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We nemen een kijkje
op de Deltahoek

Colofon

Straatspeeldag

Evenementen

Redactie
Arno De Pachter
Marian Brugge

Onder een schitterend zonnetje vond woensdagmiddag 13 juni weer de jaarlijkse buitenspeeldag plaats op het Spuiplein.
Honderden kinderen genoten deze middag van de vele leuke spelletjes, waarbij
ook een aantal ouders een helpende hand toestak. Vooral de ‘water’-spelletjes
deden het goed; kletsnat worden was deze middag echt geen bezwaar. Als traktatie was er voor ieder kind een ijsje. R.C.

19 juli 		
kaasproeverij 19.00 – 20.30 locatie
		
‘t Vosje spuiplein aanmelden 0117-308062
21 juli 		
bingoavond cafe de platte knoop
22 juli 		
rommelmarkt Centrum Qi
		
oude Veerhaven 9.30-15.00
25 juli 		
meditatieavond Centrum Qi
		
oude Veerhaven 19.00-21.00
28 juli 		
drumcirkel Centrum Qi oude
		Veerhaven 19.00-21.00
30 juli 		
jaarmarkt spuiplein
3-4-5 		
augustus Visserijfeesten
16 augustus
Avondmarkt vanaf 16.00 locatie spuiplein
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voor de 1e van de maand.
Contact
redactie@brsjs.nl
www.brsjs.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
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Niet ontvangen?
U woont in Breskens en u heeft BRSJS.nl niet
ontvangen. Stuur dan een e-mail naar
redactie@brsjs.nl. U kunt ook een exemplaar
afhalen bij Plus, slagerij Karels en Jumbo.
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Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is
nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten
en onvolledigheden niet worden ingestaan.
De redactie van BRSJS.nl is dan ook niet
aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van
deze uitgave. We hebben nagestreefd om
met iedereen contact op te nemen die word
weergegeven op de foto’s in deze editie.

ZEEZICHTFESTIVAL 2018
Zaterdag 16 juni vond op het terrein bij het fiets-voetveer weer een
“Zeezichtfestival” plaats.
Tientallen jongeren uit Breskens en omstreken vermaakten zich tot in de late
uurtjes met de muziek van meerdere dj’s. Meerdere snackbars en andere bars
zorgden voor de inwendige mens. R.C.

Noodkreet!
De Dorpsraad bestaat momenteel uit 6 mensen:
Bea Keijmel, Suzan Boersma, Rob Traas, Laura Vroon, Piet de Voldere en
Susan de Schipper.
We proberen met z’n zessen zo goed als mogelijk alle diverse zaken die bij de
Dorpsraad terecht komen, op te pakken, uit te voeren, en ons steentje bij te
dragen. Maar wat zouden we hierbij graag ook de inbreng hebben van een paar
mensen uit Breskens met een jeugdige, frisse aanpak en kijk op wat er zoal voorbijkomt bij de Dorpsraad! Kortom: de ouwetjes doen het nog met veel plezier,
maar zijn wel heel hard op zoek naar een jonge(re) toevoeging aan ons team.
We denken aan mensen tussen de 25 en 40 jaar, omdat we ervan overtuigd zijn
dat hun inbreng en aanpak een heel welkome aanvulling zou zijn op waar we
mee bezig zijn. Graag informeren we je vrijblijvend in een persoonlijk gesprek.
Meld je aan via info@dorpsraadbreskens.nl.

Het Vissersmonument
in ere hersteld
Na de reconstructie van de kaoje is het vissersmonument weer terug op zijn plaats gezet. Echter, de roestvrijstalen vazen ontbraken en ook de ketting hing erg
ongelijk, waardoor het geheel een onverzorgde indruk
maakte.
Na het stuk hierover in BRSJS.nl zijn er kritische vragen
gesteld en is het monument inmiddels in ere hersteld.
Aan de voorkant zijn er nieuwe roestvrijstalen vazen
geplaatst, en er hangt inmiddels een nieuwe ketting.
Het vissersmonument ziet er nu weer prachtig uit!
foto: Jan Albregtse

AD
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KRABBELINGEN
André was een vader van zeven
die iets anders wou met zijn leven
Hij was uitgeblust
Hij vond nergens rust
en kwam van de drop in de regen

Breskens winkelhart

Daar zat hij tussen was en bonen
van een ander leven te dromen
van een nieuw begin
voor zijn groot gezin
Doch hoe zou hij aan het geld komen?

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

Diep dacht hij na over zijn plannen
Dierlijk vlees wil men gaan verbannen
Hier lag in zijn tuin
het nieuwe fortuin
Zijn verwachting was hoog gespannen

De leukste,
gezelligste,

Met struiken vol malse kipfilet
Een serre vol bedden van saté
Langs een drukke baan
zag hij zijn bord al staan
'Koop bij André plantaardige paté!'
B.R.

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!

Actueel: In de Verenigde
Staten schieten zulke
bedrijven als paddenstoelen uit de grond.
Met innoverende, jonge
mensen die vol enthousiasme en goede moed
een bedrijfje oprichten,
en producten op de
markt brengen die erg
veel lijken op echt vlees.
Dat is niet voor niks.
De consument ziet
steeds vaker de nadelen in van de vleesconsumptie maar is wel
verknocht aan zijn stukje
vlees. De vraag naar
plantaardige producten
die de smaak en textuur
van vlees hebben, stijgt
dan ook naar ongekende hoogte.

Het Droomÿs j.e
Ruim assortiment
schep- en softijs, milkshakes,
ijscoupes, ice-coffee,
cocktails,ontbijt,
koffie- en kleine kaart
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Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

www.levroparket.nl

Spuiplein 27 Breskens • 0117-381340 • info@hetdroomijsje.nl
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, juli en aug vanaf 9.00 uur
www.hetdroomijsje.nl
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Sailing
DAMEN BRESKENS
WEEKEND 2018

Volgens het herindelingsplan van de gemeente Sluis moet in de verre toekomst
de haven van Breskens een “hotspot
voor zeezeilen” worden. Echter, daar zal
dit jaar zeker al aan voldaan worden.
Breskens wordt in de laatste 2 weekenden
van augustus 2018 overspoeld door zeilers
die allemaal deelnemen aan het Damen
Breskens Sailing Weekend. Met een heus
wereldkampioenschap en een Open Nederlands kampioenschap. Op het water
van de Westerschelde zal het druk worden
dus. Op zaterdag 19 augustus 2018 starten
de J/111 met hun wereldkampioenschap.
De J/111 zijn identieke jachten van 11 meter lang met 8 bemanningsleden (mannen/
vrouwen), die aan strenge regels moeten
voldoen. Bij aankomst in Breskens zullen ze
streng gecontroleerd worden op gewicht,
zeilen, veiligheid,etc. Vanaf maandag 20
augustus t/m woensdag 22 augustus zijn er
“probeer”-wedstrijden op de Westerschelde.Hun eerste echte wedstrijden starten op
donderdag 23 augustus.
Op woensdag 22 augustus begint officieel de 2e groep aan zijn wedstrijden. Zij
registreren zich op woensdag. Dit zijn de
deelnemers aan de One Ton Revival Cup
2018. De One Tonners zijn klassieke, vaak
oudere jachten. Prachtig om te zien. Hun
eerste wedstrijd is op donderdag.
Ook de schooljeugd krijgt op woensdagmiddag alle aandacht om vertrouwd te
worden raken met het water, zodat de
toekomst van Breskens als zeezeilhotspot
wellicht gegarandeerd is.
De derde groep, deze registreert zich op
donderdag, zijn de deelnemers aan het

Open Nederlands Kampioenschap IRC.
Bij deze vloot horen ook de ORC en de CR
gemeten boten. IRC en ORC zijn 2 verschillenede handicapsystemen voor actief wedstrijdzeilende kajuitzeiljachten. Zij starten
hun eerste wedstrijd op vrijdag 24 augustus.
De Cruiser Racers zijn de familieboten, waar
zowel opa, als oud-wedstrijdzeiler, zoon/
dochter en kleinzoon/kleindochter op meevaren, maar ook pas beginnende zeilers.
Ook hier kan het er fanatiek aan toegaan.
De wedstrijden duren tot en met zondag
26 augustus. Natuurlijk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Dan is er aan het
einde van de middag een grote prijsuitreiking in de tent op het parkeerterrein van de
jachthaven. Het aantal bemanningsleden
van al deze jachten wordt geschat op rond
de 1000 zeilers. Velen brengen hun familie mee. Kortom, Breskens zal overspoeld
worden door zeilers, die vanzelfsprekend allemaal moeten eten en drinken. Dus zal het
in de supermarkten, de restaurants, cafés
en op de terrassen druk worden.
Op 5,6,7 oktober is de Belgian Boat Show
in de jachthaven van Breskens. Met een
tent op het parkeerterrein bij de jachthaven
waar je alles kunt kopen wat met pleziervaren te maken heeft.
Op 13 oktober is er de Antwerp Race. Een
zeilrace naar Antwerpen. Zo’n 100 grote zeiljachten vertrekken vanuit Breskens richting
Antwerpen. Vanuit Terneuzen komen daar
ook nog eens plm. 100 kleinere zeiljachten
bij, die gezamenlijk naar Antwerpen zeilen.
Zondagmorgen, soms heel vroeg (tijafhankelijk) vertrekken de Nederlandse jachten
weer naar hun ligplaatsen in Nederland.
Een zeilende drukte dus, nu al, in onze
toekomstige “hotspot”.

Restaurant De Miliano is voorzien van nieuwe stalen dakbeplating, nadat de oude asbestbeplating was verwijderd?
Marijke de Miliano is langs geweest in de Remise bij Tim Robijn en
heeft gemeld dat de familie plannen heeft om een nieuw appartementsgebouw neer te zetten.
Grt Jan J A
INFORMATIEBORDEN OP DE PARKEERPLAATSEN
Sinds kort vertellen informatieborden op de parkeerplaatsen
onderaan de dijk tussen Breskens en Groede over het bijzondere
nieuwe achterland dat Waterdunen heet. De panelen laten zien
wat er te ontdekken en te beleven is in het gebied. Een van de vier
borden vertelt het verhaal van de kustversterking en geeft een vereenvoudigde uitleg over de getijdenduiker. Het bord met de ‘Flying
five’ laat zien welke vogels er bij Waterdunen horen en achter de
luikjes ontdekt de nieuwsgierige bezoeker welke kuikens er bij
welke volwassen vogelsoort horen.
ZOMERRONDLEIDINGEN IN WATERDUNEN
Vanaf dinsdag 19 juni starten de zomerrondleidingen in Waterdunen weer. De enthousiaste gidsen nemen bezoekers graag mee
op een rondje langs de kreken. Zij vertellen hoe kustversterking,
recreatie, getijdennatuur en zilte teelten in dit gebied samengaan.
Met stevige schoenen aan en een verrekijker mee ontdek je de
typische plantjes en spot je de vogels die al een plekje in Waterdunen hebben gevonden. In de verte zie je de machines waarmee
de laatste werken worden uitgevoerd zoals de bouw van de eerste
vogelkijkhutten, de aanleg van het middenpad en het maken van
de inlaatkreek. De belangrijkste informatie over de rondleidingen
staat hieronder vermeld:
Iedere dinsdagochtend om 10.00 u
In de periode van 19 juni t/m 25 september 2018
Duur van de rondleiding is 1,5 tot 2 uur
Startplaats is Loods Tien, Nieuwesluisweg 50, Breskens
Kosten: € 4,- voor volw., € 2,- voor kinderen tot 12 jaar
Aanmelden is niet nodig.
AD

Foto Ineke Ista
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‘kLiep deu Bresjes
‘kLiep deu Bresjes in ‘k docht: ‘’Laa’k is
nao Waoterdûn’n gao’ kiek’n, ‘t ister weer
voo’’. ‘kLiep deu jin van de kokers naost
ut viaduct nao de Langewegh bût’n ‘t
durp. Nou jao... Langewegh? Ze kun’t
beter de Kortewegh noem’, wan een
ende vèder istie afgesloot’n. Vanaf dao
wordt-ie afgegraov’n tot an de Slikkenburgsewegh. Oek ut fîtspad, docht ‘k.
Dan verdwînt er wee un stuk historie, wan
op jille ouwe kaart’n staot de Langewegh
afgebeeld. Nji, de Langewegh moe wegh
voor ‘n kreeke, die an ze ant graov’n zîn. ‘t
È wè ‘n ‘alf jaor stille helehen, mao behin
meie èn ze d’r toch 1 dagh an hewerkt.
Daonao duurde ‘t ‘n weke vooda ze wee
vèder hieng’. Daodeu è ‘k behrepen wao,
volges de previncie, die achterstand van
‘n alf jaor vandao’ komt. Om over ut tekort
va’ 6 miljoen mao te zwîh’n. Dao kom vast
nogh wè wa bie.
Affijn, ‘k liep vèder over ut diekje langs
de “nieuwe” Slikkenburgsewegh. Op
Schôneveld ao’ ze wa nieuwe ûsjes mie
dakterras neerhezet. Best schôn’ ûsjes.
An ‘t ende van die nieuwe wegh waster
een parkieng anheleid. Vee te kleine
vassèf voo al die dûzende toerist’n die
nao Waoterdûn’ komm’ kiek’n... Noe moe
j’ nie lach’n, wan dan mjin ze nogh oek
bie de previncie... ‘k Sloegh lienksaf nao
‘t Zandertje in nam tao de lienkse wegh.
Om de 3 menût’n mos ‘k an de kant voo
langsriejende auto’s. Die reej’n bliekbaor
op de GPS nao de Panoraomaowegh.
De bord’n “jinrichtienks verkjir” an ‘t
behin van’t Zandertje ielpen dus bliekbaor nie. Ze zû’n hedocht èn “borden of
hjin borden, de GPS zegh rechtdeu, dus
ghao’ me rechtdeu!” Tôt an ze an de ‘ek8

kens kwaom’, waor a je vroeher lienksaf
de Slikkenburgsewegh op kon in rechtdeu nao de Waolendiek. Dus wé terugh
in dan over de Hroe. Waoterdûn’n is oek
nogh lange nie klao, dus oek nogh nie
angepast den TomTom. Ze weet’n dus
nog nie oe a de TamTam gao werk’n. Ik
kwam oek an die ‘ekkens in ‘k èn dao
een stuitje staon kiek’n. ‘k Zagh vée waoter, mao weinigh dûn’n. Wat een kaole
vlakte! Mao... ut trekt wè veuhels an,
dus vassèf oek wè van die veuhelaors.
‘k Zag twi lepelaors an’t viss’n in jin van
die kreek’n. Tuss’n de kreek’n stoeng ut
vol mî vûulte, temens’n a’t bî mî in d’n of
staot noem ‘k da zwò. ‘k Vroegh meneigh’n af of Waoterdûn’n zou voldoe’n an
de distelverordenieng va’ de hemjinte, of
zou’n z’ôk een boete krieh’n?
‘k Kjirde me’n eihen om in liep terugh
langs d’ûsjes die d’r a jaor’n staon.
De mjiste waor’n schwône opgeknapt,
zowel van vakantiehangers as vaste
beweuners. Ienkele konn’n wè ‘n verfje
gebrûk’n. ‘k Aon geworr’n datter in de
dûne achter die ûsjes, dao teeh’n de
diek, un vossenol was ontdekt. Jin’ van
de beweunsters was d’r twî ‘oenders
kwîtheraokt an da bjist. Hjin eiers mji
smorgus... Wee an’t behin van’t Zandertje draaiden ik terugh lanks de diek in
liep zo vèder tôt an de vuurtoorn. Dao
was un trap nao bov’n in dao hieng ‘k
op. Boov’n hekomm’ aon ‘k een nogh
beter ûtzicht over Waoterdûn’n. Nou
jao... beter? Je zagh in ieder heval de
kreek’n beter lihh’n. In toen ‘k nao ‘t
west’n keek zahhik nogh steeds hjin
ûsjes va’ Meulecaat’n staon. Bliekbaor
èn die ‘t aantal 1 teruggebrocht van
400 nao 200. Van ‘n ‘otel ister oek a hjin

Wij staan u bij in
de moeilijke dagen
voor, tijdens en
na de uitvaart.
Met respect en
aandacht voor
uw persoonlijke
wensen.

Haringparty BBVB

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com
Veerhaven 3 (PSD terminal)

spraoke mji. Wao moet’n al die toerist’n
strèk slaop’n? Tiswa.
Bie de vuurtoor’n stoengter een rijtje
mens’n te wacht’n om nao binn’n te
meuh’n. Die wou’n nogh ‘ôger dan ik
stoeng.‘k Èn dad eev’n a’hekeek’n en
toen m’n padje hekort: terugh nao Bresjes
over d’n diek. De strandpaviljoens deej’n
hoeie zaok’n op deze vroehe zeumerse
dagh. Bie ‘t Alve Maontje a’hekomm’ mos
‘k terughdienk’n an de zestiger jaor’n.
Toen stoeng’n d’r nogh hjin paviljoens,
mao ao je an de landkant va’ de dûne, net
voo Zjibad ‘n ouwe tramwahon in dao ao
Erik ût Dji ‘n soortement va’ snekbar van
hemaokt. Jil joenk Bresjes brocht dao de
zeumers deu. D’r zîn dao jil wa koppeltjes gevurmd oek. M’n herinnerieng’n an
die tîd kwaom’n allemao terugh, terwîl ‘k
terugh liep lanks de bwot naor ûus.

Woensdag 20 juni organiseerde de Bedrijfsbelangenvereniging Breskens (BBVB) weer de jaarlijkse
haringparty voor leden en andere genodigden. Dit
jaar was de BBVB te gast bij ‘t Vissershuis.

Dag en nacht
voor u beschikbaar
Tel. (0117) 461918
M. 06 22748133
info@quataert.nl
www.quataert.nl

Uitvaartverzorging

Quataert

Alle gasten werden ontvangen door Ingeborg op het
zonnige balkonterras, waar mooie schalen
nieuwe haring, verzorgd door Peter Meeusen,
rondgingen. De nieuwe haring, aanleiding voor deze
gezellige avond, was uitstekend van kwaliteit en
vond dan ook gretig aftrek. Aan de mensen die geen
fan zijn van haring was ook gedacht en er was een
variëteit aan kazen van ‘t Vosje.
Naast dat iedereen elkaar op een avond als deze
in ongedwongen sfeer weer eens kon spreken, was
het goed te zien dat door bepaalde gesprekken ook
inspiratie werd opgedaan en er leuke ideeën ontstonden voor de vereniging. Waardevol voor de BBVB en
zeker voor herhaling vatbaar!

Boek
Zoek en
T
1 NACH
VANAF

s voor
uw adre deling
bemid
verhuur

www.verhuurburozeeland.nl
Oosthavendam 16-18, Breskens 0117383940

Jan Klakke
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Met plezier herstellen we je
computer, smartphone, tablet,...

Oud havenhout
Als jullie je afvragen
waar die sfeervolle
banken vandaan komen van oud hout die
her en der verspreid
op de haven te zien
zijn, wel die komen
van Scheepstimmerij
Meeusen op de Middenhavendam.
Er staat er een op de Middenhavendam naast BSM,
een op de Westdam Havenhoofd en die op de foto
staat aan de Vissershaven Zuidzijde en er zullen er
nog meer komen: aan oud hout geen gebrek,
volgens Rinus Meeusen.
Boulevard 1

4511 AA

Breskens

0117-308115

Mercuriusstraat 5 - 4511CN Breskens
Tel.: 0655 793 798 - www.zeelandmultimedia.nl

Fotoclub Breskens
Fotoclub Breskens heeft op 8, 9 en 10 juni jl. de eerste foto-expositie
gehouden in het Klinket, Sasputsestraat 14 te Schoondijke. Fotoclub
Breskens heeft 15 leden en ieder lid heeft 2 foto’s gemaakt voor deze
expositie. Het onderwerp voor deze expositie was “Streek in Beeld”.
De foto’s zijn gemaakt in Zeeuws- en Belgisch Vlaanderen, van Breskens
tot Blankenberge. Landschappen en zeegezichten vormen de hoofdmoot.
Een gevarieerde expositie waarin elke fotograaf zijn of haar inspiratie kwijt
kon. Totaal een 30-tal foto’s van een jonge enthousiaste fotoclub die voor de
eerste keer naar buiten treedt. De openingsavond was drukbezocht zoals u
op onderstaande foto kunt zien. De foto’s blijven nog te zien in het Klinket tot
eind september. De leden van de fotoclub komen iedere eerste woensdag
van de maand bijeen van 19.30 tot 22.00 uur in het Klinket te Schoondijke.
Op deze avonden worden de foto’s getoond met het onderwerp van de
afgelopen maand en wordt het resultaat besproken, wat zeer leerzaam is.
Mocht u interesse hebben, kijk dan op onze site www.fotoclubbreskens.nl
of kom eens langs op onze maandelijkse clubavond.
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A.P.K. Keuring € 50,Voor benzine en diesel auto’s
Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu

A.P.K. Keuring € 25,-

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
A.P.K. Keuring € 0,-*
www.xerxes.nu
Als u de keuring
laat uitvoeren in

Als u de keuring laat uitvoeren in
combinatie met een kleine beurt

combinatie met een grote beurt

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu

Deltahoek 22 , 4511 PA Breskens
Telnr. 0117-380070
E-mail: info@varamo.com
www.varamo.com
*U betaald alleen de wettelijke afmeldkosten
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HELIKOPTERVLUCHTEN
BOVEN BRESKENS

Winkelcentrum PLUS organiseerde in het weekend van 30 juni en 1 juli
helikoptervluchten boven Breskens. Deze vluchten duurden 20 minuten en
de passagiers kregen vanaf enkele honderden meters hoogte een zonnig
Breskens te zien.
Enkele jaren geleden liep Ronald Lohman – eigenaar van de PLUS – al rond met
het idee met een helikopter rondvluchten boven Breskens te organiseren.
Hij had van enkele collega’s gehoord – o.a. uit Koewacht – dat zij dit gedaan
hadden.
In totaal steeg de helikopter 62 keer op met een viertal passagiers.
Voor een passagier kostte dit een volle spaarkaart en 29,95 euro als bijbetaling.
Als start- en landingsbaan diende een braakliggend terrein ten oosten van het
industrieterrein.

Lohman
Dit was voor dit evenement keurig gemaaid en eveneens
stofvrij gemaakt.
De reacties van de passagiers waren zeer enthousiast; allen
hadden ’ver’ kunnen kijken; zowel naar Zeebrugge als naar
de Oosterschelde.
Ook zagen zij dat Breskens in vergelijking met de vakantieparken rondom maar ‘klein’ was.
Tevens maakte Ronald bekend dat de vergunning voor de
uitbreiding van het winkelpand binnen was.
Dit behelst o.a. de verbouwing van de Blokker in 2019.
De bouw van de patisserie koffiehuis start na de zomer
2018 en moet eind 2018 klaar zijn.
-- Corijn
12
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Kabeljauw uit de oven
voor 4 personen

Ingrediënten:
1 kilo kabeljauwhaas
12 bospeentjes
250 gram boter
witte wijn
1/2 citroen
peper, zout, teentje knoflook
viskruiden, peterselie,
Aromat, aardappelen en
12 cherrytomaatjes
plakjes citroen,
paneermeel

Koken met KO

Voor de marinade:
wokolie, Italiaanse kruiden, knoflook
peterselie, Aromat, cajunkruiden
theelepel suiker

Bereiding: Boter smelten, halve uitgeperste citroen, zout en peper, knoflook en peterselie toevoegen.Het mengsel over de kabeljauw gieten, cherrytomaatjes halveren en op de kabeljauw
leggen daarna ong. 25 min in de oven op 180 graden; de vis af en toe bedruipen.
Daarna oven op de grillstand zetten, de kabeljauw bestrooien met paneermeel, schijfjes
citroen en wat boter mooi bruin grillen. Bospeentjes beetgaar koken, 2 uur marineren met de
marinade en daarna bakken in een grillpan: heerlijk met gekookte aardappelen.
Eet smakelijk!
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Cuba met een knipoog
We ontmoeten op het strand van Cuba een visser die kreeft heeft gevangen;
we kletsen wat en hij vraagt ons om vanavond bij hem thuis de kreeft te
komen eten. Hij vraagt ongeveer €12,00 voor een kreeft, zuinige Zeeuwen
die we zijn, zeggen we ja, in ons hotel kosten ze immers €20,00 p.st.
We spreken af om 19:00 uur aan de
hoofdweg, ja hoor, daar staat William,
lui leunend, zwaaiend, tegen zijn fiets
hangend, geen moeite doend om naar
ons toe te komen en kenbaar makend
dat wij naar hem moeten komen.We
moeten hem volgen. We slaan opeens
een gek weggetje in dat de bossen in
verdwijnt en de paden veranderen in
rotsblokken, stof en grond. Best raar
allemaal, maar goed, zie het als een
avontuur "yolo" [you only live once], zullen we maar zeggen. Onderweg, steeds
dieper de rimboe in, zegt William: ik
hoop dat de kreeft lekker zal smaken.
Jos zegt, dat hoop ik ook, het kan wel
eens mijn laatste avondmaal zijn. Oké,
hij is ook niet helemaal zeker van zijn
zaak en zegt tegen William "if we still
are alive" zal ik het op internet zetten
"you know" (ik denk dat hij dit als zijn
wapen in wil zetten; ik heb tenslotte
alleen een zaklampje mee en een gsm).
Jaja, Jos is er ook niet

zeker van of onze visser niet stiekem
een seriemoordenaar of koppensneller is. Na wat boerderijtjes en andere
huisjes in de wildernis tegen te zijn
gekomen, is de angst wat afgenomen,
we maken wat grapjes en Jos zegt: je
leest wel eens stukjes over mensen die
nooit meer terugkomen en dan denk je,
waarom ga je dan ook mee ...!
En we kunnen erom lachen. En daar uit
het niets verschijnt de villa met bijgebouwen (als je wat fantasie hebt) van
William, we worden met geblaf verwelkomd door een hond, 2 kuikens, een
oma, wat kinderen, zijn zus en nog
wat familieleden. Wat een armoe: een
schuurtje met een asbest dak en een
gedekte tafel. Zodra we zitten, zetten
ze de kreeft op tafel, oké niet echt sterwaardig, maar het beest is dood en er
zit knoflook op ... Nou, even proeven
dan maar, de smaak gaat, best jammer
alleen dat hij op kauwgum lijkt
en bijna niet te verorberen is,
maar dat mag de pret niet
drukken.
Opeens komt oma d'r hoofd
boven een muurtje vandaan:
"ola chance uno dollar". Wat
moet ik met die dollar, zegt
Jos, wij hebben euro's.
Oma:'no comprendo' [niet
begrepen] en ze kijkt wat
onnozel ... ja, jammer dan!

We gaan hier snel weg, Jos, anders vinden we de weg niet terug en de schemer
begint in te vallen, zeg ik. Gewapend
met mijn zaklampje vertrekken we. Iets in
de struiken links en rechts loopt harder
dan wij en is fucking dichtbij. [punt] Door
de takken die ik hoor breken, moet het
een GROOT beest zijn, en ja in mijn
gedachten wordt het ook steeds groter,
iets sneller lopen, denk ik, en ik niet
alleen dus ... Fuck, dat beest ook, harder
rennen dan maar, ik moet daar weg,
hijgend hoor ik Jos zeggen: ik kan je niet
bijhouden, ja fuck you, jij loopt marathons,
ik niet (achteraf gezien zou ik het dus wel
kunnen met de juiste motivatie en adrenaline). Na een tijdje zegt Jos: kijk een soort
sportschooltje met zelfgemaakte halters
en nog meer andere troep, lekker boeiend Jos, alsof ik daar een abonnement wil
afsluiten, ik heb andere dingen aan mijn
hoofd. Goed we leven nog en zien ons
hotel gelukkig weer opduiken waar onze
villa geduldig wacht en in de bar voor ons
een koud pilsje getapt wordt en wij hier
weer heerlijk om kunnen lachen: "stoere
Bressiaanders", dat wij zijn.
-- Marion de Wilde
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Optreden popkoor Xing
Op dinsdagavond 26 juni vond in Hooge
Platen een optreden plaats van popkoor Xing.
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overdonderd door beestjes …
allemaal béééésjes, béééésjes …

SPAAR MEE!

bestek
Roestvrij edelstaal
18/10

R.C.

Kerstvakantie en
krokusvakantie
elke dag geopend

Help! Ik word overdonderd,
Donderbeestjes …: Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse Taal spreekt over een ‘zeer klein zwart kevertje, zoals er
soms bij onweerachtig weer in grote menigte neerstrijken’.

Dirigent Marjolein Polfliet heette alle bewoners en andere belangstellenden van harte welkom. Daarbij nam
zij al zachtjes het woord ‘traditie’ in de mond: dat zou
dit optreden voor de zomervakantie best eens kunnen
worden. De zaal was goed gevuld; en aan het luide
applaus na ieder van de achttien nummers was te
horen dat de liedjes bij iedereen in de smaak vielen.

Donderdag t/m zondag
open van 10 tot 22 uur

IN HOOGE PLATEN

Ook
geopend
in de
winter!

Inderdaad het ‘onweersbeestje’
is een insect. Een van de eigenschappen van een insect is dat
het zes poten heeft. Daarom is
een teek bijvoorbeeld géén insect, maar een spinachtige en
die heeft acht poten! Bij warm,
drukkend weer, tegen onweer
aan, zijn ze er ineens, schijnbaar tevoorschijn komend uit het
niets, in ontelbare hoeveelheden,
krioelend, haast zwemmend in
ons zweet … die piepkleine dekselse zwarte opdondertjes die
ons jeuk en irritatie bezorgen.
De meer officiële naam voor onweersbeestjes of donderbeestjes is tripsen (Van Dale). Wij, het
grote publiek, kennen deze insecten alleen maar als voorbode
van onweer, maar in de tuinbouw
zijn tripsen synoniem met aartsvijanden: ze zuigen ‘en masse’
het plantensap op …
Tripsen zijn de kleinste gevleugelde insecten die er bestaan, 1
á 2 millimeter groot; ze houden
zich ’s winters op in de grond
en in plantresten, maar in de
zomer houden ze zich schuil in
de schachten van grassen, vlier,
graan en ook in bloemen. Eigenlijk zijn deze bijna gewichtloze
diertjes enigszins ‘zielenpootjes’,
want met de vleugeltjes die ze

hebben kunnen ze niet eens op
eigen kracht vliegen: normaliter
neemt de wind ze mee, waaien ze eigenlijk noodgedwongen met alle winden mee en
maken ze handig gebruik van
thermiek, de warme opwaartse
luchtstroom waar ook vogels en
zweefvliegtuigen van profiteren.
Maar tijdens een broeierige dag
zorgt de toenemende luchtvochtigheid ervoor dat de thermiek afneemt, waardoor de opwaartse
kracht wegvalt en onze vliegende ‘piepkleine vrienden’, zonder
enige keuze, een ‘noodlanding’
moeten maken, ook op ons dus
… Zo’n broeierige atmosfeer
met oplopende temperatuur,
oplopende vochtigheid (en toenemende wind) gaat inderdaad
vooraf aan onweer, vandaar de
bijnaam van deze plaaggeestjes: onweersbeestjes.
Er zijn aanwijzingen dat tripsen
verjaagd zouden kunnen worden door knoflook, dus … verwacht je onweer en je wilt die
lastpakken absoluut niet, eet tenen knoflook en zorg dat je knoflook uitwasemt, tot in je zweet
aan toe … Maar mogelijk ben
je daardoor ook je vrienden een
tijdje kwijt!
Geert de Bruijckere
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Voor het gebruik van het merk RUDOLPH’S® en de beeldmerken is toestemming verkregen van Levola Hengelo B.V.

Bij iedere 10 euro één spaarzegel. Met 6 zegels is uw spaarkaart vol.
Deze actie loopt van maandag 9 april t/m zondag 27 mei 2018.

Nu bij Jumbo Ingels

Jumbo Ingels
Burg van Zuyenstraat 79
4511 GL Breskens
Tel: 0117-382568

Jumbo Ingels
Peurssensstraat 21
4257 BK Aardenburg
Tel.: 0117-491464

Familieberichten
Overleden:
Jan (Johannes Teunis Philippus) de Winter
Geb: 26 September 1948 - Overl: 28 Juni 2018
Overleden:
Suzan Luteijn -Verhage
Geb:25 mei 1943 – Overl: 9 Juni 2018
Geboren: Devon, 7 Juni 2018 te Breskens,
Zoon en broertje van Mitchel, Stefanie en Lynn
Versprille.
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ZOMERZANGAVOND
IN DE PROTESTANTSE KERK TE BRESKENS

De bedrijven op de Deltahoek
Deze keer ga ik langs bij een prachtig geolied bedrijf ... Luteijn Hydraulics, Deltahoek 15
Deze ochtend heb ik een afspraak met Izaäk Luteijn, eigenaar van Luteijn Hydraulics, die
samen met een vijftiental medewerkers de zaak runt. Bij binnenkomst valt het me meteen op: wat
een gebouw. Een werkplaats, op-
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slaggedeelte en een magazijn. In
dat laatste zie ik allerlei spulletjes,
slangetjes, koppelstukken, sluitingen en klemmen in alle soorten en maten. “Handig voor onze
monteurs, maar ook voor klanten die iets nodig hebben” zegt

Het bedrijventerrein Deltahoek
is de laatste jaren nogal uitgebreid, in mijn maandelijks verslag zal ik u meenemen naar
verschillende bedrijven kriskras
op het terrein en probeer ik een
kijkje te nemen in de keuken van
het desbetrefende bedrijf, zodat
u en ik op de hoogte blijven van
de werkzaamheden die in dat
bedrijf worden uitgevoerd.

Izaäk Luteijn. Izaäk kwam van de
lts (Oostburg) en ging naar de
opleiding Landbouwmechanisatie in Goes waar hij zijn diploma
haalde als monteur. Hij ging werken bij wat toen v/d Vijver Cammaert was. Hij had al snel het
idee om voor zichzelf te beginnen. Hij kocht een busje met de
gedachte service en revisies uit
te voeren. Dit sloeg algauw aan,
dus moest er ruimte gezocht worden. “Gelukkig had mijn pa nog
een werkplaats over die ik mocht
gebruiken” zegt Izaäk. Izaäk had
al snel plannen om het grootser
aan te pakken en kwam met Peter van Vugt overeen het pand
over te nemen van 1700 m2 “ Ik
ben een jaar bezig geweest om
het naar mijn zin te maken” aldus
Izaäk. Maar even … wat is nou
hydrauliek, vraag ik me af en u
als lezer mogelijk ook. “Je kunt
het zo gek niet bedenken of er is
wel iets met hydrauliek te doen in
ieders omgeving: van kraanmachinist tot kermistoestel of een
attractiepark, hoogwerkers en

veel in de visserij”. Dat laatste is
een groot werkveld van de werkzaamheden van Luteijn Hydraulics. Izaäk zegt me dat veel van
zijn monteurs altijd wel op weg
zijn naar een karwei ergens in
Europa. Maar terugkomend op
hydrauliek, het begint me duidelijk te worden dat hydrauliek een
aandrijftechniek is, een systeem
waarmee doormiddel van vloeistoffen (oliedruk) bewegingen en
krachten worden overgebracht.
In de werkplaats (zie foto) worden
o.a. motoren, pompen en cilinders gedemonteerd, gereviseerd
en gemonteerd, zodat deze weer
in nieuwe staat zijn. Izaäk neemt
me mee naar een van de testbanken waar een onderdeel, na
revisie, getest wordt zodat je zeker weet of het weer aan de eisen
van de klant voldoet. Is er nog
uitbreiding in het vooruitzicht,
vraag ik Izaäk? “Jawel, ik heb zojuist de naastgelegen ‘diepvries’
van Kotra (Vooruit) overgenomen, wederom zo’n 1500 m²”. Ik
loop samen met Izaäk door zijn

Op vrijdag 24 augustus is er weer een zomerzangavond in de protestantse kerk
aan de Dorpsstraat te Breskens. Deze begint om 19.30 uur, toegang gratis.

zaak waar hij maar over kan blijven vertellen. Het is een uniek bedrijf, zeer gedreven
laat Izaäk mij alle kanten van het bedrijf zien
totdat hij een garagedeur opent … wat zie
ik daar tot mijn verbazing! Een raket op wielen – was da jong? Jawel, dit is Izaäks hobby, een 4000pk op wielen. Tractorpulling is
naast zijn goedgevulde dagen op zijn bedrijf en als vader van een gezin, zijn passie.
In de schaarse uren die hij vrij heeft knutselt
hij en repareert hij aan dit monster op wielen dat hij zelf gemaakt heeft. In 2017 werd
hij Nederlands kampioen en trots laat hij zijn
trofee zien. Izaäk ,bedankt dat ik een kijkje
mocht nemen in de keuken van Luteijn Hydraulics, een zeer gespecialiseerd bedrijf
dat voor iedereen toegankelijk is voor het
kopen van onderdelen en dergelijke. Mocht
je affiniteit hebben met techniek of heb je al
ervaring, kom gerust eens langs voor een
sollicitatiegesprek bij me: wie weet kom je
ons team versterken binnenkort.
JW

Een avond vol met samenzang van bekende liederen. Begeleiding door Akko de
Feijter aan het orgel en Ariëtte Robinson-de Feijter op dwarsfluit. Het Bressia Kwartet
verleent ook haar medewerking. Kortom een avond om niet te missen!!
Aan de uitgang wordt een collecte gehouden voor het vele en mooie werk van de
Belgische organisatie JOB, wat betekent: JONGEREN OPVANG BAIA MARE in Roemenië. We sluiten de avond af met een drankje, tegen geringe vergoeding.
U bent welkom!

G R A P H I C

D E S I G N

klessebes
+32 (0)6-204 899 16
Breskens

concept / grafisch ontwerp / drukwerk
info@klessebes.com | www.klessebes.com
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Hoe gaat het nog met...
Hallo Bressiaanders,
Mijn naam is Annemarie Albregtse. 55 jaar geleden geboren in Bresjes.
Getrouwd met Geert Annicaert, en moeder en schoonmoeder van Stephen
en Myrthe.

In augustus hoop
ik oma te worden
van een kleinzoon. In 1990
zijn we vanuit
Bresjes verhuisd
naar Aardenburg,
maar intussen zijn
we weer al 18 jaar
“neergestreken”
in Oostburg.
In 1986 werd ontdekt dat ik de Relapsing-Remitting vorm van MS [multiple
sclerose) heb. Een ziekte van het centraal zenuwstelsel met een erg grillig
verloop. Daardoor ben ik altijd thuis en
hou ik me al meer dan 10 jaar bezig met
genealogie. Met name de stambomen
van mijn vaders- en moederskant. Aan
mijn moederskant ben ik zelfs al terug
kunnen gaan tot de middeleeuwen. De
zoon van de hertog van Alva, Don Fre-
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derik, is een directe voorouder. Hij werd
door zijn vader, tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, naar de Nederlanden gestuurd
om orde op zaken te stellen. Niet zo’n
best figuur, want hij zaaide overal dood
en verderf. Maar hij had intussen toch
nog tijd om hier een wettig kind te verwekken. Ook is er een link met onze
zeeheld Michiel de Ruyter, maar hoe
dat precies zit, ben ik nog aan het uitzoeken. Een van mijn grootste passies
is tai chi, een van oorsprong Chinese
vechtsport. Helaas heb ik vorig jaar
december weer een heftige terugval
gehad waardoor alle functies aan de
rechterkant van mijn lichaam uitgevallen zijn. Maar met veel fysio en een boel
doorzettingsvermogen hoop ik toch dat
ik in september mijn passie weer kan
oppakken.
Op Bresjes kom ik nog regelmatig. Ik
woon natuurlijk nog steeds in de ons-

kent-onsstreek. Dat doet me denken
aan een voorval begin jaren 80. Ik was
toen kandidaat in de Ted Show, toentertijd een bekend tv-programma. De
productieassistent had het plan opgevat om een van mijn gewonnen prijzen
persoonlijk naar Bresjes te brengen.
Hij wilde weten hoe het was daar in
dat verre Zeeuws-Vlaanderen. In de
Dorpsstraat sprak hij de eerste de beste Bressiaander aan, omdat hij de weg
niet wist. Die wist natuurlijk direct wie ik
was en gaf die man een escorte naar
de Havenstraat waar ik destijds woonde. Haha, ik heb nog nooit iemand zo
verbijsterd gezien. Hij kwam zelf uit de
“grote stad” en kon maar niet begrijpen
dat iedereen hier elkaar kent.
Ja, ons kent ons hier in Bresjes eej.
Groetjes uit Oostburg

