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Het voortbestaan van BRSJS.nl wordt van twee kanten
bedreigd: door gebrek aan medewerkers en gebrek aan financiën.
Medewerkers: wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de redactie.
Uw taak zou kunnen zijn het bekijken van ingezonden artikelen: passen ze in
het papieren BRSJS.nl of kunnen ze beter op de website geplaatst worden? We
hebben ook reporters (verslaggevers) nodig: mensen die voor ons op pad willen
gaan en van bepaalde gebeurtenissen verslag willen doen. Enthousiasme is het
belangrijkst, bedenk dat uw tekst nog zorgvuldig wordt gecontroleerd, voordat
deze geplaatst wordt. Dit maandblad is VOOR en DOOR Bresiaanders: vrijwilligers die hun dorpsblad willen behouden en geen professionals zijn!
Als u evenementen wilt plaatsen in ons magazine BRSJS.nl, gelieve uw berichten
dan te sturen naar redactie@brsjs.nl. Dan zetten wij uw evenement er graag in,
of het nu voetbal, korfbal, tennis, een restaurant, een café of welke vereniging
dan ook betreft: over alles wat in Breskens plaatsvindt, mag u aankondigingen en
verslagen van evenementen aanleveren.
Financiën: ook zouden we graag wat meer adverteerders krijgen, zodat we het
blad kunnen blijven uitgeven, want zonder die advertentie-inkomsten lukt dat niet.
Wilt u als lezer BRSJS.nl steunen, stort dan uw donatie op
NL28ABNA0456244697 t.n.v. Stichting Promotie Breskens onder vermelding
van: bedankt voor alle nummers van BRSJS.nl in 2018!
Kortom, mensen: klim in de pen, kom op de been (= in de weer),
tast in de buidel en steun BRSJS.nl. Stuur uw reactie, steun, hulp, advertentie
naar redactie@brsjs.nl Onze dank zal groot zijn!

Abonnement
Woont u niet in Breskens, maar wilt u wel BRSJS.nl
ontvangen. Dan kunt u vanaf nu een abonement
afsluiten voor 60 euro per jaar, binnen nederland.
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.

DC DREDGING BV
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Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl

Evenementenkalender
10 februari
		
17 februari
		
23 februari
1 maart
7 maart
16 maart
30 maart
30 maart
6 april		
6 april
7 april
12 april
13 april
14 april		

Fantasykleding- en accessoiresmarkt,
12.00-20.00 u, Centrum QI
Blote voeten wandeling 12:00
vertrek loods 10
Bingo, Kantine v.v. Breskens.
Reiki 2 initiatie, 10.00-16.00.u Centrum Qi
Bingo, Hooge platen 14.00 u.
Bingo, Platte knoop, 20.00 u.
Lente markt van 10.00 tot 16.00 u, Spuiplein
Voorstelling Thalia, 20.00 MFC de Korre
Voorstelling Thalia, 20.00 MFC de Korre
Wendy’s Dance, 14.00 u Hooge Platen
Voorstelling Thalia, 14:00 u. MFC de Korre
Voorstelling Thalia, 20:00 u. MFC de Korre
Voorstelling Thalia, 20:00 u. MFC de Korre
Palmzondagdienst, 14.30 u. Hooge Platen

Ben jij het ook zo zat?
Het is weer zover: er is weer van alles kapotgemaakt in Bresjes. De pinguïn op de
Boulevard is bewust kapotgetrapt. De ruitjes van de muziektent op het Spuiplein zijn
ingegooid. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van het in brand steken van het
piratenschip bij de skatebaan op het Molenwater. Niemand ziet iets. Niemand doet iets.
Maar we zeuren wel met z’n allen als de gemeentelijke belastingen weer omhooggaan. Helaas komt er geen nieuw schip: de gemeente kan en wil het niet betalen; als we eerlijk zijn,
zouden de daders het gewoon moeten betalen. Als je kind zoiets doet, is dat toch verzekerd.
Graag zouden we willen dat de mensen wat meer om zich heen kijken en zulke dingen gewoon
melden. Heb je spijt als je iets gedaan hebt en wil je jezelf daarom aangeven, dan kan dit op
nummer 0800-7000. Heb je
iets gezien en wil je niet naar
de politie, stuur dan
anoniem een e-mail naar
info@dorpsraadbreskens.
nl. Samen moeten we onze
omgeving leefbaar houden en
als je iets kapotmaakt, moet je
gewoon betalen.
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Eerste schop in de grond
voor inlaatkreek Waterdunen

Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Op 16 januari heeft gedeputeerde Ben de Reu van Provincie Zeeland, samen
met 19 leerlingen van groep 6 van OBS De Zeemeeuw uit Breskens, het startsein gegeven voor het graven van de inlaatkreek in Waterdunen. De kinderen
hebben flink meegeschept! Ook Luke Slager (Molecaten), Peter Ploegaert
(Gemeente Sluis) en Chiel Jacobusse (Het Zeeuwse Landschap) schepten
mee.

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

Via de inlaatkreek stroomt straks het
zeewater Waterdunen in en uit. Vervolgens klommen de gedeputeerde en
een machinist in de graafmachine om
een volle laadbak grond naar de kant
te brengen. Na een toost op dit feestelijke startmoment namen de aanwezigen deel aan een mini-excursie in
Waterdunen. Ook de schoolkinderen en
hun begeleiders kregen een speciale
rondleiding. Ze gingen naar de dijk
bij ‘t Killetje en zijn nog een stuk het
gebied in gelopen.
De inlaatkreek vormt de verbinding
tussen de getijdenduiker en de geulen van Waterdunen. Hier stroomt het
zeewater van de Westerschelde het
gebied in en ook weer uit, zodat er
zilte natuur ontstaat met schorren en
slikken. De getijdenduiker werd in
2015 gebouwd toen de kust tussen
Breskens en Groede werd versterkt.

De inlaatkreek wordt ongeveer 500
meter lang. Vlak bij de getijdenduiker
is het kanaal relatief smal , zo’n 12
meter breed. Richting de geulen wordt
de inlaatkreek steeds breder tot 75
meter op het einde. Ongeveer halverwege komt een stevige brug waarover
voetgangers, fietsers en auto’s naar het
recreatiepark kunnen gaan. Omdat het
water straks met grote snelheid door
de inlaatkreek gaat stromen, worden
de oevers en de bodem extra verstevigd met beton en stortsteen. Voor de
veiligheid komt er aan beide kanten
een hek. De grond die vrijkomt bij het
graven van de inlaatkreek, blijft in het
gebied en wordt gebruikt voor het
aanleggen van de laatste eilanden in
Waterdunen.

de dijk voor de openingen ligt, weggehaald worden. Provincie Zeeland en
Waterschap Scheldestromen werken
nu aan het programma voor de bediening van de getijdenduiker. Na de
eerste opening van de schuiven volgt
een testperiode om te controleren of
de getijdenduiker in de praktijk werkt
zoals is bedacht. Waterdunen is al grotendeels aangelegd. Twee aannemers
werken momenteel in het gebied. Aan
het graven van de inlaatkreek en de
verkeersbrug die eroverheen komt en
de aanleg van het middenpad en het
bouwen van een aantal voetgangersbruggen. Die werkzaamheden moeten
deze zomer klaar zijn. Ten slotte
worden de wandelpaden in Waterdunen aangelegd. Recreatieondernemer
Molecaten zal de komende jaren het
recreatiepark gaan inrichten en natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap
zorgt voor meer vogelkijkhutten in het
gebied en maakt een informatiepunt
met speelnatuur. Ook zal de komende
tijd het Kustlaboratorium verder ingericht worden, zodat ondernemers er
aan de slag kunnen met zilte teelten.

Het is de bedoeling dat de schuiven
van de getijdenduiker in september
2019 voor het eerst opengaan en er
water door de inlaatkreek stroomt.
Voordat het zover is, moet het zand en
de klei die nu aan beide kanten van
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Turnvereniging DIO Breskens

Activiteiten MFC De Korre

DIO is al sinds 1930 de turnvereniging van Breskens. Voor kinderen van 2 t/m 4 jaar is er ouder- & peutergym en voor
kinderen vanaf 4 jaar kleutergym. Tijdens deze lessen leren de kinderen verschillende vormen van bewegen, zoals
klimmen, balanceren, springen en rollen.

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).

jaar demonstraties. Op donderdagavond hebben we een
springgroep. De meisjes springen o.a. op de trampoline &
de tumblingbaan (een lange verende mat). Al onze lessen
worden gegeven in de gymzaal in MFC De Korre in Breskens. Zowel de meisjes van de turngroepen als de meisjes
van het springen doen mee aan verschillende wedstrijden.
Naast de lessen hebben we ook verschillende andere
activiteiten: Een aantal keer per jaar geven we openbare
lessen, zodat de kinderen kunnen laten zien wat ze geleerd
hebben. En om de 2 jaar organiseren we een turnkamp, een
heel weekend vol leuke activiteiten voor de kinderen met
elke keer een ander thema.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen zoals
pittenzakken, ballen & ballonnen, maar ook groot materiaal
zoals wandrek, balken & trampolines. Turnvereniging DIO
draagt het keurmerk Beweegdiploma van de KNGU (de gymnastiekbond), dit houdt in dat de kinderen aan het einde van
de lessen een Beweegdiploma ontvangen.
In januari 2018 zijn we voor de meisjes vanaf 6 jaar gestart
met kleurenturnen. Dit houdt in dat elk kind kan turnen op zijn
eigen niveau. Het kleurenturnen bestaat uit veel verschillende
oefeningen vanaf de basis, die steeds een stapje moeilijker
gemaakt kunnen worden. De meisjes turnen op verschillende
onderdelen zoals balk, brug, mat, rekstok, ringen en trampoline. Tijdens de diplomadag kunnen de kinderen een diploma
behalen, elk op hun eigen kleurniveau.
Op woensdagavond is er een acrogymgroep, bij acrogym
wordt turnen gecombineerd met dans en acrobatische
oefeningen op muziek. Deze groep geeft een paar keer per
6

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
‘VVH-soos’ 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 20.00-21.30 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
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
7

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

Koor De Westenwind
gestopt
Na ruim 47 jaar is er een einde gekomen aan het
bestaan van koor De Westenwind. Zondag 9 december
2018 verzorgde het koor voor de laatste keer een kerkdienst in de H. Barbarakerk van Breskens waarbij afscheid
werd genomen van organiste Hanneke Terreehorst.

20 maart verkiezingen
Stem op onze
West-Zeeuws-Vlaamse kandidaten

Zaterdag 30 maart 20:00 uur PREMIÈRE
met verloting en bal na m.m.v. jukebox Zeffafa
Zaterdag 6 april 20:00 uur
met verloting en bal na m.m.v. jukebox Zeffafa
Zondag 7 april 14:00 uur met verloting
Vrijdag 12 april 20:00 uur met verloting

Daniëlle de Clerck (Oostburg)
nr 3 op lijst VVD | Zeeuwse staten

Conny Almekinders (Cadzand)
lijsttrekker VVD | Waterschap Scheldestromen
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Zaterdag 13 april 20:00 uur met verloting
en groots bal na m.m.v. live band B&S

Bestel de kaarten op www.thaliabreskens.nl

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

Hanneke, die sinds
Pinksteren 2010 het koor
heeft begeleid, had te
kennen gegeven te willen
stoppen. Ze werd na
afloop van de dienst in de
bloemetjes gezet door het
bestuur van het koor en
beloond met een welgemeend applaus van de
kerkbezoekers.
Het koor De Westenwind is opgericht in december 1971 als
jongerenkoor Breskens door Fonny Maas (hoofdonderwijzer
van de r.-k. basisschool in Breskens) en pastoor Omer Gielliet.
Het koor bestond voornamelijk uit kinderen van de r.-k. basisschool aangevuld met jonge volwassenen, vaak de ouders van
de kinderen. Het begeleidende combo bestond onder andere
uit Hypoliet de Ruijsscher op orgel, Andre Bodin op gitaar en
Richard Corijn op drums. Het koor werd al gauw een begrip in de
regio en ook daarbuiten. Op veel plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen
en ook in Belgisch-Vlaanderen, werden in allerlei kerken diensten
opgeluisterd met muziek en zang. Omdat er op den duur geen
kinderen meer in het koor zongen en de jonge volwassenen een
dagje ouder werden, is in de jaren 90 van de vorige eeuw de
naam gewijzigd in koor De Westenwind. Met deze naam wilde
het koor met liedjes en teksten een frisse bries zijn in de harten
van de mensen.
Natuurlijk zijn er door de jaren heen ups en downs geweest. Een
dieptepunt was het overlijden in 2003 van dirigent Fonny Maas.
In Adrie de Lobel vond het koor toen een nieuwe dirigent. Een
ander dieptepunt was het overlijden, in het voorjaar van 2010,

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

Uitvaartverzorging

Quataert

van Arnold de Ruijsscher, die 35 jaar lang de vaste organist van
het koor is geweest. Op zondag 6 september 2015 werd medeoprichter, pastoor Omer Gielliet, tijdens een kerkdienst ter ere van
zijn 90e verjaardag, verrast met een koninklijke onderscheiding.
Omdat veel koorleden al een respectabele leeftijd hebben bereikt,
de motivatie aan het teruglopen was en er geen nieuwe koorleden
te vinden waren, heeft het koorbestuur, met pijn in het hart, moeten
besluiten om met
het koor te stoppen om te voorkomen dat het
zou ‘leegbloeden’. Met een
afscheidsborrel
op maandag
7 januari 2019
kwam er een
definitief einde
aan het koor.
Adrie
de Lobel
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Jeugdherinneringen van

Jacobus van den Heuvel

Lezing bij Qi Biotaria door
Liesbeth Jusia

Van zijn kleinzoon Jacobus van den Heuvel heb ik een schrift mogen lenen, waarin zijn opa Jacobus zeer gedetailleerd
vertelde over zijn jeugdherinneringen vanaf 1883 tot 1918. Het geeft een uniek beeld van zijn leven in Breskens en aan
boord van de BR 7 en andere schepen.
aangezien voor een spion. De andere
dag zou hij geëxecuteerd worden in
Brugge …

Hij beschrijft zijn tijd als zeventienjarige
aan boord van een Engelse schoener
en hoe hij daarmee in een vliegende
storm terechtkwam. Ook hoe in 1908
door zeer slecht weer een kotter uit
Heist vastliep op een plaat voor Breskens. Samen met een vriend redde hij
alle mensen en beiden werden hiervoor
gedecoreerd in Brussel door de toemalige koning. Verschillende mensen
uit Breskens uit die tijd worden beschreven. Vóór de Eerste Wereldoorlog
kocht hij een botter. Deze werd in 1917
tijdens het vissen ‘opgebracht’ door
een Duitse torpedoboot en hij werd
10

Deel 1
We beginnen bij 1883, de 1e mei, toen
ik voor de eerste dag naar de openbare school ging. De onderwijzeres
was mevrouw S. Rijs. Na de zesde klas
te hebben doorlopen ben ik op 1 mei
1889 ervanaf gegaan om vervolgens
aan boord te gaan bij mijn broer Joost
op de BR 7: een nieuwe hoogaars
waar hij pas mee in de vaart was gekomen. Het was zijn tweede hoogaars.
Van mijn zevende jaar ben ik iedere
zaterdag als het vaarbaar weer was,
mee gaan vissen voor de duur van
de vakantie. Dat was veertien dagen
aan één stuk. Zij leerden mij al gauw
sturen en het duurde ook niet lang of
ik kon het roer houden, terwijl iedereen
in het ruim bezig was om de vangst
te zuiveren. In 1887 liep er op een
avond, dik van de mist, een boot op
de glooiing bewesten het kilhoofd. Het
was de Wimbrell, een Liverpoolboot
geladen met stukgoed. Ik sliep toen bij
mijn broer Piet in het zijkamertje aan
de Achterweg. Ze kwamen Piet roepen. Die voer toen bij Joos samen met
mijn broer Willem en Bram de Vuist.
Ik mocht niet mee, maar omdat ik zo
verschrikkelijk te keer ging, mocht dat
ten slotte wel. De wind was oost en het
was dik van de mist, maar we kwamen
om een uur of twee in de morgen bij de
Wimbrell. Joost sloot een akkoord om
die te lossen, zodoende stapten Piet

en Willem over op de Wimbrell. Toen
het dag geworden was, was het ook
vloed en ben ik met de hoogaars naar
Breskens komen varen. Het was nog
steeds dik van de mist en Bram zorgde
voor de ‘zwaarden’ in de fok.
Met dat zaterdag meevaren en in de
vakanties had ik al zoveel geleerd,
dat ik met de hoogaars zelf kon varen,
ook al was het mistig. Zo verliepen
mijn schooljaren tot ik in mei 1889 van
school ging en bij Joost op de BR 7
mocht varen, dus toen was ik volledig in het vak opgenomen. De eerste
week, toen de verdiensten werden gedeeld kreeg ik één gulden en dat bleef
zo. Het volgende jaar, dat was in 1890,

verdiende ik een daalder in de week. Ik
was nog altijd zonder oliegoed. Ik had
toen al een jaar nat gestaan: tot op de
huid. Zo ging ik het tweede jaar weer in
en weer kon er voor mij geen oliegoed
af, terwijl er goed verdiend werd. Ik
kookte al de garnalen die wij vingen,
want Hendrik Fenijn die toen aan boord
was, kon toen nog geen garnalen koken.
Het volgende jaar 1892 verdiende
ik een rijksdaalder in de week en de
haaien die wij vingen was mijn ‘verval’
(Dikke Van Dale: toevallige inkomsten,
fooien). Die werden verkocht voor een
dubbeltje per stuk.
Zowat half in de zomer werd de schipper van de BR 13 ziek en moest zijn
vaartuig binnenblijven om reden dat
de mensen die bij hem voeren, niet
konden vissen. Dat waren Bram de
Bath en Jacob de Kubber. Hun schipper was Wannes Merlaar, een kameraad van mijn broer Joost. Die ging
hem op een dag bezoeken en hoorde
van hem dat hij het zo erg vond dat
zijn hoogaars daar zo werkeloos moest
liggen. Toen raadde Joost hem aan mij
ermee te laten varen. Zodoende heb
ik drie weken voor Wannes gevist en
goed gevangen. Daarna was Wannes
weer aan het beteren en ging ik bij
Joost aan boord voor de rijksdaalder in
de week.
Jules van Lierde

Op vrijdagavond 18 januari hield Liesbeth Jusia een lezing in de bovenzaal
van Qi Biotaria op het Veerplein. Twintig personen kwamen hieropaf om van
haar een aantal algemene tips, (levens)wijsheden en raadgevingen aan te
horen.
Liesbeth geeft consulten, demonstraties, lezingen en trainingen op het gebied van persoonlijke/spirituele ontwikkeling en mediumschap in binnen- en
buitenland. In april 2014 ontving zij van
de Spiritualists’ National Union (UK) de
accreditatie voor het demonstreren van
mediumschap.
Bijna twintig personen uit Breskens en
omstreken waren hieropaf gekomen.
Liesbeth leidde haar lezing in met de
aankondiging dat die over de onderwerpen ‘paranormaal’, ‘je verbonden
voelen’ en ‘medium’ zou gaan. Zij
vertelde dat zij dit al tien jaar doet. Ze
stelde als vraag aan de aanwezigen of
zij het gevoel hadden ook ‘echt’ voor

de dood te ‘leven’. Zij gaf daarbij aan een
aantal ‘gevoelszaken’ bij de aanwezigen
te kunnen voelen, hetgeen ook meerdere
malen door de betreffende aanwezige
werd erkend. En als zij er even ‘naast’ zat;
bleken er toch altijd bekende raakvlakken
te bestaan, bijvoorbeeld met levende dan
wel overleden familieleden. Zij ‘zag’ dan
ook die familieleden en hun eigenschappen en/of kenmerken, hetgeen meerdere
keren door de betreffende familieleden in
de zaal werd erkend. Ook kon zij aangeven welke muziek er op de begrafenis
werd gedraaid. Daarnaast ‘zag’ zij een
overleden vrouw voor zich die klassiek gekleed was. Haar man zei dit te herkennen.
Ook wist zij redelijk wat op te sommen
over de aanwezigen en hun familieleden.
De berg met uien die zij
‘zag’ bij een van de vrouwelijke aanwezigen was
ook reëel: haar vader is
boer. In de ‘rondvraag’
werden door Liesbeth
nog meerdere voorbeelden gegeven en/of
vragen beantwoord tot zij
de boot van kwart over
negen moest halen, om
nog op tijd per trein in
Amsterdam te arriveren.
RC
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Café “de Platte Knoop”

Op de koffie bij Robert Vroon (Levro Parket)

Boulevard 38 te Breskens

Het steeg al op gedichtendag
die toen niet eens bestond
Onheilspellend zwol het water

Als ik op een zaterdagmorgen rond de klok van 10 uur bij Levro Parket binnenstap, val ik met mijn neus gelijk in
bouwtekeningen die verspreid liggen op een prachtige tafel. Als bouwkundige ben ik hier altijd in geïnteresseerd.
Waar vroeger in de Mercuriusstraat een supermarkt en videotheek waren, recht tegenover Levro Parket, is Robert
van plan 10 woningen, een loods en garageboxen te realiseren. Het doel waren eigenlijk 21 seniorenappartementen,
maar daar wilde de gemeente niet aan meewerken.
Stadswoningen, Appartementen en Units

‘Mercuriushof’

SCHETSONTWERP
Breskens

Naast ‘projectontwikkelaar’ kennen we Robert natuurlijk van
Levro Parket, een bedrijf dat gespecialiseerd is in houten
vloeren, voornamelijk actief is op de particuliere markt, maar
2016-055
11 januari 2019
ook in menig restaurant en boetiek voor blije gezichten
zorgt. Zeg maar gerust dat Levro Parket ondertussen een
begrip is in Zeeuws-Vlaanderen en ver daarbuiten tot aan
Antwerpen en Amsterdam toe.
Vertel eens over het ontstaan van je bedrijf?
‘Ik werkte in Terneuzen bij een parketspeciaalzaak. Ik was
van mening dat wij parketleggen ook konden en dan nog
beter. Op 4 januari 1997 richtte ik samen met mijn toemalige
compagnon Johan van Leeuwen ons bedrijf Le (Leeuwen)
Vro (Vroon) op in de Dorpstraat in de winkel waar nu JR
Tackle in zit. Na een paar jaar heb ik vervolgens het pand
betrokken waar nu dierenspeciaalzaak Dobey is. Vanaf 2009
ben ik gaan werken vanuit het huidige pand, voorheen Blokker. Een gewaagde onderneming. We zaten toen midden in
de crisis, maar ik wilde mij onderscheiden en betere service
verlenen. De winkel werd groter en we kregen er ineens een
boel magazijnruimte bij’.

lakken weer als nieuw worden. Robert en zijn medewerkers
zorgen voor een gedegen advies en goede service.
Ondertussen is ook de bekende luifel verdwenen. Persoonlijk een teleurstelling. De luifel was prima om onder te
schuilen bij hevige regen … Wat er voor teruggekomen is, is
een donkere pui, aan de bovenzijde afgewerkt met houten
delen. De buitenmuren zijn ondertussen ook afgewerkt
met donkere panelen. Wel alles geheel in harmonie met de
showroom!

Orkaankracht blies en naderde
Tegen gietijzer bonkte dreiging
Onheilspellend zwol het water
Paniek van losgeslagen palen
Het strand overspoelde ‘t land
Het steeg al op gedichtendag

Vakmanschap is meersterschap
Afgelopen jaar heeft Levro 51 appartementen van een vloer
voorzien in de Strandresidentie in Cadzand-Bad.
In toprestaurants Spetters (Breskens) en Dell’arte (Cadzand)
zijn kookkunsten en interieur met elkaar verweven, kietelen
de smaakpapillen je en zorgen ze voor een ongekende
charme. Levro heeft hier een grote bijdrage aan geleverd
door het leggen van een houten vloer. Binnenkort wordt dit
‘kunstje’ ook toegepast in restaurant De Kromme Watergang.

Openingstijden:
Zondag vanaf 10.00 uur
Maandag t/m zaterdag vanaf 14.00 uur
Woensdag sluitingsdag
Poolbiljart • Driebandenbiljart • Dartborden
Thuishaven van diverse verenigingen
KOM EENS BINNEN VOOR EEN HEERLIJKE KOFFIE,
BIERTJE, WE HEBBEN VAN ALLES!

Vakmanschap is meesterschap!
Jules
van Lierde
3D-beelden

3

Strandpaviljoen

Breskens aan Zee

SCHETSPLAN

Ontbijt - Lunch - Diner

7 dagen open
van 10 tot 22uur.

De winkel met showroom
Als (bijna-)buurman wandel ik elke dag langs de showroom
en eerlijk is eerlijk, die straalt warmte uit. Hij is verdeeld
in sfeerkamers, waardoor de combinatie van vloeren en
interieur goed tot zijn recht komt en de keuze voor de klant
eenvoudiger wordt. Naast houten vloeren is het bedrijf ook
gespecialiseerd in parket, pvc, laminaat en kurk. Daarnaast
kan een bestaande houten vloer na het schuren en oliën of
12

Met grote halen rond de vuurtoren
reutelde dodelijk de overstroom
Het steeg al op gedichtendag

Keuken open van
10 tot 21.30 uur.
Promenade 2, 4511 RB Breskens
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66

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

www.breskensaanzee.nl
locatie

bestaand

schetsplan

10

info@klessebes.com | www.klessebes.com
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Vishandel Ghijsels
Het bedrijventerrein Deltahoek is de laatste jaren nogal uitgebreid. In mijn maandelijkse 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 een vishandel
… daar zijn er meer van op Deltahoek.
U hebt deze vast weleens gezien
onderweg in het voorbijgaan of u bent
die tegengekomen, de altijd glimmende marktwagen van vishandel Ghijsels,
Deltahoek 114.
Deze ochtend heb ik een afspraak met
Jacky Ghijsels over het bedrijf hier op
Deltahoek. Jacky heeft een opleiding
genoten op de hotelschool Ter Groene
Poorte in Brugge. Later vond hij het
echter maar niets, die horeca en ging
hij al vroeg met pa en ma de vishandel
in. Het was 1960 toen mijn vader in
de vis begon bij mijn opa op de Grote
Kade waar hij met zijn bakfiets door
het dorp reed om met vis te leuren.
Jaren later ging hij samen met mijn
moeder de markten op met een (voor
die tijd) moderne viskar: naar Oostburg
en nog vele andere markten tot en
met Evergem toe, waar we nog steeds
‘s zaterdags staan. We zijn hier op
Deltahoek in 1998 begonnen, pa, ma,
Claudia, ik en Jan junior. “Het was toen
we hier begonnen nog allemaal gras,”
vertelt Jan jr. mij tijdens het gesprek,
“later is er van alles bijgebouwd.”
We hebben een modern gebouw dat
voldoet aan de Europese normen en
natuurlijk niet te vergeten de HACCP-code (‘Hazard Analysis and Critical
Control Points’ is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen, Nederlandse vertaling: gevarenanalyse en
kritische beheerspunten). Het gebouw
14

is groots opgezet en het is een ideale
werkplaats voor de voorbereidingen
voor het laden en lossen van onze
producten, die dan vervolgens van de
markten komen of naar de markten
gaan. We hebben onlangs nog een
verbouwing gedaan omwille van een
kantoor en een keuken voor een van
de zonen die hier onze kant-en-klaarmaaltijden kan voorbereiden. Nu even
over de zaak: “Zijn pa en ma nog actief
in de zaak of runnen jullie deze zelf?”
Jacky vertelt me dat hij en zijn vrouw
en, jawel, twee zoons het bedrijf met
succes voortzetten. Grappig …een in
de keuken, een in de werkplaats en
twee in de winkelwagen (zie foto). Met
z’n allen vormen ze een team dat de
motor is van vishandel Ghijsels. We
hebben vijf markten die we aandoen
van Oostburg t/m Evergem. Het is dus
een echt familiebedrijf …

Claudia rijdt meestal later van huis om
de boys (zonen) bij te staan. Vraag
ik aan Jacky: “Waar haal je nou je vis
vandaan, no dr gjin bwot’n mje in de
kaie lihn?”. Jacky: “Kijk, da’s weer
het voordeel dat je hier op Deltahoek
gevestigd bent, er zijn hier namelijk
groothandels in vis, dus één telefoontje
en je bestelling is geregeld. Zelf ga ik
ook de visveilingen langs van Vlissingen tot Zeebrugge (meestal per computer): alles zo vers mogelijk inkopen
en zo vlug mogelijk verwerken is de
kracht van ons bedrijf. Zelf ga ik ook
mee naar de markten, maar ik blijf ook
werkzaam op de werkvloer hier op Deltahoek”. Ik heb een vraag: “Die markten van tegenwoordig: ze zijn (waar
niet) behoorlijk aan het veranderen,
zie ik; zie jij dat ook?” Jacky: “Jazeker
wel, ik zie alleen nog maar foodkramen
op de markten staan en bijna geen

textiel- of non-foodkramen meer.” “Da’s
vreemd, vertel eens, vraag ik hem.” Z’n
antwoord: “Wij en bijv. de groenteboer
komen als we naar de markt gaan
met dagverse spullen aan, daar waar
de mensen vertrouwen in hebben.” Ik
vraag hem: “Zie je verschil tussen je
Belgische/Nederlandse klanten qua
verkoop?” Jacky: “Ja, toch wel, de
zuiderburen kopen liever verse vis
i.p.v. traiteursspullen (kant-en-klaar).
Ze maken er liever zelf iets van, de
Nederlandse klant houdt van gemaksvoeding: even in de oven/magnetron
en klaar is Kees. Loop maar even mee,
dan laat ik je de klaargemaakte producten zien die onze kok (zoon) heeft
klaargemaakt en die nu in de vitrine
liggen.” Ja hoor, het water loopt me in
de mond, van vispannetje t/m kreeftensoep en noem maar op; natuurlijk ook
verse vis: wat een luxe op de vrijdag
(in Btreskens) en toegankelijk voor
iedereen hoor, van ‘s morgens 10 u tot
16 u kun je er terecht voor verse vis
of een van de vele specialiteiten, die
vishandel Ghijsels u in de 12 m lange
markwagen aan te bieden heeft hier op
Deltahoek. Deze enthousiaste ondernemer blijft de ontwikkelingen van de
handel in vis naar de verschillende
markten volgen en heeft een duidelijke toekomstvisie qua ontwikkelingen
en veranderingen in deze branche. Ik
vond het geweldig met je te hebben
gesproken, Jacky, over je bedrijf en
wat er allemaal achter schuilt. De vis
wordt duur betaald … Na dit gesprek
vind ik die uitdrukking niet zo gek
meer. Ja, tijden veranderen wel qua
automatisering, maar er blijft altijd nog
genoeg handenarbeid over en dat is in
dit beroep behoorlijk aan de orde.
J.W.

Ook Fotoclub Breskens
bij ZorgSaam
Om uw verblijf op een van de vele locaties van ZorgSaam te veraangenamen
zijn er diverse kunstwerken te bekijken. Een goed voorbeeld is het grote
werk Buitendijkse tuin van Johnny Beerens dat in de hal van het ziekenhuis
in Terneuzen hangt.
Kunstenaars uit de streek krijgen ook gelegenheid om tijdelijk te exposeren, dus
hun kunst onder uw aandacht te brengen. Op dit moment is er een expositie van
Mirjam Peeters in de poligang van kinderartsen en neurologen.
En op de locatie De Stelle in Oostburg zijn er veel foto’s van Fotoclub Breskens
te bewonderen en ook raamschilderingen van Martine Speijer. Buurtbewoners en
andere belangstellenden – vooral dus ook die uit Breskens! – mogen gerust eens
binnenlopen om een kijkje te nemen bij deze fraaie expositie!
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Bezoek B en W Gemeente Sluis aan Breskens

Oproep aan alle inwoners van Bresjes

Het voltallige college van B en W bracht woensdagavond 16 januari in de SoW-kerk een bezoek aan Breskens. Ca. 65
inwoners kwamen hierop af. De gemeentelijke delegatie bestond uit burgemeester Vermue, de wethouders Ploegaert, Van de
Vijver, Werkman en Babijn en mevrouw Esther Verwey. Namens de dienst Gemeentewerken was dhr. Cornelis aanwezig.

Weten jullie het nog? Het prachtige glas-in-loodraam met de afmetingen van
ongeveer 3,50 m x 2,50 m, dat ontworpen was door kunstenaar Antoine Mes
uit Middelburg (NL). Het heeft 3 jaar lang gepronkt en gestraald in ons eigen
gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Breskens, van 1967 tot en met 1970, het
gemeentehuis is in die tijd ontworpen door dhr J. Loonen, architect en vader van
Peter Loonen. In 1970 sloot het gemeentehuis en werden verder alle zaken voortgezet in Oostburg. De AMRO-bank heeft toen het pand gekocht van de gemeente.
Maar ons prachtige glas-in-loodraam moest helaas weg uit het pand. Velen onder
ons weten het, maar velen ook niet, dat dit prachtige werk een geschenk was en
geschonken is door de Bressiaanse bevolking aan ons eigen dorp. De mooiste plek
was in die tijd de Dorpsstraat, centraal gelegen en voor iedereen toegankelijk.

echt ‘thuis’ in Breskens; zij staan voor
elkaar in, indien nodig. Het groen vindt
men goed onderhouden; alleen trottoirs
en straten liggen niet altijd even ‘recht’.
Als ‘tekortkomingen’ noemde een op de
drie inwoners het geringe aantal activiteiten. Bijvoorbeeld de komst van een
discotheek is zeer wenselijk.In een aantal
ingevulde enquêtes werd ook melding
gemaakt van drugsoverlast. De aanwezigen
werd aangeraden dit via ‘Meld Misdaad
Anoniem’ te melden bij het Meldpunt
Drugsoverlast. Het telefoonnummer
hiervan is 0800 – 0225085. Dit nummer is
gratis te bereikbaar. Het algemene politienummer is 0900 – 8844.

Burgemeester Vermue heette alle aanwezigen welkom en
stelde de wethouders voor aan de aanwezigen. Suzan
Boersma – lid van de dorpsraad – maakte melding van een
aantal onderwerpen, zoals een beschadigde pinguïn, het
verbrande piratenschip en extra verkeersvoorzieningen bij
MFC De Korre, aldaar de vlag hijsen tijdens feestdagen, de
wachters bij de Schelde die gerepareerd moesten worden,
andere bekladde monumenten en volle containers. Andere
punten die door de aanwezigen te berde werden gebracht
waren o.a. drugsoverlast en het onderhoud van straten en
trottoirs. Wethouder Cris van de Vijver kon vermelden dat de
aan alle inwoners van Breskens verstuurde enquête
was beantwoord door 140 mensen (oftewel 3% van de
4.601 inwoners.) Uit de ingezonden enquêtes bleek dat
de Bressiaanders blij waren met hun leuke en levendige,
dorp met veel voorzieningen, goede restaurants en veel
verenigingen. 93 % van de inzenders voelt zich dan ook
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Uit de ingevulde enquêtes kwam ook
het slopen van oude panden naar voren
evenals het aanleggen van meer parkeerplaatsen. Zeker rondom de kern zijn meer
parkeerplaatsen noodzakelijk. De wethouder kon hierbij
vermelden dat zowel bij MFC De Korre als in de Zandstraat
er 30 plaatsen bij komen. Bij MFC De Korre zal een zebrapad worden aangelegd. Tevens gaf de wethouder aan dat
iedereen per computer melding kan maken van benodigde
herstelwerkzaamheden zoals scheef liggende stoepen,
losse tegels, enz. Uit de ingezonden enquêtes bleek tevens
dat ‘veiligheid’ met een rapportcijfer van 7,4 werd beoordeeld. Ook de fietstunneltjes zullen worden gerepareerd.
Tevens bleek uit de enquête dat 50% van de respondenten
tevreden is over de dorpsraad.
Burgemeester Vermue sloot rond half 10 de vergadering
met dank aan de aanwezigen voor hun opkomst en inbreng
en tevens aan de dorpsraad.
Reggie Corijn

Het glas-in-loodraam straalde zoveel
uit: landbouw, visserij, handel, geloof
en toerisme. Jawel, toerisme: daar
deden we ook al aan mee in die tijd,
mensen verhuurden hun huis om de
toeristen te laten genieten van ons
geweldige dorp en verbleven dan zelf
in hun schuurtje achter in de nof (hof,
tuin) voor een paar dagen of weken.
Gastvrijheid stond toen ook al bovenaan op de lijst. Jarenlang is ons raam
zoek geweest, van 1970 tot 1988.
Peter Loonen vroeg zich af, waar ons
glas-in-loodraam met zoveel betekenis
toch is gebleven … Peter is toen een
gesprek met dhr. Spijkerboer (voormalig burgemeester) aangegaan en
samen zijn ze op zoek gegaan.
Na een succesvolle zoektocht bleek

dat het raam al die jaren in plakjes wat
stoffig, maar zorgvuldig was bewaard
in de gemeentewerkplaats van Groede.
Het moest terugkomen naar Bresjes
natuurlijk, maar ook terug in elkaar worden gezet, wie zou dat kunnen doen?
Dhr. Peter Clijsters uit Terneuzen heeft
uiteindelijk de renovatie gedaan. Een
dikke pluim hiervoor. Vanaf 1988 tot
2015 heeft ons glas-in-loodraam gepronkt en schoonheid uitgestraald in de
gemeenschapsruimte van de obs aan
de Van Dalestraat in Breskens. Met van
alle kanten lichtval, die de kleuren en
teksten liet sprankelen. Maar met
de afbraak van de
school verdween
ons pronkstuk
alweer. Peter ging
na een tijdje alweer
op zoek en nam
contact op met
onze wethouder
dhr. Peter Ploegaert,
een echte opsporingsambtenaar
werd op de zaak
gezet en het duurde

niet lang voordat men wist waar ons
raam lag. In goede staat en zorgvuldig
verpakt. Inmiddels mag ons glas-in-lood
raam na ongeveer 52 jaar terugkeren
in ons mooie Breskens. Onze vraag is:
waar zouden jullie dat prachtige werk
geplaatst willen zien? Met dank aan
Peter en Rita Loonen mag u reacties
sturen naar redactie@brsjs.nl
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Aardappelschotel
Ingredienten:
- 1,5 kilo aardappelen
- 500 ml Kookroom
- Kruidenroomkaas
- Knoflook naar eigen smaak
- Peper en zout
- Nootmuskaat
- Peterselie
- Geraspte kaas
- Boter

Koken met KO
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Bereiding:
Schil de aardappelen en snijd ze in schijfjes kook ze daarna beetgaar. Vermeng daarna de
kookroom met de roomkaas, zout, peper, knoflook en een beetje peterselie. Leg nu de aardappelschijfjes dakpansgewijs in een ingevette ovenschaal en voeg de helft van het roomkaasmengsel toe. Bestrooi dit met nootmuskaat en peterselie. Leg nu de rest van de aardappelschijfjes erop en voeg daarna het laatste deel van het roommengsel toe. Daarna ook weer
bestrooien met nootmuskaat en peterselie. Dek nu alles af de met geraspte kaas en zet het
8 minuten in de magnetron op de hoogste stand. Nu nog ongeveer 20 a 25 minuten in de
oven op 170 graden. Als laatste kan de aardappelschotel nog even onder de grill.
Een heerlijk aardappelgerecht eet smakelijk!

Onze vrouw in Teheran
In de jaren tachtig bombardeerde Irak de Iraanse stad Teheran. De afschuwelijke nieuwsbeelden zijn me altijd bijgebleven. De omroeper zei ‘we schakelen over naar onze reporter
ter plaatse, onze man in Teheran.’ Vervolgens zag je allemaal
witte huizen die als blokjes tegen elkaar stonden. Het kruit
dampte tussen het steengruis de hoogte in. ‘Onze man in
Teheran’ is ook een documentaire van de Nederlandse
Thomas Erdbrink over het hedendaagse Teheran. Vorig jaar
bekeek ik de boeiende serie waarin de kijker wordt meegenomen naar de plek waar Thomas Erdbrink woont. De huizen
staan er nog steeds te dicht op elkaar. Nu stralen ze echter
wit in de zon zonder brokken af. Waarom krijg ik altijd spontaan de neiging wanneer ik op een bepaald punt op de dijk
te Breskens sta om het uiteinde van mijn sjaal tot een punt
te draaien en als microfoon bij mijn mond te houden? ‘Hier
het verslag van uw vrouw in Teheran te Breskens, waar de
vlaggen vredig wapperen met de boodschap ‘Droomparken,
ruimte om te ontdekken. Van die ruimte in de parken is weinig
te merken. Ook in Waterdunen en in de nieuw aangelegde
duinen komen straks zoveel mogelijk vakantieverblijven.
Ik maak me ernstig zorgen over
de bouwverloedering langs onze
mooie kust die daarmee zijn
ruimtelijke en authentieke charme
onvoorwaardelijk verliest.
Dit gezegd zijnde, schakel ik
weer over naar de studio.
Bedankt en tot een volgende
keer.’

WIE DOET ER MEE AAN DE VOORJAARSMARKT BRESKENS OP 31 MAART 2019!
De Voorjaarsmarkt in Breskens, georganiseerd door de
Bedrijfsbelangenvereniging Breskens en de 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 de Dorpsraad Breskens
opgeven. Geen handelaren .Voor € 15 krijgt u een kraam tot
uw beschikking, waarin u de produkten 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 2019 bij
info@dorpsraadbreskens.nl
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Naomi’s hobby
Ik ben Naomi Boogaard. We wonen net buiten Bresjes in
polder en ik ben net in december 14 jaar geworden en zit
op het Zwin College, afdeling TL2 (theoretische leerweg, 2e
leerjaar). Mijn hobby zijn paarden en mijn hart en ziel gaan
uit naar alles wat daarmee te maken heeft!
Mijn Vader Piet
Boogaard en mijn
moeder Jose Faas
hebben al heel
mijn leven paarden
aan huis, waardoor
het bijna vanzelfsprekend leek dat
ik ook iets met
paarden zou gaan
doen, en dat bleek
ook zo te zijn! Ik
vind het leuk om
alles zelf te kunnen
en mogen doen
van poep scheppen tot poetsen, rijden en alles wat er verder
nog bij hoort. Op 6-jarige leeftijd mocht ik op voltige (gymnastische oefeningen op de rug van een paard), daarna kreeg ik
al vrij vlug een eigen pony. Vanaf mijn 8e jaar mocht ik mee op
wedstrijd en ben ik begonnen in de Bixie, dat is een niveau voor
beginnende ruiters: dat was wel heel leuk om te doen.
Net voordat ik 12 jaar werd hebben we mijn pony verkocht
omdat ik er te groot voor werd en ben ik actief begonnen in
de dressuursport met het paard van mijn vader, dat eigenlijk
aangekocht was als voor koetspaard. Mijn moeder had hem
ook al eens gestart en dat bleek onze tinkerruin (bont paard van
een Iers ras) Gilroy best goed te doen! We zijn gestart tussen de
paarden en de grote mensen. Om met een tinker te beginnen in
de dressuursport is echter niet de meest logische keuze maar
het was volgens mijn ouders en mijn instructrice-coach en topjuf
Margaretha Vink wel de beste keuze, zeker omdat hij heel braaf
en bomproof is.
Gilroy wordt in mei 10 jaar, hij is een zeer braaf, werklustig paard
van 1,64 m. Hij vindt alle aandacht die hij maar kan krijgen leuk.
Ik heb hem al veel kunstjes geleerd en we gaan ook graag op
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buitenrit, maar mij hart
ligt toch bij de dressuursport. In maart/april
hopen we Z1 (klasse in de
breedtesport) te starten
wat eigenlijk voor zijn ras
best al een hoog niveau
is. Mijn doel is nu om
met deze knappe tinker
liefst de Z2 te halen. We
hebben ondertussen al
een paar keer de Zeeuwse kampioenschappen
mogen meerijden, maar
die titel hebben we nog
niet gepakt. Samen zijn
we opgenomen in de tweedejaarsbeloftentraining van de KNHS
Zeeland en we worden gesponsord door Ronald Lohman van
de Plus en Jeto Horse Ruitersport (Oostburg).
Ondertussen ben ik begonnen met nog een ander paard:
Guusje. Guusje is een grote merrie, ze wordt dit jaar 8 jaar en ze
is een voor de dressuur gefokt paard met een heel lief karakter.
Samen met haar starten we in de dressuur op een lager niveau
(L2). We hopen dat we zeker net zo ver mogen komen als met
Gilroy, maar liefst nog verder. Mijn lessen volg ik bij Stal Vink: dat
is net aan de overkant van de weg langs de Kruisdijk. Margaretha is een gedreven en supergoede instructrice die ons elke
keer weer wat meer naar een hoger niveau weet te brengen.
We volgen ook wel eens clinics bij Stephanie de Frel die het tot
de nationale top heeft gebracht en op haar beurt bij Anky van
Grunsven lest. Ik hoop dat ik later van mijn hobby deeltijds mijn
werk kan maken of mag werken/rijden bij een grote stal.

Happy hour
bij de
dierenarts …
Wie raadpleegt de huisarts niet
eens ‘n keer per jaar? Vrijwel iedereen onder
ons weet in ieder geval hoe zo’n bezoekje er dan uitziet … met
vaak bijbehorende teksten als: “Zeg ‘ns A”, “Kleedt u zich maar
even uit, de slip mag u aanhouden”, “U zult daarmee moeten
leven”, “Laten we het nog even aanzien”, “Doet u het maar een
tijdje wat rustiger aan”, “Dat hoort bij de overgang”, “Het is een
vorm van slijtage”, … en als je ‘s avonds of in het weekend en
hier en daar soms ook al ‘s middags, een belletje geeft naar je
huisarts, komt de volgende tekst je hoogstwaarschijnlijk eveneens niet onbekend voor: “U spreekt met het automatische
antwoordapparaat …” Vreemd, want ú spreekt al helemaal niet,
het komt niet eens tot een gesprek, het automatisch antwoordapparaat spreekt helemaal alleen, brengt taalklanken voort,
onmiskenbaar eenrichtingsverkeer, ‘n monoloog … Je hebt
maar te luisteren!
De vergelijking met een bezoekje aan of een telefoontje naar
een dierenartsenpraktijk gaat hier mank: wij vragen nooit “Zeg
‘ns A” of “Kleedt u zich maar even uit” en je krijgt nóóit een antwoordapparaat als gesprekspartner … Overigens: huisartsenen dierenartsenpraktijken hebben ook vele overeenkomsten:
een daarvan is het ‘spreekuur doen’ of ‘spreekuur houden’, de
een doet het, de ander houdt het. Van Dale zegt dat een spreekuur ‘een uur is waarop men iemand kan spreken, inzonderheid
bij dokters’. Als je daarover nadenkt, is dit juist als de dokter
maar één uur spreekuur doet/houdt, maar de meesten, en dat is
wel weer een overeenkomst tussen huisartsen en dierenartsen,
‘spreken’ heel veel langer dan één uur … We kunnen dus beter
vragen of kijken wanneer de spreekuren zijn dan wanneer het
spreekuur is. Het staat eigenlijk ook wel een beetje onprofessioneel: ‘spreekuur van 8 tot 10’ of ‘afspraakspreekuur van 13 tot
15’. In een land als Griekenland liepen we eerder tegen dergelijke teksten aan: ‘Happy hour from 20h until 23h’. Grappig!
Alsof het nog niet genoeg is: er zijn ook spreekuren op afspraak
en als je dan een afspraak gemaakt hebt voor het spreekuur,
krijg je dat uur mooi niet, na 10 minuten spreektijd sta je meestal

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

weerBron:
buiten.
Huisartsen en dierenartsen roepen dan op de koop
BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
toe dat ze weer een druk spreekuur hadden … Wat een onzin
eigenlijk: ‘n uur spreken is ‘n uur spreken en een druk spreekuur
betekent dan dus in essentie dat er veel patiënten in één uur
langs geweest zijn, die dan dus wel erg weinig tijd van dat uur
hebben gekregen in die spreekkamer. Wat ons dierenartsen bij
het ‘afspraak maken’ wél onderscheidt van de huisarts is het antwoord op de vraag die menigmaal door de cliënt aan ons gesteld
wordt: “Wanneer zit u?” Het moge duidelijk zijn dat de dierenarts
in dit kader eerder spataderen zal ontwikkelen dan de huisarts …
‘n Goed antwoord van de dierenarts op de vraag “Zit u nog vandaag?” kan dan ook het best beantwoord worden met de woorden: “Ja, ná het spreekuur!” of nog beter “Ná de spreekuren!”
Geert de Bruijckere
21

Paul & Shark
Mc Gregor

Familieberichten
Overleden:
Lenie (Magdalena Pieternella)
van Sluijs – La Gasse
Geb:16 December 1931 (Nieuwvliet) –
Overl:18 December 2018 ( Breskens).
Adie Bron – Plog
Geb:4 Maart 1935 (Cadzand)-Overl:28
December 2018 ( Breskens).
Henk (Henricus) Boeckhout
Geb:30 December 1932(Breskens)-Overl:3 Januari 2019 (Breskens).
Willy Petrus Versluijs
Geb:9 April 1932 (Biervliet)-Overl:
4 Januari 2019 (Breskens).
Arçen Camiel Goossens
Geb:18 Juli 1935 (Biervliet)-Overl:
14 Januari 2019 (Breskens).
Agnes Ludovica Vandevelde-van
Vooren
Geb:5 Oktober 1936 (IJzendijke)Overl:15 Januari 2019 (Breskens).

Nieuws uit de visserijwereld:
'praat van de Kaai'

Zwemmenuitslagen

Nationale competitie deel 2 te Oostburg op 13-1-2019
Jongens, 4 x 100m vrije

Ghijs, 46.96 Minioren 4 en

50m rugslag Minioren 1-3,

Meisjes, 100m schoolslag

slag Junioren 4 en later,

later, Jongens 1. Matthijs

Jongens 1. Niek Walhout

Minioren 5 2. Joёlle Nobus

3. Scheldestroom 4:59.98

Vinke, 51.52 3. Niek

1:01.15, 50m rugslag

1:56.48 4. Evelien van

Luuk Zijlstra 1:05.40 -

Walhout, 58.77. Jongens,

Minioren 4-6, Jongens 3.

Voren 2:05.92. Jongens,

Colin Dekkers - Tomas

50m vlinderslag Junioren

Lars den Besten 1:05.81

100m rugslag Minioren 2,

Hertogh - Matthijs van

4 en later 1. Matthijs van

Minioren 4-5, Meisjes, 5.

3 en 4, 2. Matthijs Vinke

Liere Meisjes, 4 x 50m

Liere 39.37 3. Jasper

Mayte Buitendijk 1:00.04

1:34.50. Gemengd, 4 x

wisselslag Junioren 3

de Vilder 52.83. Dames,

Meisjes, 400m vrije slag

25m wisselslag Minioren

en later Scheldestroom

50m schoolslag 1. Ryan

Minioren 5 3. Joёlle Nobus

1-3 2. Scheldestroom

3:17.66, Tara den Besten

Verplanke, 37.94. Dames,

7:19.74, 4. Evelien van Vo-

2:11.31 Luca de Poorter

48.14 - Jill Koster - Leanne

50m schoolslag Senioren

ren 8:34.96. Jongens, 50m

- Marit Bogema - Niek

van den Bunder - Roos

2 en later 2. Carmen van

vrije slag Minioren 2, 3 en

Walhout - Marieke van

Vermeire Dames, 200m

Rosevelt, 55.45. Meisjes,

4, 4. Matthijs Vinke 40.47.

Voren. Gemengd, 4 x 50m

vrije slag Senioren Open

50m vrije slag Junioren

25m schoolslag Minioren

vrije slag Minioren 4-6 4.

1. Miriam van Noorden,

3 en later 2. Maud Ghijs,

1-3, Meisjes, 8. Marieke

Scheldestroom 2:49.19

2:24.14. Jongens, 50m

39.78. Minioren 4 en

van Voren 32.38. 50m

Karsten Roelans - Joёlle

schoolslag Jeugd 2 en la-

later, Jongens 1. Matthijs

schoolslag Minioren 1-3,

Nobus - Lotte Salomé

ter 2. Luuk Zijlstra, 36.92.

Vinke 17.96. Meisjes, 50m

Jongens, 1. Niek Walhout

- Pieter de Jonge 7. Schel-

Dames, 100m vlinderslag

vlinderslag Jeugd 2 en

1:00.80 50m schoolslag

destroom 3:14.31 Matthijs

Senioren Open 2. Ryan

later 2. Tara den Besten

Minioren 4-6, Jongens 4.

Vinke - Evelien van Voren

Verplanke, 1:16.00 Meis-

47.98 Swimkick Minioren

Lars den Besten 1:07.93.

- Dewi Quist - Quincy van

jes, 50m schoolslag Ju-

Deel 2 te Terneuzen op

Minioren 4-5, Meisjes. 7.

der Zwan

nioren 1 en later 1. Maud

27-1-2019 25m rugslag

Mayte Buitendijk 1:10.12.

Minioren 1-3, Meisjes 7.
Marieke van Voren 31.83,

Zeeuwse Visveiling Breskens: aanvoer over 2018
De totale omzet in 2018 was € 7 miljoen en dat is
€ 1,6 miljoen lager dan in 2017. Het aandeel garnalen in
2018 was 2.023 ton, goed voor € 6,7 miljoen.
Commentaar directeur Foort Lokerse
Het omzetcijfer voor Breskens is bedrieglijk. Als garnalenafslag
moeten we het van de kilo’s hebben en met dik 2 miljoen kilo
was 2018 een hartstikke goed jaar voor ons. Alleen het jaar 2014
was beter. Omdat in de noord de garnalenvisserij al vanaf juni
enorm toenam, moesten we ons met z’n allen vanaf eind
september beperken, anders hadden we nog veel meer
garnalen binnengekregen.
In Breskens misten we de kreeftaanvoer van vorig jaar.
De sleepnetvisserij op kreeft in de Oosterschelde werd verboden, en vismijn Colijnsplaat begon ook met een dinsdagmarkt,
waardoor vissers van daar hun kreeft niet meer naar Breskens
brachten. Komend voorjaar verwachten we eindelijk dat de
eerste paal voor de nieuwe afslag annex visserijbelevingscentrum aan de Handelshaven in de grond gaat. De tekeningen
zijn klaar, de financiering is rond, alleen wachten we nu nog op
weer een uitspraak van de Raad van State. Bij de nieuwbouw
zal voorrang worden verleend aan ons afslaggebouw. En nee,
de voormalige UK 88 Wilma komt niet op het dak van de Visserij
Experience Breskens te staan, dat wordt nu een kleinere kotter.

Yamaha dealer
nieuw - inruil - onderhoud

Musto

Verfsystemen - touwwerk
Diensten
in de H.
Barbarakerk
Aigle - Speedo

(navigatie) lampen
Helly
Hansen
Zondag 17 februari is er in de H. Barbarakerk een commuBoeken en kaarten
Mat Voorganger
de Misaine is dan pastor Frans van Geyt. Aannieviering.
vang isGaastra
om 09.15 u.
RVS hardware
Zondag 3 maart is er in de H. Barbarakerk een communieVeiligheidsmiddelen
viering.O’Neill
Voorganger is dan wederom
pastor Frans van Geyt
en er is samenzang onder begeleiding
van Tineke van ‘t
Rubberboten
Westeinde.
Aanvang is om 09.15 u.
Schoenen
Zondag
17 maart is er in de H.Servies
Barbarakerk een eucharistieGaastra
viering. Voorganger is dan pater Ignace D’hert. Aanvang is
Nautische decoraties
Sebago
om 09.15
u.
Zeilkleding en meer
Dubarry
Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.

KOSTEN
WATERSPORT
& FASHION

KOSTEN
WATERSPORT
& FASHION

Kaai 3 4511 RC Breskens Tel. 0031 (0)117 381257
info@kostenwatersport.nl www.kostenwatersport.nl

Verhuur professioneel gereedschap en machines

Chrisfit

GYM
BRESKENS
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Hoe gaat het nu met...
Bert Simpelaar
Ik ben Bert Simpelaar en heb vanaf mijn 16e tot mijn 24e
jaar gewoond op het Spuiplein in Breskens. Ik ben geboren in Oostburg op 8 augustus 1958. Mijn moeder woont
nog in Breskens, evenals mijn jongste zus.
Ik ben op mijn 24e verhuisd naar Vlissingen om te gaan
studeren. Sinds 2010 woon ik in Goes en ben ik getrouwd
met Karina Wijnands, afkomstig uit Middelharnis. Ikzelf
heb 2 kinderen, beiden wonen in Vlissingen en ik heb één
kleinkind. Karina heeft 5 kinderen, van wie er 2 studeren en
elders wonen; 3 kinderen wonen nog thuis.
Ik werk als commercieel manager bij Novaform, een projectontwikkelaar, en ben verantwoordelijk voor het kopen van
woningbouwlocaties in Zeeland en Zuid-Holland. Ik werk
hiervoor vanuit onze kantoren in Rotterdam en Eindhoven.
Voor dit werk ben ik ook veel onderweg, hoofdzakelijk in
Zuid-Holland. Ik rijd dan ook 70.000 km per jaar in mijn
Volkswagen Tiguan Allspace. Het leven bevalt me uitstekend in Goes; in de Randstad zou ik niet willen wonen:
het is daar erg druk en de files worden steeds langer.
Teruggaan naar Breskens is ook geen optie, in verband
met mijn werk.
Mijn hobby is het houden en rijden van paarden, samen met
Karina. We hebben 5 paarden en daar moeten we dagelijks
voor zorgen. Verder heb ik geen tijd voor andere hobby’s. Ik
kom geregeld naar Breskens om mijn moeder te bezoeken
en voel me dan wel thuis in Breskens. Waar ik het meest
trots op ben en wat ik zelf heb gepresteerd, is het halen van
mijn heaodiploma, dat 7 jaar avondstudie vergde en waar ik
op mijn 24e mijn baan voor heb opgezegd. Wat me opvalt
en ook leuk is: ik kom voor mijn werk in heel Nederland en
ik ben trots op het feit dat ik Zeeuws-Vlaming ben. Overal
waar ik kom, merk je dat Zeeuwen een erg goede naam
hebben en dat ze als heel betrouwbaar overkomen.
Een vriendelijke groet van Bert!

