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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.

Evenementen
10 januari
10 januari
12 januari
		
16 januari
		
17 januari
18 januari
19 januari
		
20 januari
23 januari
		
23 januari
		
24 januari
24 januari		
30 januar i
1 februari
1 februari		
2 februari
3 februari
6 februari
6 februari
7 februari
10 februari

Happy flow, beweging en dans, 10.00-11.30 u, Centrum QI
Chakra mandala tekenen, 19.15-21.30 u, Centrum QI
Workshop Qi gong en zelfmassage
voor een betere energiebalans, 9.30-12.30 u, Centrum QI
Intuïtief schilderen met mediamieke sessie,
op afspraak, centrum QI
Koor Zangvreugd, 14.00 u, Hooge Platen
Soulseance met Liesbeth Jusia,19.30-21.00 u, Centrum Qi
Workshop Intuïtieve ontwikkeling door Liesbeth Jusia,
9.30-13.30 u, kosten € 50, Centrum QI
Workshop Manifesteren14.00-16.00 u, centrum QI
Intuïtief schilderen met mediamieke sessie,
op afspraak, Centrum QI
Infoavond jaarprogramma Mindfulness,
19.30-21.30 u, Centrum QI
Happy flow, beweging en dans,19.00-20.30 u, Centrum QI
Mandala tekenen geometrische vormen, 19.15-21.30 u, Centrum QI
Intuïtief schilderen met mediamieke sessie, op afspraak, Centrum QI
Cranio sacraal healing, Centrum QI
Nadi- en spierontspanningsyoga voeten, 19.30-21.00 u, Centrum QI
Hartmeditatieworkshop, 9.30-12.30 u, Centrum QI
Workshop manifesteren, 19-21 u, Centrum QI
Intuïtief schilderen, Centrum QI
Workshop manifesteren, 14-16 u, Centrum QI
Chakra mandala tekenen, 19.15-21.30 u, Centrum QI
Fantasykleding- en accessoiresmarkt, 12-20 u, Centrum QI

Watersportvereniging (WV) Breskens

Zin in iets nieuws?
Draag nu je ideeën aan!
In Breskens, evenals in de andere kernen, wordt jaarlijks
een (groot) aantal markten gehouden. Een echte trekpleister
voor inwoners en toeristen. Deze markten zullen ook zeker
blijven bestaan. Er is dus geen sprake van dat Paasmarkt,
Pinkstermarkt, Jaarmarkt en overige markten zullen verdwijnen. Er is echter ook een groep inwoners en bezoekers van
Breskens, die weleens iets anders zouden willen beleven:
een evenement, festiviteit, activiteit, belevenis, avontuur,
ervaring, iets verfrissends of noem maar op. Ook hieraan
willen wij graag tegemoetkomen. Lever uw ideeën in bij:
info@dorpsraadbreskens.nl De beste 3 ideeën (waarbij de
uitvoerbaarheid van het idee zeker een rol speelt) kunnen
rekenen op een prijs.
Bedrijfsbelangenvereniging Breskens
i.s.m. Dorpsraad Breskens

Kerstbingo De Zonnebloem, afdeling Breskens
Op zaterdag 15 december was er een drukbezochte kerstbingo, georganiseerd door De Zonnebloem,
afdeling Breskens. Deze werd gehouden in De Ontmoeting aan de Dorpsstraat.
Vooraf werden de tafels gereedgezet en leuk aangekleed met kerstversieringen. De prijzentafel stond vol, de spanning was
daardoor groot en iedereen heeft genoten. De mooie prijzen zijn mogelijk gemaakt door de gulle giften die we ontvangen
hebben van de middenstand uit Breskens. Heel veel dank hiervoor en aan allen de beste wensen voor 2019!
Marloes de Gardeijn (voorzitter)

In 2019 wordt het weer een gezellige drukte in de jachthaven van Breskens. Ook dit
jaar worden er zeillessen gegeven door de WV Breskens aan kinderen vanaf 8 jaar.
Tijdens die lessen leer je op jouw niveau alles over knopen leggen, de wind, zeilen in
een optimist (speciale zeilboot om te leren zeilen) en nog veel meer. Daarnaast is er
ook een heuse wedstrijdgroep die de wedstrijden van Delta Combi door heel Zeeland
meezeilt onder begeleiding van een coach van de WV Breskens. Voor meer informatie
en inschrijven (dat kan tot 28 februari!) kunt u terecht op www.wvbreskens.nl/jeugdzeilen
Mara Vroon
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Het N9-project

Op vakantie

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

van Breskens NL naar Breskens BE
Aha, zult u denken, weer zo’n grapjurk die in de
vakantietijd in Breskens is gebleven. Op doortocht
naar Roeselare tekende mijn fietskaart het woord
Breskens onder Torhout.
Op de gehanteerde schaal waren de letters bijna een
kilometer, dus de afstand Boerenhol – Ghistelkerke.
Het leek een poldernaam. Niemand wist het. Totdat er op
de Grote Baan plots een bushalte Breskens was. Je kunt
dat alles vergelijken met bushalte en rotonde bij Roofack.
Er was een Breskensstraat en een brasserie met grote
Breskens-letters, waarvan de R was gebroken. Ik zag
ook een frituur Ter Dijcke. En een ‘massagesalon’, oh la
la (olala). Je kunt googelen op ‘Torhout-Breskensstraat’.
Het blijft een mysterie hoe men aan de benaming Breskens gekomen is. Een bres is een breuk, in het duin, de
dijk of de vestingmuur? En ‘kens’ is een verkleining, zoals
de meiskens, of de koekjens van Saartje. Wie het weet,
mag het zeggen voor Breskens NL (Bresjes) en Breskens
BE.Tevens peil ik graag de interesse om samen door het
landschap te fietsen. Dus vanaf
ons eigen Breskens, waar ieder
binnenweggetje van Blankenberge naar Aalter en van Gent naar
Stekene geen geheimen meer
heeft. Onder het motto: traag is ook
mooi. De langzaamste bepaalt het
tempo. Onderweg even naar de
supermarkt, brood en beleg kopen. Lekker langs de kant van de
weg: genieten voor gevorderden.
Herman Geeraert

In 1982 was ik de jongste deelnemer (15 jaar) aan een
7-daagse fietstocht die begon in Axel en eindigde in
Blanes (Spanje). We reden toen van Midden-Frankrijk
(Riom) tot aan de Spaanse grens over de N9: de Route
Nationale 9 van Frankrijk. Na 20 jaar, in 2002, was ik daar
weer en ben begonnen met het maken van foto’s en een
film, van deze weg en wat er nog van over was.
De foto’s van deze bijna 600 km lange weg zijn we nu
aan het sorteren voor een 3-tal boeken. In 2008 hebben
we met 4 fietsers de N9 gereden en toen is er gefilmd. In
2010 maakten we deze tocht opnieuw met een 2-tal
Citroën DS’en en we hebben toen ook volop gefotografeerd en gefilmd.
Volgend jaar is er een rally over de N9 met een 20-tal
oude auto’s (tot 1976) en ook dan zullen er weer foto’s
gemaakt worden, die in de boeken opgenomen zullen
worden. Ik hoop mijn boeken en een filmpje af te hebben
voor 5 juli 2022, precies 40 jaar na het vertrek van onze
eerste tour. Het bord op de foto heb ik zelf gemaakt,
enkel voor die foto, omdat ikzelf nu in Breskens woon
en de mensen die erbij waren in Lamswaarde.
Arno “Wob” Martinu
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Thalia in 2019

Activiteiten MFC De Korre

De leden van Toneelvereniging Thalia zijn alweer héél druk bezig met repeteren, want over enkele weken beginnen
de voorstellingen. Dit seizoen spelen we “Bajesbonje”, een toneelstuk dat zich afspeelt in de gevangenis. We gaan
natuurlijk niets verklappen over de inhoud, maar er zitten een hoop leuke typetjes in, bovendien bulkt het verhaal van
de spanning, intriges, verrassende wendingen, misverstanden, naïviteit, geweld, romantiek, etc.

Op woensdag 19 december hield de ouderensoos haar jaarlijkse kerstdiner
in MFC De Korre. Het was een happening met eten/drinken en daarna nog
bingo. Het betrof een warm/koud buffet, bereid door Xtreme BBQ by Jacco.

In augustus begint het bij de spelers al te
kriebelen. “Wat spelen we, welke rol krijg
ik?” De eerste bijeenkomst is dan ook
meteen de drukstbezochte, want zelfs
leden die op vakantie zijn hoeven via een
live whatsappverbinding niets te missen.
De eerste en tweede repetitie worden gebruikt om het stuk door te lezen. Zo krijgen
we al een goede indruk van het verhaal
en leert iedereen elkaars personage
kennen. Daarna ‘gaan we los’. Onder het
streng toeziend oog van Annemieke, de
regisseuse, en haar rechterhand Benny,
de souffleur, krijgt het stuk ‘smoel’. Iedere
week leren we bij, maar leren we ook af …
Stiekem stopt iedereen veel energie in
deze leuke hobby, totdat uiteindelijk het
stuk helemaal af is.
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Thalia is een ontzettend hechte groep die
ervoor zorgt dat meer dan 750 mensen
een avondje kunnen genieten. Is het
alleen maar repeteren en teksten leren bij
Thalia? Echt niet! Na de repetitie wordt er
druk nagepraat onder het genot van een
drankje en een hapje, soms met de bruine
fruitschaal oftewel de minifrikadelletjes,
de vlammetjes. We organiseren een

‘bootcamp’ (intensieve training) in januari
waarbij we een hele zaterdag situaties
(na)spelen of gekke typetjes uitbeelden.
In februari is er het fameuze decorbouwweekend, waarbij alle leden samen met
de mannen van de decorbouwploeg
hard werken om weer een mooi decor
te maken. Dat is een weekend van ‘hard
werken, veel lachen, een hoop stomme
praat, samen eten en samen borrelen’.
Tussendoor gaan we ook weleens op
‘werkbezoek’ bij andere toneelverenigingen, door middel van het bijwonen van
hun voorstellingen. Hartstikke gezellig en
daarbij besluiten veel leden om vooraf/
achteraf wat te gaan eten of drinken.

die functie enthousiast geworden of wil
je misschien liever ook toneelspelen?
Neem contact met ons op en wie weet
op welke manier je Thalia dit en volgende seizoenen van dienst kunt zijn! Surf
naar www.thaliabreskens.nl/contact of
mail naar: info@thaliabreskens.nl.
Enne ... de foto’s bij dit artikel zijn bewust
gekozen, om maar niets te verklappen,
want de kaartverkoop is al volop bezig.
Wees er snel bij want de voorstellingen
zijn uitverkocht voor je het weet!
Ronald Wieme (bestuurslid)

Het seizoen wordt altijd afgesloten met
een ‘thema’ barbecue. Iedereen komt
dan verkleed, want we blijven natuurlijk
wel een toneelvereniging. Trouwens,
Thalia heeft nog dringend behoefte
aan een ‘techneut’, zo eentje die verstand heeft van elektriciteit, geluid- en
beeldapparatuur. Categorie ‘nie lulle,
maar pelle (poetse)’. Die doet de ‘special
effects’, de verlichting, etc. Ben je voor

Ook was er dit jaar weer een muzikale
noot, deze werd verzorgd door Ingrid
Pieters, van My Way Music. En een
dansje kon natuurlijk ook (zie foto). Met
een grote opkomst van zo’n 65 personen, en met of zonder prijs van de
bingo was het een heel gezellige middag. Bij ouderensoos VVH is er elke
dinsdag koersbal van 13:30 tot 16:00
u. Elke woensdag is er kaarten van
13:30 tot 16:00 u. En regelmatig is het
op woensdag ook bingo of prijskaarten. Wil je meer weten over waar ‘VVHsoos’ voor staat en wat die allemaal
doet … informeer bij mevrouw Bea
Keymel, Langeweg 67, Breskens, tel.
0117-382000. Iedereen vanaf 55 jaar is
hartelijk welkom! Zien we u binnenkort
ook in De Korre?
J.W

Verenigingen De Korre
Elke maandag t/m vrijdag biljarten van
13.00-16.30 u
Elke maandag:
* dansen ouderen 14.00-16.00 u
* turnvereniging DIO 15.15-20.30 u
* yoga 19.30-20.30 u
* repetitie muziekvereniging Breskens/
Groede 18.15-21.30 u
* zumbalessen 19.30-20.30 u
Elke dinsdag:
* yoga 9.00-10.00 u
* koersbal 13.30-16.00 u
* les in pilates 19.30-20.30 u
* volleybal: De Hoge Springer 20.0021.30 u
Elke woensdag:
* mensendieck 9.00-11.00 u
* kaarten 13.30-16.00 u
* turnvereniging DIO 18.30-20.30 u
* yoga 19.00-20.30 u
* linedancegroep 19.30-21.30 u

Check onze bijzondere activiteiten op

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

Elke donderdag:
* les in pilates 9.00-10.00 u
* bridgeclub Scaldis afd. sociëteit
Oostburg 19.00-23.00 u
* turnvereniging DIO 18.30-20.30 u
Elke vrijdag:
* judo 16.00-19.30 u
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Bedrijventerrein Deltahoek
Het bedrijventerrein Deltahoek is de laatste jaren nogal uitgebreid. In mijn maandelijks verslag zal ik u meenemen naar
verschillende bedrijven kriskras op het terrein. Ik probeer een kijkje te nemen in de keuken van het desbetrefende
bedrijf, zodat u en ik op de hoogte blijven van de werkzaamheden die op dat bedrijf worden uitgevoerd.

Deze keer ga ik langs bij het alom bekende Auto-, Takel- en
Bergingsbedrijf, V.O.F. VaRaMo Breskens, Deltahoek 22.
Vroeger had je er drie in Bressies … Garage de Bliek (Opel
– tegenwoordig wooncomplex De Bolder, Weijkmanlaan),
Garage Van de Ree (Ford – dat terrein ligt nog braak – Molenwater) en Garage Heijboer (BMW, Spuiplein, nu wooncomplex
Fort Imperial). Jammer, vergane glorie. Gelukkig hebben we er
hier nu toch nog een in Breskens … Garage VaRaMo. Ik heb
vanmorgen een afspraak met Raoul en Adrienne van Rattingen
over hoe het met de zaak gaat. Al gauw krijg ik een kop koffie
aangeboden in de showroom waar we aan tafel gaan zitten.
Zijn Rudi en Joke (de ouders van Raoul) nog in de zaak actief?
Jazeker, maar samen met nog vier personeelsleden runnen we
hier nu de garage. De ouders van Raoul zijn met hun tweeën
gestart op 01-01-2001. In overleg met Raoul en Adrienne is er
in 2010 een uitbreiding gekomen, die nu berging is en niet te
vermijden: een kantoor en een showroom. We zijn een garage,
dus je kunt hier terecht voor reparatie/onderhoudsbeurten en
niet vergeten: de apk-keuring, die doen we ook. Onze monteurs
moeten daarvoor om de twee jaar een heroriëntatiecursus
volgen. We zijn aangesloten bij Bovag, Bosch Car Service
en Hella (voor onderdelen). Bijna alle auto’s zijn uitgerust met
onderdelen van Bosch, ook hebben wij verschillende soorten
diagnoseapparatuur om storingen in uw auto te vinden en
daarna te kunnen verhelpen. De auto’s van tegenwoordig zijn
8

zo uitgerust met allerlei technische snufjes, dat wij en ons
personeel ieder jaar cursussen moeten volgen, over wat er
dab weer nieuw is in de autowereld. Elektrische auto’s hebben
we nog niet, maar we kijken natuurlijk wel vooruit maar wat er
in de komende jaren gaat gebeuren qua ontwikkelingen op dat
gebied. Het is weer een verandering van techniek, van fossiele
brandstof naar elektrisch. We zijn aangesloten bij verschillende alarmcentrales. Wanneer u ergens met pech staat en uw
pechhulpverzekering belt, is de kans dus groot dat wij u komen helpen. Voor bergingen bent u altijd verzekerd, ongeacht
of u een WA- of allriskverzekering hebt. Bij schade moet u dan
het nummer op uw groene kaart bellen. We zijn nu inmiddels in
de winter dus daar hoort een winterbeurt bij, antivries, winterbanden. enz.

Winterfair
visserijmuseum
wederom groot succes

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

Op 29 december was het weer zover, de jaarlijkse
winterfair in het visserijmuseum. De vrijwilligers hadden
weer heel erg hun best gedaan om alles in de puntjes te
verzorgen.
Zoals ieder jaar was er ook weer een heerlijk visbuffet en
werden er rondleidingen gegeven over de kaoje en naar de
reddingsboot. Ook was er een optreden van het shantykoor
en konden de kinderen knutselen met foamclay. De verschillende
kraampjes die door heel het museum stonden maakte het
geheel helemaal af. Kortom de vele bezoekers hadden weer
niets te klagen deze dag. Hieronder een kleine impressie.

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

Uitvaartverzorging

Quataert

Dat laatste wil ik ook nog even vermelden, want die service
bieden we ook: van zomer- naar winterbanden wisselen en
andersom en de banden hier opbergen tot de volgende
zomer/winter komt, kan ook. Een ‘bandenhotel’ dus (afspraak
gewenst). Als u in een leaseauto rijdt, kunt u ook bij ons terrecht voor onderhoud. Nog een service die wij bieden is, het
controleren van uw airco in de auto. Daarvoor hebben we ook
weer speciale apparatuur aangeschaft, zodat we een totaalpakket kunnen aanbieden aan onze klanten. Als u zelf iets wilt
vervangen aan uw auto kunt u onderdelen via ons bestellen.
Het meeste is snel leverbaar. Zomaar nog eens een vraag:
oldtimer … wel eens aan gewerkt of te koop aangeboden?
Jazeker, ook aan uw oldtimer werken wij. Tot slot laat Adrienne
me het nieuwste speelgoedje zien van Garage VaRaMo, net
aangeschaft het kost iets met vier nullen, ja, investeren in een
apparaat is wel een soort van verplichting, ook wij moeten
serieus meegaan met de tijd (zie foto). Tijdens mijn bezoek
is het een komen en gaan van gerepareerde en te repareren
auto’s. Ik besluit mijn gesprek te beëindigen: het wordt te heet
onder mijn voeten. Adrienne, dank je wel voor het gesprek,
en team VaRaMo: ga ... er ... voor!
JW
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BSO Breskens en buitenschoolse activiteiten
In Breskens kunnen ouders voor de opvang van hun kinderen terecht in het Kindercentrum Breskens. Dat kindercentrum bestaat uit verschillende groepen. In alle groepen werken we met vaste medewerkers: zo kunnen we de
kinderen volgen in hun ontwikkeling en kunnen we ervoor zorgen dat ze het fijn hebben in hun groep.
Kinderen kunnen ‘s morgens vanaf 7.00 u terecht op de bso. Voor deze vroege
vogels hebben we zelfs een ontbijtservice. Als de school begint, gaan de
oudere kinderen zelfstandig naar hun klas, de jongere kinderen worden door
de juffen naar hun klas gebracht.
‘s Middags na school komen de kinderen weer spelen op de bso. De kleuters
worden opgehaald bij hun klas, de oudere kinderen komen zelfstandig.
We beginnen met het eten van fruit en wat drinken. Daarna is het tijd om
lekker buiten te spelen of iets te knutselen. In onze kinderkeuken wordt ook
regelmatig iets heerlijks gebakken: koekjes, worstenbroodjes, minipizza,
cupcakes, enz. Wil een kind liever zijn of haar huiswerk maken, zodat je
thuis lekker niets meer hoeft te doen? Ook dat kan, hoor!
In de vakanties werken we rondom vakantiethema’s. Het is dan extra leuk
op de bso.
Meer weten? Kijk op https://www.facebook.com/bsobreskens

Ben jij het ook zo zat:

meld het nu anoniem (0800-7000)

Zie jij in je straat of je dorp ook dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen zoals drugs dealen, mensen die
worden lastig gevallen, diefstal of verwaarlozing?
Komen er bij jouw buren in de straat
ongure types en heb je een vermoeden
dat er drugs gedeald worden en durf je
geen aangifte te doen omdat je bang
bent dat je naam in het dossier komt?
Heb je gezien dat iemand iets moedwillig kapotmaakt, omdat die persoon
onder invloed is van drank en/of drugs
of gewoon zin heeft om iets kapot te
maken van een ander? Vermoed je
een wietplantage, zie je dealers die
hun waar verkopen aan jonge kinderen, staat er wel eens een auto in jouw
10

straat vanwaaruit drugs verkocht worden, noteer dan het nummer en meld
het bij misdaad anoniem.

Durf je het zelf niet te melden, dan kun
je ook contact opnemen met de dorpsraad: info@dorpsraadbreskens.nl.

Daar registreren ze de wagen dan en
als er controles komen, dan worden
die auto’s er uitgepikt zonder dat die
persoon weet dat jij het gemeld hebt.
Als jij de dader kent en de dader kent
jou, dan zit je in een lastig parket, maar
nu kun je er iets aan doen: volledig
anoniem, je naam komt nergens in of
op te staan.

Twijfel niet als je iets ziet, dat niet klopt,
meld het bij Misdaad Anoniem. Samen
kunnen we onze kinderen en ons dorp
veilig houden, maar ook helpen de
jeugd op het goede pad te houden.
Als de ouders het niet doen, moeten
we als burgers het heft in eigen hand
nemen. Het telefoonnummer van Meld
Misdaad Anoniem is 0800-7000.

Ook dit jaar zorgen we er voor dat
je verbonden bent!
Niet enkel door middel van je smartphone, maar
ook door onze:

Nieuwe tassen voor BKC
BKC C1 heeft 8 december van Izaak Luteijn van Luteijn
Hydraulics nieuwe tassen ontvangen. Izaak, namens
BKC hartelijk dank.

- reparaties en verkoop van smartphones,
- herstel en verkoop van computers en laptops,
- installeren van internet en wifi,
- nieuwe en verlengen van abonnementen,
- overzetten van analoog naar digitaal,
- internet, televisie en telefonie,
- zakelijke toepassingen en automatisatie,
en nog zo veel meer!
Ook van ons een gelukkig 2019.
Mercuriusstraat 5, 4511CN Breskens
Tel.: 0655 793 798
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Vroeger was alles makkelijker,
maar het went

GC Verhuur en Betonboring,
zaag- en freestechnieken

Vroeger, vroeger eee ...
Dan liepen we als jonge ruige gasten van 14 jaar mee lang
haar over de kermisse van ons durp. Broeken met van die
wijde pijpen, blouse open en borsthaar vooruit. ‘Gjin oar,
gjin leute’. Een pinte bier in je handen en een shagje in je
mondhoek. Je floot eens naar een meisje en legde voorzichtig een hand op haar been. Als je wat gevorderder was, gaf
je een klap op haar achterste. Als we sjans hadden, sprak je
ergens af en dat kon door middel van een simpel briefje. Als
je echt vergevorderd was, zei je ‘tis noa of tis nie’. Soms had
je geluk en soms kreeg je een klap. Daar moet je nu eens
mee komen ... Eerst legitimeren voor een biertje en een
shagje mag, maar dan wel achter je oor of in een brandvrije
zone op het strand. Veel oar is uit den boze en dat bij beide
geslachten. Via een app maak je kenbaar dat je iemand
meer dan leutig vind. Een klap op het achterste of meer …?
Hoppa, voordat je het weet, zingt je naam op de sociale
media rond en heb je een #MeToo-affaire aan je broek.
Vroeger was alles makkelijker, maar het went ...

28 Jaar geleden is mijn schoonvader Ronny Couqué in Sas van Gent bij mijn
vouw Marie-Claire thuis zijn bedrijf R. Couqué Verhuur begonnen. Hij bracht
al het te verhuren gereedschap en de machines in heel Zeeuws-Vlaanderen
gratis aan huis. Later is hij zich gaan specialiseren op betonboring. Toen mijn
schoonvader stopte met zijn bedrijf, hebben wij veel van zijn gereedschap en
apparatuur kunnen overnemen.

Op diezelfde kermisse
Een foute goochelaar zaagde een prachtige dame in tweeën.
Moet je nu eens mee aankomen ... Allerlei regeltjes komen dan
om de hoek kijken. Is er een bhv’er aan boord, want er is een
slachtoffer. Ook kunnen toeschouwers niet al te lekker worden.
Is er in het kader van de Privacywet toestemming gevraagd
aan de door te zagen persoon? Het paspoort is immers niet
meer geldig. Er is nu een gespleten persoonlijkheid. Is het
slachtoffer in kwestie een donor? Toeschouwers zullen eerst
toestemming moeten vragen voordat ze foto’s nemen en
plaatsen. Is de zaag wel gekeurd? Beschikt de zager over de
benodigde papieren en een vergunning?
Vroeger was alles makkelijker, maar het went ...
Spijkerschrift
Ik ben niet uit de tijd van het spijkerschrift, maar wel netjes
grootgebracht met de ‘inktpen’ tussen de lijntjes. Veel schrijven met
de hand dus en dikwijls was het carbonpapier een uitkomst als
het meer exemplaren moesten zijn. De computer was natuurlijk
een uitvinding vanjewelste, maar zeker niet makkelijk in het
begin. ‘Wat moek mee da dink? Ik voorspel je, da ga nie lang
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duren. Awel, ut goa al wa beter’. Printen is ‘drukn’, Return
(Enter) is ‘kjir u ku weruh’. ‘Arde ploate, zochte ploate’.
Vroeger was alles makkelijker, maar het went ...
Verstopping
Een collega zei het overlaatst nog tegen mij. Vroeger bij een
verstopping in de riolering was het: graven en lekker met je
handen de troep eruit halen. Héérlijk vond ie het! Moet je nu
een mee aankomen: eerst handschoenen aan en mondkapje
voor. Toch geen asbest, eee? Met een beetje pech komt je
kikker of slang in de riolering. Lap, dikke pech.! Dat is iets
voor de Wet Natuurbescherming. Graaf je nog iets verder,
dan kom je misschien wel een skelet tegen. Hoppa, ‘Wet
Archeologie’. Dan terugkoppeling naar de betreffende klant.
Is alles wel volgens de gedragsregels gegaan? Niet, dikke
pech! Gevalletje ‘huurcommissie’.
Vroeger was alles makkelijker, maar het went ...
Enne ... later, later eee ...
Dan lopen we met een chip in onze arm. Zo raken we niet
verdwaald, horen we vanzelf wanneer we te veel of te
weinig bier gedronken hebben en krijgen we informatie hoe
we het beste een meisje kunnen versieren. We werken tot
ons tachtigste. Op het werk komt dan een dame tweemaal
daags met pilletjes langs en wordt driemaal daags onze pot
verschoond door diezelfde dame.
Later is alles makkelijker, maar ook dat went ...
Jules

Nu profiteren we niet alleen van zijn
materiaal, maar vooral ook van zijn
ervaring die hij gedurende al die jaren
heeft opgedaan. Wel doen we de
bedrijfsvoering geheel op onze eigen
manier. 1 Maart 2019 bestaan wij
alweer 3 jaar. Het aan huis leveren van
machines en gereedschap koesteren
we en dat blijven we doen. Gemak en
geen gesleur, wie wil dat nu niet? In
geheel West-Zeeuws-Vlaanderen zelfs
gratis bezorging met uitzondering van
bijzonder groot vervoer.

Het assortiment is al flink uitgebreid
met hoogwerkers, platenliften, minigraver,
bouwdrogers, tuin- en perkgereedschap, enz. Ook is een aantal machines vernieuwd, zodat ons assortiment
professioneel en up-to-date blijft. Naast
verhuur is betonboring een van onze
specialiteiten. Wij kunnen gaten van
6 mm tot 50 cm doorsnede boren en
zeker 40 cm diep zagen. Bij de aanleg
van afvoeren, afzuigkappen, airconditioning, stopcontacten, overige elektra
en sleuven voor vloerverwarming is
boren, zagen of frezen in steen vaak
nodig. Dat geldt ook bij uitsparingen
maken voor kozijnen of trapgaten door
de verdiepingsvloer heen. Doordat wij
met diamantboren en zaagbladen werken, maken we precieze uitsparingen.
Bijna al onze machines verhuren wij
met of zonder persoonlijke bediening.
Meestal vragen ze dan toch maar of wij
het willen doen.
Ook ben ik keurmeester: ik heb dit
jaar al 2 certificaten behaald voor het
keuren van trappen, ladders en rolsteigers en het keuren van elektrische
arbeidsmiddelen. Op onze website
www.gcverhuurbetonboring.nl kunt u
de lijst met bouwgerelateerde machines
en gereedschappen vinden. Deze is
nog uitgebreid met tuin- en perkgereedschap. Ook is er een folder van

ons assortiment. Blijf op de hoogte
door ons te volgen via Facebook,
wekelijks worden er foto’s, tips en
acties geplaatst. Geen gesleur!
GC Verhuur levert tot aan uw deur!
Enquête n.a.v. kernbezoek
gemeente Sluis en de enquête
De gemeente Sluis heeft de dorpsraad vermeld als contactinstantie op
het formulier van de enquête. Helaas
is dit pas 2 dagen voor kerst aan de
dorpsraad meegedeeld. Alle mails en
telefoontjes kunnen daarom helaas
momenteel niet beantwoord worden.
De dorpsraad bestaat immers uit
vrijwilligers die ook tijdens deze kerstperiode familieverplichtingen hebben.
Voor verdere vragen verwijzen we u
door naar de gemeente Sluis.
Dorpsraad Breskens

G R A P H I C

D E S I G N

klessebes

concept / grafisch ontwerp
& drukwerk
+31 (0)6-204 899 16
Breskens
info@klessebes.com | www.klessebes.com

13

Vogelvereniging De Vink opgeheven

TC Breskens

Op 31 december van dit jaar houdt vogelvereniging De Vink op te bestaan. Na 64 jaar komt er een eind aan onze activiteiten.
De oorzaak dat we ermee stoppen is gelegen in het feit dat er in Breskens en omgeving geen animo meer bestaat voor de
vogelsport. Onze vereniging heeft gouden jaren gekend en heeft vele goede vogelkwekers voortgebracht op wereldniveau.
Bekende Bressiaanders zoals Johan Vinke, Piet en Adrie Morel hebben de vereniging tot bloei gebracht. In de jaren 70 en 80
van de vorige eeuw hadden we tentoonstellingen van meer dan 500 vogels.

Iets over TC Breskens. Dat is een trimclub, een fietstrimclub welteverstaan.
Een club met 50 leden, variërend in leeftijd van 17 tot 70 jaar (beide uit dezelfde stamboom). Een club met dames (helaas wat weinig) en met heren. Met
leden die enkel bij mooi weer fietsen, en met leden die ook bij hondenweer
eropuit trekken. Met leden die een normale snelheid willen rijden (soms wel
heel langzaam) en met leden die wat sneller willen rijden (is soms wel heel
snel). Met leden die helemaal niet willen afzien, en met leden van ‘hoe meer
pijn hoe liever’. Met leden die heel weinig fietsen (hebben die nog wel een
fiets?) en met leden die heel veel fietsen (zijn die nog wel eens thuis?). Met
leden die (West-)Zeeuws-Vlaanderen niet uit willen, en met leden die graag
eens wat verder van huis willen. Met leden die alleen maar op het vlakke willen
rijden, en met leden die graag bergaf fietsen, maar eh … dan moet je meestal
wel eerst bergop.

Helaas is daar nu een eind aan gekomen. Het huidige bestuur
heeft de laatste jaren nog activiteiten georganiseerd maar er
was geen animo meer voor. Ook de tentoonstellingen konden
de laatste jaren niet doorgaan omdat er te weinig actieve
leden waren. De clubkas is verdeeld onder goede doelen
en andere verenigingen: Visserijmuseum, KIKA (Kinderen
Kankervrij), Oorlogsmonument, vogelvereniging IJzendijke,
vogelvereniging Aardenburg, Make-A-Wish (wensen van

kinderen met een levensbedreigende ziekte) en hengelsportvereniging Ons Genoegen. Die laatste vereniging wil een
vissteiger voor mindervaliden aanleggen aan de Nieuwkerkse
kreek in Groede en dat initiatief wilden we graag ondersteunen. We willen iedereen die de verenging in het verleden
heeft gesteund op wat voor manier dan ook, bedanken.
Het is jammer maar het is niet anders!

Nieuwe Ondernemer
in Breskens
Onlangs is Zoë Jaeger haar bedrijf ZJDesign gestart.
ZJDesign kan alles betekenen voor het interieur in uw huis,
bedrijf, etalage of bij de verkoop van uw huis.

Als interieurstylist zorg ik voor een nieuwe sfeer, ook lettende
op de functies binnen de ruimte, in uw huis. Kleur, materiaal,
accessoires en verlichting zijn dan van essentieel belang
voor de gewenste woonbeleving. En ik kan u daarbij helpen!
Ook voor bedrijven ben ik beschikbaar om het interieur
volledig aan te passen aan de sector/functie van de onderneming.
Als vastgoedstylist zorg ik ervoor dat potentiële kopers de
beste eerste indruk van uw huis krijgen. Ik restyle uw woning
zodanig dat deze zo aantrekkelijk mogelijk oogt. Zo kunnen
eventuele kopers beter zien wat de mogelijkheden zijn
binnen de ruimtes. Tijdens het restylen kijk ik niet naar wat
de huidige bewoners willen, maar zorg ik er echt voor dat de
woning zo neutraal mogelijk overkomt. Niet iedereen heeft
immers dezelfde stijl/smaak …
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De tijd van de Visserijtocht en van
Breskens-Geraardsbergen-Breskens
is helaas al lang voorbij, hoewel B-G-B
wordt door een aantal leden nog weleens wordt gereden. Straffe prestaties:
leden die als sneeuwman de Ename
(beroemde klim in Oudenaarde in de
Vlaamse Ardennen) rijden, leden die bij
slechts 3 graden en in de stromende
regen de Stelvio (bergpas in de
Italiaanse Alpen) op (en af) rijden, plus
nog een paar van die pukkels (heuvels)
in datzelfde weer, iemand die de Marmotte 2x rijdt in 3 dagen, iemand die
de Marmotte (rondje Franse Alpen met
o.a. Alpe d’Huez, Galibier, Telegraphe,
Glandon) rijdt binnen de 7 uur, iemand
die de Pyreneeëne (rit in de Pyreneeën)

wint in haar categorie, iemand die top
15 rijdt in het Vlaamse MTB-klassement
en met diezelfde MTB ook op de weg
een kilometervreter is. Of … als club
ingehaald worden door een gewone
fietser, met kinderzitje en met kind erin.
Kortom een rare verzameling. We willen onze verzameling graag aanvullen.
Ouderen van harte welkom, jongeren
zeker, en … dames. Probeer het eens,
rij een paar keer vrijblijvend mee! De
snelheid, daar komen we wel uit, zeker
op zondagen. We vertrekken om 9 u bij
Ons Dagelijks Kost.

Clubkampioenschap 2018
Clubkampioen, dat word je niet zomaar, daarvoor moet je in verschillende
onderdelen je mannetje (vrouwtje)
staan, te weten in een tijdrit, in sterritten en in het totaal aantal kilometers.
Tijdrit, 7,5 km:
1 Jacco Wondergem (gem. 40,7 km/u)
18 pt, 2 Jacky 17 pt,
3 Arne Riemens en Cindy 16 pt.
Sterritten:
1 Bram van H/Johan Zeegers 21 pt,
3 Romain 20 pt.
Gereden kilometers: 1 Romain 28 pt,
2 Bram van H 27 pt, 3 Piet V 26 pt.
Eindstand: 1 en dus clubkampioen
Jacky Fortrei 59 pt, 2 Cindy Kesteloo
57 pt, 3 Romain Deveneijns 55 pt, 4
Piet Vasseur 55 pt, 5 Bram van Houte
50 pt en 6 Aad Oosterlee 50 pt.
Tsja, de ouderen (eindelijk) geklopt,
en wel door Jacky, en door een dame.
Gefeliciteerd!
RD
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Bewegen
voor ouderen
Diverse beweegaanbieders in de
gemeente Sluis organiseren, in navolging van de beweegdag van 15 sept
2018, een testdag voor 50+’ers. Deze
vindt plaats in Sweat Healthcenter aan
de Handelsweg 2 in Oostburg, op 19
januari 2019, van 10-14 u. Meedoen is
gratis! Wel graag aanmelden bij Sweat:
0117-451455. U wordt dan ingeroosterd.
Zeker ook voor 60- én 70+’ers is dit dé
gelegenheid om kennis te maken met
alle mogelijkheden die er zijn op het
gebied van bewegen. Twijfel je aan je
spierkracht, balans en/of uithoudingsvermogen? Kom meedoen aan deze
allround testdag! Wat kunt u verwachten? Match Sportmanagement neemt
met ondersteuning van Sport Zeeland
een complete fitheidstest af. Ook uw
been- en armkracht, uithoudingsvermogen en balans worden getest.
Aansluitend kunt u een adviserend
gesprek heb-ben met een van de
sportaanbieders.
Vervolgens wordt er op 16 februari in
Oostburg een 2e beweegdag gehouden. Hier kunt u geheel vrijblijvend
kennismaken met diverse beweegvormen voor 50+’ers. Er zullen meerdere demonstraties en workshops
gegeven worden gedurende deze dag,
dus (mee)kijken én uitproberen
is mogelijk.

16

Spoedzorg buiten kantooruren
Afgelopen zomer kon je niet alleen
overdag maar ook ’s avonds en in het
weekend in het Antonius terecht voor
röntgenfoto’s en eventueel aansluitend
een gipsverband. Dat scheelde een rit
naar Terneuzen na een ongelukje in de
avonduren of in het weekend.

(alleen tijdens de komende kerstdagen
en nieuwjaarsdag geldt dit niet)
Tijden mei-september:
(via de HAP, tel: 0115-643000):
ma – vrij 17.30 – 22.00 u &
za – zo 12.00 – 22.00 u

Tijdens de proefperiode wisten voldoende inwoners en toeristen de
extra spoedvoorziening in Oostburg
te waarderen en te benutten. Daarom
investeerde ZorgSaam in continue
spoedzorg en is de spoedvoorziening
nu zowel in het hoog- als in het laagseizoen beschikbaar voor alle inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen!
Maak gebruik van de diensten van
ZorgSaam, de huisartsen staan voor je
klaar!
Tijden oktober-april
(via de HAP, tel: 0115-643000):
ma – vrij 17.30 – 20.00 u &
za – zo 14.00 – 18.00 u

Voorjaars markt
Breskens, wie doet er mee?
De Voorjaarsmarkt in Breskens,
georganiseerd door Bedrijfsbelangenvereniging Breskens en Dorpsraad
Breskens, heeft als thema ‘Het tuinseizoen 2019’. Iedereen die als hobbyist
bezig is met tuin, planten en alles wat
zich daaromheen afspeelt, kan zich bij
Dorpsraad Breskens opgeven. Geen
handelaren. Voor € 15 krijgt u een
kraam tot uw beschikking, waarin u de

producten van uw tuinhobby (stekjes,
planten, tuinbeelden, tuingereedschap,
keramiek, tuinmeubilair, kortom alles
wat met tuinieren en het buiten-zijn te
maken heeft) kunt aanbieden aan het
publiek dat de markt bezoekt.
Opgeven kan tot
uiterlijk 15 maart bij
info@dorpsraadbreskens.nl

Informatieavond herontwikkeling
J.H. van Dalestraat
(MFC De Korre, georganiseerd door de gemeente
Sluis, Woongoed en Zeeuwse Gronden)
Burgemeester Marga Vermue opent
de bijeenkomst en zorgt ervoor dat iedereen zijn zegje kan doen. De eerste
presentatie is van Jan van Blarikom,
directeur van Zeeuwse Gronden. Hij legt
uit dat Zeeuwse Gronden ernaar streeft
om in iedere Zeeuwse gemeente een
kleinschalige beschermde woonvorm
te realiseren voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte, en noemt
als voorbeeld mensen met een ernstige depressie. Deze cliënten zijn stabiel
en in staat om zelfstandig te wonen,
maar zullen altijd kwetsbaar blijven
en hebben ondersteuning nodig bij
diverse facetten van hun leven. Overdag is er daartoe begeleiding van 1,
maximaal 2 personen, vanaf 20u is er
begeleiding op afroep. De nu beoogde
woonvorm heeft 12 eenpersoonsappartementen en 2 logeerappartementen, er is een gemeenschappelijke
woonkamer en een gemeenschappelijke tuin. Er is 1 toegang, die vanaf 20
u gesloten is, de bewoners voelen zich
hier veilig bij. De deur kan geopend
worden door de bewoners zelf, bijv.
als er ‘s avonds nog bezoek komt.
Het doel van de woonvorm is herstel
tussen de bewoners en hun omgeving,
zij vormen geen risico voor de omgeving, de kern is hun kwetsbaarheid.

van de omwonenden niet in waarde
zullen dalen en dat Zeeuwse Gronden
een zerotolerancebeleid heeft t.a.v.
drugsgebruik, kortom, dit komt niet
voor bij de cliënten van Zeeuwse Gronden. Mensen die eens willen zien hoe
de dagelijkse gang van zaken in een
begeleidwonenvorm is, worden van
harte uitgenodigd op bezoek te komen
in Axel.

N.a.v. vragen wordt geantwoord, dat
het lawaai van schoolgaande kinderen
en de nabijheid van een vakantiepark
geen enkel risico vormt, dat de huizen

Als laatste neemt wethouder Ploegaert
het woord. Allereerst legt hij uit hoe de
gemeente is gekomen tot de lijst van
genodigden voor deze avond.

Vervolgens houdt Peter Seen van
Woongoed zijn verhaal met een powerpointpresentatie over hoe een en ander
eruit gaat zien. Er worden kritische
vragen gesteld, men vraagt zich af
waarom er geen startershuurwoningen
worden gebouwd i.p.v. deze woonvorm. Daar is dringend behoefte aan,
dit wordt nog onderstreept door dhr.
Lohman, die zijn personeel geen huisvesting kan bieden in Breskens. De
wachttijden lopen op tot 3 jaar en het
inkomen is te hoog om in aanmerking
te komen voor een sociale huurwoning,
echter niet hoog genoeg om een woning te kopen en zo blijven zij tussen
wal en schip vallen. Ter plekke wordt
de afspraak gemaakt, dat Woongoed,
de Dorpsraad en dhr. Lohman bij
elkaar zullen komen om deze problematiek te bespreken.

Dat zijn de bewoners van de direct
aangrenzende 63 woningen. Vervolgens legt hij de verdere procedure uit,
er zal o.a. nog een inloopavond komen
voor een groter publiek en ieder kan
zijn zienswijze inbrengen, nadat er een
ontwerpbestemmingsplanwijziging
gepubliceerd is. Na vaststelling van de
wijziging kunnen belanghebbenden
hiertegen ook nog bezwaar aantekenen,
vervolgens in beroep gaan en als laatste
een gang naar de Raad van State
overwegen, als zij vinden dat aan hun
bezwaren niet voldoende tegemoet is
gekomen. Deze procedure dient in zijn
geheel te zijn doorlopen, alvorens met
de bouw kan worden gestart.
In zijn algemeenheid kan nog gemeld
worden, dat van diverse kanten in het
publiek onvrede wordt uitgesproken.
En wel, omdat de betrokken partijen
(gemeente, Woongoed, Zeeuwse
Gronden) al langere tijd bezig zijn met
elkaar dit project te realiseren, maar
zonder de mensen/omwonenden die
uiteindelijk de bewoners van Zeeuwse
Gronden in hun midden op gaan
nemen. En dat het dus zeer op prijs
gesteld zou zijn, dat bij een zo specifiek project de mensen/omwonenden
in een veel eerder stadium daarvan in
kennis zouden zijn gesteld. En er daarmee ook een draagvlak gecreëerd zou
zijn. Nu is het de meeste inwoners wat
koud op het dak gevallen.
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Pasta met kip en fijne groente:

Koken met KO

Ingredienten:
Voor 3 pers.
- 400 gram kipfilets
in kleine blokjes
- Halve broccoli
gesneden
- Winterwortel in
reepjes
- 2 teentjes knoflook
- 1 ui gesneden
- 2 lenteuitjes
gesneden
-1 chilipeper in
stukjes

- 10 peultjes
gesneden
- Peterselie gehakt
- Scheutje sojasaus
- Olijfolie
- 2 eieren
- Spaghetti 3 à
400 gram
- 2 bouillonblokjes
kip
- Zout en peper
- 1 limoen

Schuim op het strand
Schuddebuikend
lag de lillende zee
prettig te wolken
vlokjes zweefden
rebels eigenzinnig
dartel landinwaarts
zich losrukkend
van de thuishaven
eigen weg gaand
overtuigd dat het
water altijd zouter
is aan de overkant
Een van de vele duizenden algensoorten is de schuimalg.
Deze algensoort leeft in grote groepen bij elkaar en als
zo’n kolonie afsterft, worden de restanten ervan door
golven opgeklopt tot schuim. Gezien bij het Killetje. De
wind (6 Beaufort uit het noorden) en de stroming zorgden
ervoor dat dit schuim over het strand werd geblazen.
Bea

Bereiding:
Kip mooi bruin bakken in de olie. Zout en peper toevoegen. Wortel en ui toevoegen meebakken
Chilipeper, lenteuitjes en knoflook toevoegen even goed doorbakken. Daarna de peultjes en
de broccoli met de sojasaus toevoegen klein scheutje water toevoegen en alles beetgaar
laten stoven. Spaghetti koken met de bouillonblokjes. 2 eitjes losbakken. Alles goed mengen
besprenkelen met limoensap eventueel op smaak brengen met peper en zout. Een gezonde
pastabereiding en goed voor de lijn.
Eet smakelijk
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Tanden bleken in Breskens
Mijn naam is Annabel de Ket en ik ben sinds april 2017
tandcosmeticus. Dit houdt in dat ik een specialist ben in het
bleken van tanden. Diezelfde maand ben ik ook mijn eigen
bedrijf gestart, genaamd ‘De Zeeuwse lach’. De Zeeuwse lach
zit sinds begin december op een nieuwe locatie, voorheen
bij Schoonheidssalon Vera. Nu is de Zeeuwse lach gevestigd
in de Philips van Kleefstraat nummer 8 in Breskens.
Hoe ziet een behandeling eruit?
In de salon staat een heerlijke
ligstoel met massage stand,
zodat u tijdens een behandeling
heerlijk kunt ontspannen. Tijdens
de eerste afspraak vindt er altijd
eerst een kleine intake plaats. Nadat deze heeft plaatsgevonden,
neemt u plaats in de ligstoel en
gaat de behandeling van start. U
krijgt een mondspreider in, zodat
ik uw tanden met een speciaal
doekje en een frisse spray kan
poetsen. Vervolgens kijk ik of
u geen opgetrokken tandvlees
heeft. Wanneer dit wel het geval
is, geen probleem! De zichtbare zenuw of zenuwen worden
tijdens de gehele behandeling beschermd met een gel. Hierna
breng ik tandenbleek gel aan op uw tanden, de ledlamp wordt
ingesteld en u ligt dan de 1e 20 minuten onder de lamp. Na
deze 20 minuten, haal ik alle gel eraf.

Tegelijkertijd wordt dan ook aanslag van bijvoorbeeld koffie,
thee en roken verwijderd. Deze stappen herhaal ik hierna nog
twee keer. Na de behandeling maken wij een nieuwe afspraak
die binnen 3 weken plaatsvindt. Deze sessie vindt op precies
dezelfde wijze plaats als de eerste afspraak. Let op: deze
tweede sessie is erg belangrijk. De gel trekt dieper in uw tanden,
waardoor ze nog witter worden en langer wit blijven! Voor welke
behandelingen kan ik bij De Zeeuwse lach terecht?
Bij de Zeeuwse lach bied ik 2 behandelingen aan, namelijk
De Zeeuwse lach behandeling en de Parelmoer behandeling.
Beide behandelingen zijn exact hetzelfde, alleen wordt er bij de
Parelmoer behandeling andere tandenbleek gel gebruikt voor
nog wittere tanden en een mooie parelmoeren glans.
De Zeeuwse lach behandeling kost de 1e sessie €60 en de 2e
sessie €45 De Parelmoer behandeling kost de 1e sessie €80 en
de 2e sessie €65
In de salon zijn ook producten verkrijgbaar zodat u zelf uw tanden witter kunt maken. Onder andere de gum & tooth powder
met bamboe tandenborstel of de natural whitening tandpasta.
Nog een leuk weetje?!
Vanaf februari 2019 kunt u bij de Zeeuwse lach ook terecht voor
wimperlifting. Binnenkort kunt u hierover meer lezen op mijn
Facebookpagina: www.facebook.com/Zeeuwselach
Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Kijk dan op www.zeeuwselach.nl of stuur een mailtje naar
zeeuwselach@outlook.com.

Nieuwsjaarsduik bij het halve maentje.
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Moet uw hondje wel ‘ns naar
de manicure of gaat ie
naar de pedicure …?
Ik heb me eens gebogen over het standje
‘op z’n hondjes’. Weten we eigenlijk wel
wat we zeggen als we het hierover hebben?
De meesten denken van wel! Het eerste probleem doet zich
al voor als je je daadwerkelijk in je uppie in een hondenstand
wilt begeven: ik hoop een aantal lezers zover te krijgen de
houding/positie van een hond zo goed mogelijk te willen
nadoen. Welk probleem doet zich dan voor? De viervoetige
hond is een teenganger, terwijl de tweevoetige mens een
voetganger is: wil je de houding/positie van de hond precies
nabootsen dan moet je dus op je tenen én vingers gaan
staan; juist: dat laatste is zeker niet eenvoudig … of lang vol
te houden … En als je de edele moed hebt de hondenstand
zo goed mogelijk na te doen, laat dan eens een toeschouwer,
je partner bijvoorbeeld, de meest direct in het oog springende naakte verschillen tussen hond en mens ontdekken:
1. Als je als vrouw de hondenstand aanneemt, vallen de beide
borsten met tepels nagenoeg direct op; bij de hond zie je de acht
melkklieren nauwelijks en moet je ter geslachtsbepaling al bijna
eerst kijken of er een piemeltje dan wel ballen onder hangen;
overigens, net zoals bij de mens hangt ook bij de hond de linker
bal wat lager dan de rechter!
2. Nu het couperen van de staart van de hond bij wet verboden is,
is de aanwezigheid van een staart een opvallend tweede verschil;
de teef zal deze dan ook eerst moeten wegdraaien alvorens tot de
daad over te gaan.
3. De schouderbreedte bij de mens is (relatief gezien) opvallend
veel groter dan bij de hond: dat klopt, want honden hebben geen
sleutelbeen, dus geen benige verbinding tussen schouder en
borstkas; de voorpoten hangen (zitten) alleen met pees en spier
aan de borstkas vast.
4. Niet zichtbaar, maar een wel voelbaar verschil tussen man en reu
is dat er in de penis van de hond een botje schuilgaat (os penis);
en met welk een gemak likt de reu zijn eigen piemel, een voor de
meesten van ons onbegonnen zaak …
5. ‘n Ander opmerkelijk verschil tussen hond en mens is de beharing: ons mensenbloot vraagt om kleding tegen koude, en niet
omdat bloot vies zou zijn. Weet je wat wel vies is? Een eergisteren
platgereden bisamrat met keiveel vliegen erop, da’s pas vies!

Geert de Bruijckere

KASSA:
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

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

Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21

Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018

Familieberichten
Overleden:
		
		

Lies (Elisabeth Maria) de Rechter-Maas
Geb:24 April 1928 (Sluis) –
Overl:5 December 2018 (Breskens)
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Zeeuwse Winter Zwem
Kampioenschappen 2018
Vlissingen, 17, 18, 24 en 25
november 2018
Gemengd, 4 x 50m vrije slag
12 jaar en ouder
3. Scheldestroom 1:50.74
Roderick van Doeselaar 25.27
Ruben de Kraker Miriam van
Noorden Inge Hertogh
Dames, 100m vrije slag
Junioren 1
11. Maud Ghijs Scheldestroom
1:34.83
Junioren 2
12. Tara den Besten Scheldestroom 1:37.58
Senioren 1 en ouder
5. Miriam van Noorden Scheldestroom 1:03.50
Dames, 100m rugslag
Junioren 1
8. Maud Ghijs Scheldestroom
1:38.91
Junioren 2
8. Tara den Besten Scheldestroom 1:53.22
Senioren 1 en ouder
4. Miriam van Noorden Scheldestroom 1:14.65
Heren, 200m vrije slag
Senioren 1 en ouder
12. Vincent Keijmel Scheldestroom 2:24.65
Dames, 50m vlinderslag
Junioren 1
11. Maud Ghijs Scheldestroom
54.32 200702270 55.88
Junioren 2
10. Tara den Besten Scheldestroom 55.01 200604216
56.39
Dames, 4 x 100m vrije slag
Junioren
3. Scheldestroom 5:37.54
Anne Salomé 1:18.39 Maud
Ghijs Isabeau van Bellegem
Esmee van den Hout
Senioren Open
4. Scheldestroom 4:33.58
Miriam van Noorden 1:03.92
Laura Hermans Inge Hertogh
Marenne Huigh
Dames, 400m vrije slag
Junioren 1
11. Maud Ghijs Scheldestroom
7:12.46
Junioren 2
9. Tara den Besten Scheldestroom 7:38.54
Dames, 100m schoolslag
Junioren 1
7. Maud Ghijs Scheldestroom
1:47.73
Junioren 2
11. Tara den Besten Scheldestroom 2:03.95
Senioren 1 en ouder
5. Ryan Verplanke Scheldestroom 1:22.37
Heren, 50m vrije slag
Junioren 3
7. Luuk Zijlstra Scheldestroom
30.23
Dames, 200m vlinderslag
Senioren 1 en ouder
5. Ryan Verplanke Scheldestroom 2:53.37
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Heren, 200m wisselslag
Junioren 3
2. Luuk Zijlstra Scheldestroom
2:47.45

Dames, 50m rugslag
Junioren 1
11. Maud Ghijs Scheldestroom
46.54
Junioren 2
15. Tara den Besten Scheldestroom 51.99
Senioren 1 en ouder
8. Ryan Verplanke Scheldestroom 36.10
Heren, 100m wisselslag
Junioren 3
4. Luuk Zijlstra Scheldestroom
1:17.43
Heren, 4 x 200m vrije slag
12 – 17 jaar
3. Scheldestroom 9:57.02
Marnix Scheele 2:14.09 Luuk
Zijlstra Dylan Fermont Marnix
van Liere
Heren, 400m wisselslag
Junioren 3
1. Luuk Zijlstra Scheldestroom
5:48.72
Gemengd, 4 x 50m
12 - 15 jaar
3. Scheldestroom 2:31.54
Esmee van den Hout 42.77
Tomas Hertogh Luuk Zijlstra
Juul van Hanegem
12 jaar en ouder
2. Scheldestroom 2:01.45
Miriam van Noorden 34.07
Ryan Verplanke Maarten
van der Zwan Roderick van
Doeselaar
Heren, 100m vrije slag
Junioren 1
5. Matthijs van Liere Scheldestroom 1:20.30
Jeugd 1 en 2
1. Jeroen Aerssens Scheldestroom 55.03
4. Marnix Scheele Scheldestroom 57.28
Senioren 1 en ouder
5. Ruben de Kraker Scheldestroom 58.82
Dames, 100m vlinderslag
Junioren 1
9. Maud Ghijs Scheldestroom
1:58.77
Junioren 2
6. Tara den Besten Scheldestroom 1:57.10
Senioren 1 en ouder
2. Ryan Verplanke Scheldestroom 1:12.05
7. Miriam van Noorden Scheldestroom 1:16.25
Heren, 200m schoolslag
Junioren 3
2. Luuk Zijlstra Scheldestroom
2:53.90
Senioren 1 en ouder
7. Vincent Keijmel Scheldestroom 3:05.71
Dames, 50m schoolslag
Junioren 1
6. Maud Ghijs Scheldestroom
49.08
Junioren 2
12. Tara den Besten Scheldestroom 55.90
Senioren 1 en ouder
4. Ryan Verplanke Scheldestroom 36.98
14. Pauline Rootsaert Scheldestroom 43.25
Heren, 100m rugslag
Junioren 3
3. Luuk Zijlstra Scheldestroom
1:15.34

Dames, 200m vrije slag
Junioren 1
11. Maud Ghijs Scheldestroom
3:25.58
Junioren 2
13. Tara den Besten Scheldestroom 3:34.69
Senioren 1 en ouder
7. Miriam van Noorden Scheldestroom 2:26.35
14. Pauline Rootsaert Scheldestroom 2:39.03
Heren, 50m vlinderslag
Junioren 3
5. Luuk Zijlstra Scheldestroom
35.91
Dames, 4 x 100m wisselslag
Senioren Open
5. Scheldestroom 5:31.39
Miriam van Noorden 1:15.68
Marenne Huigh Pauline Scheele Pauline Rootsaert
Heren, 4 x 100m vrije slag
Jeugd 2 en jonger
2. Scheldestroom 2 Scheldestroom 4:30.51 4:17.26
Marnix Scheele 57.69 Dylan
Fermont Arjen Scheele Luuk
Zijlstra

Jongens, 100 m wisselslag
Junioren 3 en 4
5. Luuk Zijlstra, Scheldestroom
1:13.23
Meisjes, 100 m schoolslag
Minioren 2 en 3
7. Marieke van Voren, Scheldestroom 2:50.12
Jongens, 50 m vlinderslag
Minioren 2, 3 en 4
1. Matthijs Vinke, Scheldestroom 49.07
Lars den Besten, Scheldestroom 1.11.87
Meisjes, 50 m vlinderslag
Junioren 1
9. Maud Ghijs, Scheldestroom
52.26
Astrid van Rosevelt, Scheldestroom 1.33.85
Junioren 2 en 3
15. Tara den Besten, Scheldestroom 53.17

Dames, 200m rugslag
Junioren 2
Tara den Besten Scheldestroom 3:45.89
Senioren 1 en ouder
9. Pauline Rootsaert Scheldestroom 3:11.41
Heren, 100m schoolslag
Junioren 3
1. Luuk Zijlstra Scheldestroom
1:18.69

Jongens, 100 m vlinderslag
Minioren 6
Quincey Semeleer, Scheldestroom 50m 1.06.22

Dames, 50m vrije slag
Junioren 1
15. Maud Ghijs Scheldestroom
41.31

Jongens, 100 m schoolslag
Minioren 2, 3 en 4
1. Matthijs Vinke, Scheldestroom 1:51.48
7. Niek Walhout, Scheldestroom 2:05.23
10. Lars den Besten, Scheldestroom 2:32.27

Dames, 200m wisselslag
Junioren 1
6. Maud Ghijs Scheldestroom
3:34.90
Heren, 50m rugslag
Junioren 3
4. Luuk Zijlstra Scheldestroom
35.56
Dames, 100m wisselslag
Junioren 1
13. Maud Ghijs Scheldestroom
1:43.04
Senioren 1 en ouder
15. Pauline Rootsaert Scheldestroom 1:26.42
Dames, 4 x 200m vrije slag
Senioren Open
5. Scheldestroom 10:54.40
Inge Hertogh 2:31.65 Marenne
Huigh Pauline Rootsaert
Bianca Hertogh - Buijsse
Uitslagen Scheldestroom
Minioren-Junioren deel 2,
Oostburg, 9-12-2018
Meisjes, 100 m schoolslag
Junioren 1
4. Maud Ghijs, Scheldestroom
1:45.19
14. Astrid van Rosevelt, Scheldestroom 2:08.80
Junioren 2 en 3
17. Tara den Besten, Scheldestroom 1:56.98

vanaf maandag 7 januari 2019

Meisjes, 100 m wisselslag
Junioren 1
6. Maud Ghijs Scheldestroom
1:40.56
Astrid van Rosevelt, Scheldestroom 2.26.24
Junioren 2 en 3
16. Tara den Besten, Scheldestroom 1:45.92

maandag 25 maart 2019

Ouder- en peutergym is een aanbod van onze vereniging, speciaal bedoeld voor peuters van ca.
2 tot 4 jaar, die samen met mama, papa, oma, opa of de oppas lekker willen gymmen in een
“echte” gymzaal.

De lessen worden gegeven op maandagmorgen
van 10.15 u – 11.15 u
in de gymzaal van het MFC “De Korre”, Ghistelkerke 1, Breskens

De peuters krijgen tijdens de lessen spelenderwijs verschillende situaties aangeboden om te
bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Er wordt tijdens de
lessen gebruik gemaakt van zowel groot als klein materiaal zoals wandrek, banken, ringen,
trampoline, touwen, blokken, ballen, ballonnen, pittenzakken e.d.
Omdat goed en samen bewegen van belang is voor de motorische en sociale ontwikkeling van
ieder kind.
Turnvereniging D.I.O. draagt het keurmerk Beweegdiploma van de KNGU, dit houdt ook in dat
de peuter aan het einde van de lessen een Beweegdiploma ontvangt.
Informatie:
06 - 13 45 61 24 Maaike Dierings
0117 – 38 35 62 Monique de Vriend
0117 – 38 26 87 Marianne Esseling
of via email: diobreskens@zeelandnet.nl

Zondag 27 januari
is er in de H. Barbarakerk een oecumenische viering.
Deze viering staat in het teken van de “Week van de eenheid”. Voorganger is dan weer pastor Frans van Geyt en
de muzikale omlijsting van de dienst is in handen van
het Bressia Kwartet. Aanvang is om 9.15 u.
Zondag 3 februari
is er in de H. Barbarakerk een communieviering.
Voorganger is dan wederom pastor Frans van Geyt
en er is samenzang onder begeleiding van
Tineke van ‘t Westeinde.
Aanvang is om 9.15 u.
Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.

Strandpaviljoen

Breskens aan Zee

Jongens, 50 m vlinderslag
Junioren 3 en 4
9. Luuk Zijlstra, Scheldestroom 36.06

Ontbijt - Lunch - Diner

Meisjes, 100 m vlinderslag
Minioren 5
3. Joёlle Nobus, Scheldestroom 2:20.79
Evelien van Voren, Scheldestroom 2.43.56
Mayte Buitendijk Scheldestroom 2.54.10

7 dagen open
van 10 tot 22uur.
Keuken open van
10 tot 21.30 uur.

Jongens, 200 m wisselslag
Minioren 6
Quincey Semeleer, Scheldestroom 4.48.43
Jongens, 4 x 50 m wisselslag
Junioren
3. Scheldestroom 2:40.83
Colin Dekkers 43.84 – Tomas
Hertogh –
Vincent Roelans – Luuk Zijlstra

Zondag 20
januari
is er in de H.
Barbarakerk een
communieviering.
Voorganger is
dan pastor Frans
van Geyt.
Aanvang is
om 9.15 u.

t/m

Jongens, 100 m schoolslag
Junioren 3 en 4
3. Luuk Zijlstra, Scheldestroom
1:20.18
Meisjes, 100 m vrije slag
Minioren 5
5. Joёlle Nobus, Scheldestroom 1:38.98
6. Evelien van Voren Scheldestroom 1:53.80
9. Mayte Buitendijk, Scheldestroom 2:28.56

Heren, 200m vlinderslag
Junioren 3
2. Luuk Zijlstra Scheldestroom
3:11.90

Ouder- en peutergym

Diensten in
de H. Barbarakerk

Promenade 2, 4511 RB Breskens
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66

www.levroparket.nl
www.breskensaanzee.nl
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Hoe gaat het nu met...
Martin Loonen?
Ik ben Martijn Loonen, geboren in Oostburg en
opgegroeid in Breskens, eerst in Ghistelkerke
daarna in de Langeweg.
Toen ik 18 jaar was vertrok ik naar
Utrecht om te studeren. Eerst een jaar
farmacie (betreft apotheek etc.), daarna
geneeskunde. Na mijn geneeskundestudie en promotie ben ik naar België vertrokken voor mijn opleiding in Brugge en
Kortrijk tot plastisch chirurg. Ik heb bijna
3 jaar een praktijk gehad als plastisch
chirurg in Zeeland, waarna ik in 2016
naar Polen ben verhuisd, samen met
mijn vrouw Jessica. In 2016 heb ik een
cursus haartransplantatie in Dubai gedaan en datzelfde jaar kreeg ik de mogelijkheid om een plastischchirurgische
afdeling op te zetten in Abu Dhabi. Sinds
2016 woon ik samen met mijn vrouw
in Abu Dhabi. Ik ben daar nu plastisch
chirurg. Sinds kort heb ik een nieuwe
baan als medisch directeur en plastisch
chirurg van de bekende Engelse kliniek
King’s College Hospital in Londen. Die
heeft een kliniek in Abu Dhabi.
Het leven is
goed in de Verenigde Arabische Emiraten.
Altijd zonnig
weer, maar in
de zomermaanden is het wellicht te warm.
De Emiraten
behoren tot de
meest veilige
gebieden ter wereld om in te leven, ondanks de ligging in het Midden-Oosten.
De cultuur is een combinatie van oude
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tradities in een hypermoderne omgeving
en is min of meer vergelijkbaar met het
leven in Europa qua culturele diversiteit
en openheid. De wetgeving is strikter
dan in Nederland maar op de stranden
kunnen de dames wel in hun bikini
rondlopen, zonder beperking. Er wordt
alcohol geschonken in hotels en verkocht in winkels voor degenen die daar
behoefte aan hebben. Ik heb hier een
goede balans tussen werk en vrije tijd,
die ik in Nederland niet had. Er zijn hier
volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in je carrière. Fitness is mijn hobby,
voorheen was dat judo. Ik zou het judo
best wel graag weer op willen pakken.
We bezoeken regelmatig de stranden en
de kustlijn. Daarnaast wil ik graag mijn
vaarbewijs halen voor een zeilboot of
motorboot. Ik kom een paar keer per jaar
in Breskens en bezoek dan mijn ouders
en familie, tevens zie ik dan meestal mijn
judovrienden Marcel Roose en Peter
Heijboer uit Breskens en een goede
vriend uit Waterlandkerkje. Het zijn ook
goede momenten om weer eens met
toenmalige studiegenoten af te spreken.
Naarmate je ouder wordt, hecht je meer
en meer waarde aan je gezondheid,
familie en vrienden. De discipline om iets
te bereiken in mijn leven (school, carrière
en sportprestaties) komt vanuit de judosport. Ik ben trots dat ik een 3e plaats
heb bepaald op het NK judo en ook op
het NK judo voor studenten. Tevens ben

ik met een judoteam uit Ronse Belgisch
kampioen geworden en mochten we
meedoen met de Europacup judo. Bressiaanders Barry de Wilde en Jeffrey de
Boer waren toen tevens lid van dat team.
Dit waren mijn sportieve hoogtepunten.
Mijn promotie tot doctor was mijn hoogtepunt op wetenschappelijk gebied.
Of ik nog een leuke anekdote weet?
Ik had een tijdje geleden een patiënt in
de Emiraten die graag een buikwandcorrectie wilde laten doen. Hij zou erover
nadenken. Een paar weken later kwam
hij terug met zijn vader, wat me enigszins verbaasde. Zijn vader vertelde mij
dat zijn zoon over een aantal maanden
ging trouwen en de vader vroeg mij om
alles te corrigeren wat nodig was voor
de bruiloft. Tevens vroeg de vader of
alles nog goed zou functioneren voor de
bruiloft. Dit soort verzoeken krijg ik wel
vaker: ook van vrouwen ...

