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Colofon

BRSJS.nl heeft uw hulp nodig!

Najaarsbridgetoernooi

Redactie
Arno De Pachter
Marian Brugge
Suzan Boersma

Wij komen dringend handen en vrijwilligers te kort!
Verantwoordelijke voor de bezorging richting bezorgers
Iemand die graag de facturatie voor zich neemt

Vormgeving
Klessebes Grafische Vormgeving
Angela Klessens

Ben jij de persoon die we zoeken?
Neem dan zo snel mogelijk contact op! => redactie@brsjs.nl

Op zaterdag 15 september a.s. organiseert de BBC van
13.30 tot 17.45 uur een najaarsbridgetoernooi voor leden
en niet-leden in Café De Platte Knoop te Breskens.
De kosten bedragen € 7,50 per persoon (€ 15,00 per paar),
te betalen op dezelfde dag bij de ingang van de speelzaal.
Het programma ziet er als volgt uit:

Foto’s
Jan Albregtse
Adrie-Janneke Rokven v/d Velde
Foto voorpagina: Jerry Boersma

Evenementen

Tekstcorrectie
Rein Leentfaar
Internet
www.brsjs.nl
Verspreidingsgebied
Breskens (postcode 4511)
Oplage
3000
Aanleveren advertenties
advertentie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd
voor de 1e van de maand.
Contact
redactie@brsjs.nl
www.brsjs.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
Studio Klessebes en Zeeland Multimedia Service
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.
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.
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1 september 		
Introductieochtend
			Taiji9.30-11.30 uur
2 september 		
rommelmarkt
			
Tijdstip 9.30-15.00 uur Kosten €5
7 en 8 september
privéconsulten door medium Liesbeth Jusia
			
14.00-17.00 uur (duur 30 min, €40)
7 september 		
demonstratie Mediumschap met Liesbeth Jusia
			19.30-21.00 uur
			Kosten €12,50
8 september 		
workshop Soul on Saturday door Liesbeth Jusia
9 sept 			
Markt spuiplein aanvang 10 uur met Funshoppen
			
mmv Hiddo s mini mixiband
12 september 		
workshop Manifesteren
			Tijdstip 19.00-21.00 uur
16 september 		
rommelmarkt
			9.30-15.00 uur
			Deelname kraam €5
26 september 		
Meditatie-avond, thema Inkeer
			Tijdstip 19.00-21.00 uur
			Kosten €7,50
27 september 		
proeverij T’Vosje
			
Kaas- en wijnproeverij bij 't Vosje in het kader van Week 		
			
van de Zwinstreek, aanvang 19.00u. € 18,- p/p
			
U kunt zich telefonisch aanmelden. telnr 0117-308062
29 september 		
Drumcirkel
			19.00-21.00 uur
			Kosten €3
30 september 		
rommelmarkt
			9.30-15.00 uur
			Kosten kraam €5

Na afloop van het toernooi wordt voor belangstellenden een koud en warm buffet georganiseerd
in Café De Platte Knoop.
De kosten hiervoor bedragen € 27,50 en dienen
vooraf te worden voldaan door uiterlijk op zondag
9 september a.s. dit bedrag te laten bijschrijven
op de bankrekening van onze vereniging onder
vermelding van de deelnemers.
Aanmelden voor het toernooi
kan telefonisch of via e-mail bij
Sandra Steijaert:
telefoon: 0117-383100 |
e-mail: sandra.steijaert@gmail.com

Zonnebloem afdeling Breskens op café
Op uitnodiging van de uitbaters van Café Beaufort aan de Zandstraat in Breskens zijn de gasten van De Zonnebloem
afdeling Breskens op zaterdagmiddag 1 september jl. op café gegaan. Het was een supergezellige middag mede door
het fantastische optreden van zanger Peter Rammeloo. Met zijn zuivere stem bracht hij nummers van Frans Bauer, Jannes,
Eddy Wally, Jan Smit en nog vele anderen. De gasten hebben meegezongen en genoten en er werd ook gedanst.
Bij de koffie was er vlaai en bij het drankje een hapje gesponsord door tapasrestaurant Escobar. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar – met dank aan de vrijwilligers en vooral aan Kjel en Peter en Angelo Dieleman voor de sponsoring.
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Inzet loont!

Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

De leukste,
gezelligste,

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!
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Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

Als je laag begint, kun je hoog komen met veel inzet
en doorzettingsvermogen.
Carmen Broeckaert is geslaagd voor de master ondernemingsrecht aan de Erasmusuniversiteit (EUR) te Rotterdam. Ze heeft
een ongewoon studietraject doorlopen, van de OBS Breskens
naar het Zwin College in Oostburg, want ze wilde eerst kapster
worden.Toch maar niet ... binnenhuisarchitect, dat leek haar
veel leuker ... maar, toen zei iemand: als je dat wil, moet je
bouwkunde doen, want je moet wel een beetje verstand van
bouwkunde hebben. Stel je voor dat je als binnenhuisarchitect
muurtjes wil afbreken, dan moet je wel weten of dat kan, dus
na vmbo-t ... naar Vlissingen, daar bij het ROC mbo-4 bouwkunde gedaan en gelijktijdig het diploma binnenhuisarchitectuur gehaald. Maar toen wist ze eigenlijk nog niet wat ze wilde,
dus deed ze een beroepskeuzetest en daar kwam uit dat ze
sociaal en ondernemend was, dus volgde ze de nieuwe opleiding Sociaal Werk op de HZ (Hogeschool Zeeland) in Vlissingen. Na 1 jaar kreeg ze na haar hbo-propedeuse toegang tot
de universiteit; dat sociaal werk vond ze maar niets, dus naar
de Erasmusuniversiteit in Rotterdam ... om haar bachelor en
master ondernemingsrecht te halen. Volgend jaar gaat ze voor
haar master arbeidsrecht naar de universiteit van Leiden.
Als ze daarmee klaar is, wil ze als bedrijfsjurist aan het werk.
Nu woont ze nog in Delft, maar wie weet – als er een goed
bedrijf in Zeeland is – of ze weer lekker richting Bresjes komt.

www.levroparket.nl
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foto: Jan Albregtse

Grootste containerschip

VAKMANSCHAP

ooit voor de Breskense kust

Jaren terug moesten enkele matrozen op kantoor onderhoudswerkzaamheden verrichten. Zo ook op de administratie, waar een
sfeer van orde en tucht heerste onder de strenge blik van de chef.

COSCO UNIVERSE
: passeerde het Visserijmuseum op maandag 23-07-2018 om13u15.
IMO			: 9795610
MMSI			: 477157400
Vlag			
: Hong Kong [HK]
Brutotonnage 		
: 201000.
Draagvermogen		
: 199000 t.
Totale lengte x breedte : 399,9 m × 58 m.
Bouwjaar		
: 2018, met plaats voor 21.000 containers

Een matroos stond hoog op een ladder en had zodoende een prachtig
overzicht op het geheel. Plotseling klonk zijn stem, in een vraag gericht aan de chef: “Zeg, meneer, was Uw vader soms meubelmaker?’
Verstoord keek de chef op,
ademloos wachtten zijn ondergeschikten af: hoe zou hij reageren?Knorrig (maar toch wel een beetje nieuwsgierig) reageerde de chef:
“Nee, hoe zo?”
Antwoordde de matroos: “U heeft zulke mooie gedraaide poten.”
Deze majesteitsschennis is iedereen te machtig geworden. (11-88)

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com
Veerhaven 3 (PSD terminal)
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't Vosje maakt zich
op voor een feestelijk
seizoen
Nu de zomer bijna ten einde is, beginnen bij 't Vosje direct de
voorbereidingen voor het volgende seizoen. Een seizoen waarin
iedereen toch weer meer op zoek gaat naar gezelligheid binnenshuis. De ideale tijd voor proeverijen! De komende tijd staan
er kaas- en wijnproeverijen op het programma, waarvoor iedereen zich kan inschrijven, maar ook worden er proeverijen aangevraagd door vriendengroepen of bij teamuitjes. Zelfs op locatie,
bijvoorbeeld in het bootshuis van Loods 10 of op de boerderij in
combinatie met een rondleiding, verzorgen we proeverijen.
'Dit vind ik zelf heel leuk om te doen', vertelt Maartje de Vos. 'Extra
informatie geven over kazen en het combineren daarvan met bier en
wijn. Er valt veel te vertellen over kazen. En ik vind het ook leuk om
mensen te laten proeven, waarom sommige combinaties zo goed
werken. Hopelijk houden ze dat in gedachte als ze de volgende
keer weer wijn of kaas kopen, gewoon voor thuis. Al vind ik dat er
geen regels moeten zijn voor wat je wel of niet combineert, als je eet
en drinkt. Wat jij zelf lekker vindt, dat is het belangrijkst.'
Ook worden de eerste voorbeelden voor de kerstpakketten alweer
gemaakt. 'Dit klinkt natuurlijk absurd, maar er zijn al zoveel bedrijven in september bezig met het kiezen van kerstpakketten, dat ik
daar wel goed op voorbereid wil zijn'. De kerstpakketten zijn naast
de drukke zomerperiode het hoogtepunt van het jaar voor 't Vosje.
De eerste pakketten worden vaak in september al besteld, maar
ook een week voor kerst kun je nog terecht. Alle pakketten worden
compleet naar wens gemaakt. Van mooie wijnpakketten tot streekmandjes, van borrelpakketjes tot meer culinaire pakketten. En ook
voor elke gewenste prijs maken we bij 't Vosje kerstpakketten. De
aantallen variëren van 5 tot 450 pakketten. 'Het is een hele leuke
tijd', vindt Maartje. 'Op lange tafels staan de dozen, manden en
kistjes dan klaar om gevuld te worden en met een groepje gaan we
aan de slag om ze allemaal in te pakken en overal mooie pakketten
van te maken. Heel gezellig!'
Zo zie je maar, de één is nog bezig de kampeerspullen weer netjes
op zolder op te bergen, de ander is zich al aan het voorbereiden op
de kerstperiode!
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Bezoek
burgemeester
Op donderdag 23 augustus hebben burgemeester mevrouw
Vermue en mevrouw Lolkema (opbouwwerker gemeente
Sluis) een bezoek gebracht aan Breskens om samen met de
dorpsraad een stukje Breskens te bekijken. We zijn gestart bij
de muziektent in het karretje gesponsord door Jumbo. Daarna
zijn we gaan rijden via de Remise richting industrieterrein. De
burgemeester was erg geïnteresseerd in onze bedrijven en de
plaats waar evt. zonnepanelen zouden kunnen komen. Verder
reden we richting jachthaven en het haventerrein. We hebben
koffiegedronken bij de KNRM. Daarover kregen we de nodige
uitleg. Ook alle facetten in en rond de haven zijn aan bod
gekomen De reis ging vervolgens over het Oranjeplein richting Ghistelkerke om ook onze trots, MFC De Korre, te laten
zien Verder Ghistelkerke door en daarna richting rotonde. We
hebben de vraag voorgelegd of we een licht zouden mogen
plaatsen op ‘onze’ boei. We hebben het nieuwe kerkhof en de
Roode Polder bewonderd en reden verder terug naar de Promenade en de muziektent. We hebben in korte tijd eigenlijk
alles kunnen laten zien waar Bresjes trots op mag zijn.

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

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

Uitvaartverzorging

Quataert

Dorpsraad Breskens
Bea Keijmel & Piet de Voldere

Boek
Zoek en
T
1 NACH
VANAF

s voor
uw adre deling
bemid
verhuur

www.verhuurburozeeland.nl
Oosthavendam 16-18, Breskens 0117383940
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Kapsalon Brigit wordt

De CCBS gaat weer van start

‘The Salon’

Na 41 jaar in het kappersvak te hebben gezeten en na 36 jaar zelfstandig te zijn geweest, draagt Brigit haar kapsalon per 1 oktober 2018 over aan Stephanie Boon. Het
levenswerk van Brigit zal zij met passie en trots verder voortzetten, zij het met enkele
aanpassingen. De naam Kapsalon Brigit zal vanaf dan veranderen in
The Salon. Brigit zal de komende maanden nog aanwezig zijn in de kapsalon om
Stephanie wegwijs te maken en om op een mooie manier een belangrijk hoofdstuk
in haar leven af te sluiten.

De Stichting Computer Club Breskense Senioren (CCBS) gaat op 24 september weer van start. Er zijn al weer heel wat
inschrijvingen binnen en dat vinden we erg fijn. Het betekent dat er nog steeds veel animo is. We hebben dan ook weer een
prachtig programma met diverse cursussen gereedgemaakt. Ons streven is om iedereen te leren omgaan met de digitale
wereld, want tegenwoordig kan men bijna niet meer zonder computer, tablet of telefoon.

De ammonia, PPD, silicone en parabenen vrije haarverf van CHI Ionic Shine Shades
van Farouk zal Stephanie blijven gebruiken. Ook kunt u terecht voor hairweaving:
dat zijn extensions zonder chemicaliën. Afspraken kunnen nog steeds gemaakt
worden op het vertrouwde nummer: 0117-383575. Dat blijft ook verder ongewijzigd.
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag op afspraak: 9.00 – 14.00 uur.
Idem van 14.00 – 19.00 uur zonder afspraak.
Vrijdag: 9.00 – 21.00 uur op afspraak.
Zaterdag: 8.00 – 16.00 uur op afspraak.

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

Mercuriusstraat 5 - 4511CN Breskens
Tel.: 0655 793 798 - www.zeelandmultimedia.nl
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Ik kijk ernaar uit om aan dit avontuur te
beginnen en hopelijk tot spoedig ziens
in mijn kapsalon aan de Mercuriusstraat 43 in Breskens,
Met vriendelijke groet, Stephanie.

Het zit zo verweven in het dagelijks leven dat we ons dat bijna niet meer realiseren. Maar als u geld uit de muur haalt of uw pinpas
gebruikt in de winkel, er komt altijd een computer aan te pas, denk ook aan alle kassa’s, onbemand tanken, de weg zoeken via een
tomtom, etc. Maar ook in huis kunnen we tegenwoordig onze verwarming regelen met de telefoon. We kijken digitale televisie (analoog hebben ze inmiddels afgeschaft). Bellen? Nee, we appen. Een rekening betalen, het gaat allemaal digitaal. Hoe vaak hoort u
niet op het nieuws: wilt u meer informatie, kijk dan op onze site of via de app ... En daar moet je allemaal maar mee leren omgaan.
Ook de overheid doet eraan mee, DigiD, voor veel mensen is dat abracadabra. Maar bij de CCBS kunt u het allemaal leren op een
rustige en gemoedelijke manier. Bij ons staat het plezier in computeren voorop en er wordt ook vaak heel wat afgelachen. Kortom
een gezellige ochtend of middag en je leert ook nog eens hartstikke veel. De koffie wordt altijd vers gezet en de koektrommel is
goed gevuld. Nieuw is dit seizoen de cursus Office op de dinsdagmiddag. Office is het kantoorprogramma van Microsoft, maar
wel met een sausje van de CCBS eroverheen, dus geen saaie kost, maar u leert wel de handige en praktische dingen van Office.
U maakt een mooie diavoorstelling met PowerPoint en we gaan de creatieve kant op met Publisher. Kortom, een zeer leuke cursus
waar u ook echt iets aan hebt.
Komt u ook bij ons op les? We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar en anders kunt u zich ook al opgeven voor een cursus die
start in januari 2019. Voor meer informatie: kijk op onze website https://www.ccbsbreskens.nl of bel naar onze secretaris, Charles,
tel.: 0117-452315 of 0622465807. Hij staat u graag te woord en kan u meteen alle informatie geven.
Ons aanbod voor het seizoen 2018-2019 is:
Maandagochtend:
Computervaardigheden voor starters;
Maandagmiddag: Internet & e-mail;
Dinsdagochtend:
Computervaardigheden voor gevorderden;
Dinsdagmiddag:
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher);
Woensdagochtend:
Digisterker (leren omgaan met de digitale overheid);
Woensdagmiddag: Excel voor gevorderden;
Donderdagochtend: Fotobewerking met Pixlr;
Donderdagmiddag: Print & design
(creatieve cursus voor gevorderden).

Zoals u ziet: er zit voor iedereen van beginner tot gevorderde wel iets bij, dus kom op les bij de CCBS!
U vindt ons aan de Burgemeester van Zuijenstraat 80a te Breskens.
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Losse heupen
Vandaag een rustig dagje strand, zee en zon, lekker kletsen
met wat mensen en vooral kijken hoe werknemers liters bier
stiekem achteroverkiepen.

in godsnaam dat strand op? Haar vriendje doet enorm zijn best
om een mooi plekje voor haar te regelen, zo schattig. Ze zitten,
wel heeft ze 30 keer haar rokje omlaag moeten trekken en 100
keer door haar haren gestreken, maar ze zit. Vriendje loopt wat
heen en weer en kletst met de bandleden.
Jos, ook een geweldige Sherlock trouwens, zegt: ik denk dat
hij haar ten huwelijk gaat vragen ... en jawel hoor, daar gaat hij
door zijn knieën. Zo schattig: ze zegt jáá, ze wil hem kussen,
maar met dat rokje is dat geen optie. Bukken zou funest zijn,
want dan zou menig toeschouwer een lichaamsdeel zien, dat ze
zo krampachtig probeerde schuil te houden onder haar rokje.

Als Sherlock Holmes bestudeer ik hoe de hazen hier lopen, de
één fluit naar de barman, een toerist loopt met een thermoskan
naar de bar en tapt hem vol, om deze vervolgens in een tempo
waar een paard de hik van krijgt, achterover te slaan. In het restaurant moeten ze met minder genoegen nemen, daar nemen
de serveersters een extra pilsje mee op hun dienblad en gieten
dit over in koffiekopjes en slurpen er lustig op los, wat een spel
hier. En maar zeggen “you kan trust us”; nou ik wacht nog even.
Na het avondeten lopen we langs het strand en horen muziek,
eens even kijken, wow: vet leuk op het strand een piratenboot
die dient als bar, een liveband en veel mensen op ligbedden.
We kijken even vanaf de boulevard en genieten van de dansende menigte. Een stel uit Nederland gaat salsa dansen, net
als een Spaans stel. Ik zie een lekker kontje achteruitgestoken
bewegen alsof het onderlijf los zit van de rest, fuck, wat ziet dat
er lekker uit. Nu het Nederlandse stel, ik zie een plank wat van
links naar rechts overhellen met de souplesse van een betonnen
paal, ze hadden al verteld dat ze les hadden gehad (ik vraag
me nu af of ze al met mes en vork kunnen eten, het zijn dus
geen beste leerlingen): wat een deceptie.
Nu komt er een lief jong stelletje aan dat ook naar beneden
loopt. Zij heeft onmogelijk hoge hakken aan en – een zie poes
net niet – rokje. Jos zegt, dat wordt een probleem: hoe gaat ze
12

Ook wij dwalen de trap af, reggaeton heeft nu eenmaal de kracht
om iedereen te laten bewegen. Ze schenken in het piratenschip
alleen sterke drank, wat voor ons eigenlijk ook beter is. Wij hebben ook die Spaanse heupen niet en als er al iets los zit bij ons
zijn het voornamelijk de tanden. Na wat drankjes en klagen hoe
fucking zwaar het is om in los zand te dansen, zijn ook wij niet
meer te stoppen ... Wat hebben we genoten en ik hoop dat
er niet te veel mensen op
de boulevard stonden die
net als wij, die twee
“balkon muppits”, naar onze
moves hebben gekeken.
Marjon en Jos

A.P.K. Keuring € 50,Voor benzine en diesel auto’s

A.P.K. Keuring € 25,Als u de keuring laat uitvoeren in
combinatie met een kleine beurt

A.P.K. Keuring € 0,-*

Mijn

‘ouwehoer’-bankje

in Bresjes

Ik ken in Bresjes drie plekken waar (vooral ‘rijpe’) mannen samenkomen. Plaatselijk en landelijk nieuws wordt daar met elkaar uitgewisseld. Als je voorbijrijdt,
wordt je waarschijnlijk nagekeken en misschien besproken, maar de mannen
doen je zeker geen kwaad!
Nu heb ik sinds deze zomer ook mijn plekje gevonden en wel het bankje op de dijk
tussen het ‘jiste strange’ en de handelshaven. Prachtig gelegen en gemaakt van aanmeerpalen door de firma Meeusen.
Nooit zit ik er alleen, zeker niet tijdens een zomer als deze. Vooral veel toeristen komen
naast me zitten en ze komen van heinde en ver. Mijn schoolengels, -duits en -frans
komt goed van pas. Echter, zondag stak een zeehond zijn kop boven water uit en ik
brak me zowat de hersenen op zoek naar het Duitse woord hiervoor. Wat in mij opkwam, was ‘Seehunde’ ... Gelukkig had ik een internetwoordenboek bij me. Het klopte!
De mooiste gesprekken heb ik daar. “Meneer, wijzend naar de overkant, is dat Engeland?”, “Wat voor vogels zijn dat?” ... Meeuwen dus. Zo struinde een Italiaanse ‘pelgrim’ compleet met grote wandelstok, op pad vanuit Napoli langs de Europese kusten,
naar het noorden van Nederland. Hij wilde via de tunnel (lopen). Mijn lessen Italiaans
kwamen goed van pas. Een dag later was een voormalig topmodel mijn gesprekspartner. Je kan het slechter treffen …
Uiteraard spreek ik ook mensen uit mijn eigen dorp. Dat zijn leutige, maar soms ook
emotionele gesprekken. Op pad naar huis weet ik dan weer alle ins en outs van het
dorp. Daar heb ik geen internet of iets anders voor nodig. Lekker ouderwets!
Benieuwd of dit ook een vast ‘ouwehoer’-plekje in BRSJS wordt …
Jules van Lierde

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

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

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

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu
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Waterzooi met kip
voor 4 personen

Koken met KO

KRABBELINGEN
Thuiskomen

Ingrediënten:
800 gram kipfilets
400 milliliter kookroom
1 liter kippenbouillon
2 winterwortel
3 stengels bleekselder
1 prei
Bos peterselie
1 ui
2 teentjes knoflook
Boter
Zout en peper
Aromat
12 cherry tomaatjes in partjes
Allesbinder

gedempt
wolken woorden
in koud fluweel
de benen flanellen
luchtig
flanerend
flanerend
verfrissen geliefden
op donkere dagen
het somber in lonkend
lichtpunt
lichtpunt
gestreepte liefste
lacht mij toe
hier en nu is
thuiskomen
B.R.

Diensten

in de H. Barbarakerk

Zondag 16 september is er in de H. Barbarakerk een communieviering.
Voorganger is pastor Frans van Geyt en er is samenzang onder begeleiding
van Tineke van het Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 23 september is er in de SOW-kerk een oecumenische viering
met medewerking van de Zonnebloem. Deze dienst staat in het teken van
ziekenzondag. Aanvang van de dienst is om 10.00 uur.

Bereiding:
Groente in reepjes snijden de kip lichtbruin bakken. De groente stoven daarna de bouillon toevoegen ,de kip erbij doen en 10 min. Zachtjes garen ,peterselie en knoflook toevoegen
Daarna de room erbij en nog 5 min. Inkoken en dan met allesbinder de saus indikken
Partjes tomaatjes even meewarmen garneren met peterselie heerlijk met frietjes
Smakelijk allemaal!
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Zondag 7 oktober is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger
is pastor Frans van Geyt en er is samenzang onder begeleiding van Tineke van
het Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 21 oktober is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering.
Voorganger is pater Ignace D’hert en de muzikale omlijsting van de dienst
is in handen van het koor de Westenwind.
Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.
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Internationale wedstrijd De Zeekrab
Op zaterdag 25 augustus werd de 59ste internationale
wedstrijd van De Zeekrab ‘vervist’ met 66 deelnemers.

Verloting Visserijfeesten 2018

Familieberichten
Overleden:
Frieda Regina Maria Dusarduijn
Geb: 24 December 1935 –
overl: 19 Juli 2018
Overleden:
Piet Dierx
Geb: 22 December 1927overl: 17 Augustus 2018

Het weer was geweldig goed, maar de vangsten vielen
voor de maand augustus wat tegen.
Rudie Pieters en Piet Verhage waren de beide vakwinnaars.
Jan Robijn was met zijn 3e plaats de beste Zeekrab.

KASSA:
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

Strandpaviljoen

Breskens aan Zee
Ontbijt - Lunch - Diner

6 dagen open
van 10 tot 22uur.
(maandag gesloten)

Keuken open van
10 tot 21.30 uur.

Bij Jumbo doen we er alles aan om de prijzen van al je dagelijkse
boodschappen laag te houden. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Jumbo
is namelijk in het tv-programma Kassa opnieuw uitgeroepen tot goedkoopste
supermarkt. Kijk, dat is kassa voor jou.

DAT IS HET VOORDEEL VAN

Promenade 2, 4511 RB Breskens
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21

www.breskensaanzee.nl
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Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
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G R A P H I C

Kà je mûn katte un kjè castrer’n,
wan die pist overrà in ûûs!

D E S I G N

klessebes

concept / grafisch ontwerp
& drukwerk

+31 (0)6-204 899 16
Breskens
Tuurlijk heb je wel ‘ns gehoord van ‘n ruin of ‘n barg, zo niet, dan wel van ‘n os of ‘n kapoen en zeker wel van ‘n castraatzanger als je
enigszins in het klassieke genre van Händel bent ingevoerd! Wat hebben de ruin, de barg, de os, de kapoen en de castraatzanger gemeen? Om met de ruin te beginnen: een ruin is ‘n hengst beroofd van zijn teeldelen: dat paard is geruind of gesneden. Zo is de os een
gesneden stier of bul, de barg een gecastreerde beer (mannetjesvarken) en de kapoen een gesneden haan; over de castraatzanger
verderop meer. Het lijkt voor iedereen zo simpel: castratie, dat kennen we wel, gewoon ‘de ballen’ eraf!
Toch ligt het wel wat anders, of
liever: de verklaring is onvolledig. Als ik op het spreekuur aan
een Duitse klant vraag of zijn zieke (vrouwelijke) hond, een teefje,
gesteriliseerd is, krijg ik vaak het
antwoord:
“Ja, Sie ist kastriert worden”. Nee,
die Duitse meneer zit deze keer
niet mis, het is geen verspreking!
Castreren, ook ‘lubben’ genoemd,
betekent het verwijderen van de
geslachtsklieren: inderdaad zijn
dit bij de mannen (mannetjes)
de testikels of teelballen en bij de
vrouwen (vrouwtjes) de eierstok18

ken! In het diergeneeskundig vakjargon spreken we dus eveneens
van castratie van het vrouwelijk
geslacht. Castratie leidt dus altijd
tot steriliteit.
Maar dat is nog niet alles: door
castratie stopt bij de man (het
mannetje) ook de productie van
het mannelijk geslachtshormoon
en stopt bij de vrouw (het vrouwtje) de productie van de vrouwelijke geslachtshormonen ...
1. Bij dieren staat sterilisatie altijd gelijk met castratie, zowel bij
het mannetje als bij het vrouwtje,
omdat we naast steriliteit het dier

ook willen afhelpen van zijn/haar
geslachtshormonenproductie,
waardoor ze dan bijvoorbeeld
niet meer loops worden of niet
meer krols, of hun geur niet meer
uitzetten, niet meer sproeien in
huis noch buitenshuis, geen geslachtsdrift meer hebben, enz.
2. Bij de mens vindt het steriliseren op een dusdanige wijze
plaats dat de geslachtshormonenproductie (in de teelballen en
eierstokken) wél intact blijft: alléén
de afvoer van zaadcellen of eicellen wordt onderbroken door (in
de meeste gevallen) het afbinden
van zaadleiders of eileiders.

3. Bij de genoemde castraatzanger heeft wél castratie plaatsgevonden, de testikels zijn verwijderd, dus naast het op deze
manier steriel-geworden-zijn, is
ook de ‘geslachtshormonenfabriek’ daardoor ‘gesloten’; het
hoge stemmetje is daar ‘n gevolg
van (evenals het gemis van haar
op de borst!).

Pelgrim vertrekt naar
Santiago de Compostella

info@klessebes.com | www.klessebes.com

Op zaterdag 19 mei vertrok Arjen Meeuwsen uit Middelburg vanaf de H. Barbarakerk in
Breskens op zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Nadat hij een stempel van
de oude Barbaraparochie had opgehaald vertrok hij naar Sluis om daar een stempel van
de Jacobspelgrimroute te halen. Na een zware hartoperatie waarbij hij nieuwe hartkleppen
heeft gekregen, kon hij zijn hobby’s hardlopen en fietsen op de racefiets niet meer beoefenen. Daarom begon hij met wandelen en van lieverlee begon bij hem het idee te rijpen om
de camino (naam van dit pelgrimspad) te gaan lopen. Hij wil daarbij op zoek gaan naar de
oude originele route waarvan al veel verloren is gegaan. Vooral rond Lille is door de aanleg
van nieuwe wegen veel van de oorspronkelijke route verdwenen. Ook noemde hij het een
zoektocht naar zichzelf. Inmiddels is Arjen al een aardig eind in Frankrijk gevorderd. Wij
wensen Arjen veel sterkte op zijn verdere tocht naar Santiago de Compostella.

4. Wil je een poes, teefje of voedstertje (vrouwelijk konijntje) laten
steriliseren, dan kun je evengoed
de dierenarts vragen haar te castreren!
Geert de Bruijckere
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Hoe is het nu met ...
Mijn naam is Andre Bodin en ik woon sinds 1989 met Conny
onder de rook van de hoogovens, eerst in Velserbroek en nu in
Santpoort.
Santpoort is een dorp vlakbij Haarlem en met het treinstation op loopafstand zijn we zo in Amsterdam. Daarmee hebben we alle voordelen
van de stad vlakbij, maar toch zitten we ook zo in de Kennemerduinen
of op het strand. Ik werk bij Tata Steel, eerst bij R&D (research and
development), maar nu al weer 16 jaar als octrooigemachtigde. Ik
mag allerlei nieuwe vindingen die bij Tata Steel worden gedaan helpen
beschermen. Toen ik ging werken, ben ik op muziekles gegaan en nu
speel ik basklarinet in het Tata Steel Orkest. Met dit orkest hebben we
vorig jaar nog een optreden gegeven in Brouwershaven.
Dichter bij Breskens zijn we nog niet opgetreden. Verder wandel ik
graag hoog in de bergen, doe ik een beetje aan MTB’en (mountainbiken) en met Conny ga ik er steeds vaker met de fiets op uit. Wat ik ook
leuk vind is het arrangeren van klassieke muziek voor blaasorkest. Met
ons orkest hebben we al verschillende arrangementen uitgevoerd, en
het is leuk om te horen hoe het dan uiteindelijk klinkt. Ik kom nog regelmatig in Breskens. Mijn vader woont er en mijn broer en andere familie
wonen ook in de buurt.
Ik heb het grootste gedeelte van mijn jeugd in de Admiraal de Ruyterlaan gewoond, en het doet wel pijn om te zien hoe die buurt er nu bij ligt.
Ik hoop maar dat de nieuwbouw snel van de grond komt, zodat de buurt
weer tot leven kan komen. Trots ben ik uiteraard op mijn twee sportieve
zoons Ivo en Joris. En ook al zijn het geen Zeeuwen, een bolus of een
sûkerwoafeltje lusten ze wel. Dus als we in Breskens zijn, moeten we die
altijd meenemen.
Andre Bodin
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