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BAERSANDEFEESTEN
Op vrijdagmiddag 11 mei vonden
op het hoofdveld van VV Breskens de 29ste Baersandefeesten plaats. Het weer was ideaal
en dat lokte veel kinderen – al
dan niet met hun ouders – naar
Sportveld Baersande.
De organisatie stond onder
leiding van de jeugdevenementencommissie van VV Breskens,
bestaande uit Eveline Lauret,
Imke de Jaeger, Kelly Heijboer,
Nele Reynvoet, Romy Aerssens
en Sandy Heijens.
Vanaf 14 uur konden de kinderen
– in groepen verdeeld – beginnen
aan vijftien spelletjes.
Dat waren achtereenvolgens de
regenpijpdans, de groepsfoto,
popcorn eten, aardappelpoepen,
memory, het pongspel, de water-

race, klikoschieten, penaltyglijden, verglijden, time-out, boerengolf, stormbaan, tobbedansbaan
en time-out.
Tussendoor was er even tijd voor
een ijsje. Rond 17 uur waren alle
ploegen klaar met de spelletjes.
Iedereen kreeg een T-shirt, kon
meedoen aan de picknick en ook
de frituur was open. Tot slot was
er een bingo met leuke prijzen.

Contact
redactie@brsjs.nl
www.brsjs.nl
Niet ontvangen?
U woont in Breskens en u heeft BRSJS.nl niet
ontvangen. Stuur dan een e-mail naar
redactie@brsjs.nl. U kunt ook een exemplaar afhalen bij Plus, slagerij Karels en Jumbo.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is
nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten en
onvolledigheden niet worden ingestaan.
De redactie van BRSJS.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden
ondernomen op basis van deze uitgave.
BRSJS.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Zeeland Multimedia Service.
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WAFELS ETEN IN HOOGE PLATEN
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De bewoners van Hooge Platen genoten dinsdagmiddag
22 mei van een of meer heerlijke wafels.
Een team van ‘deskundige’ baksters verwerkten de vele emmers
beslag tot een smakelijke traktatie die er bij allen goed in ging.
Hoeveel wafels zijn verorberd is niet bekendgemaakt, maar met
een schatting van ruim honderd zit je er niet ver naast !

Evenementen in en
rond Breskens
16 juni Zeezicht Festival 2018 vanaf 14.00 uur
16 juni Rondvaart naar de zeehondjes met Rederij de Festijn
22 juni Blotevoetenwandeling 19.00-20.00 uur Loods Tien
23 juni Rondvaart naar de zeehondjes met Rederij de Festijn
23 juni Bingo in de Platte Knoop
29 juni Soirée Francaise Breskens 19.00 uur
Proeflokaal de Vuurtoren
29 juni - 1 juli Korfbalkamp “BKC gaat live”
Sportpark Baersande
5-8 juli Kermis – Spuiplein
12 juli Markt Countrydag
m.m.v. Countrylinedancers en zanger
20 juli Blotevoetenwandeling 19.00-20.00 uur Loods Tien
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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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10 jaar Breskens Winkelhart
Breskens winkelhart bestaat dit jaar 10 jaar en dit word gevierd. Het hele jaar door worden er leuke activiteiten georganiseerd door het winkelcentrum. De eerste activiteiten zijn al
achter de rug maar er volgen er nog meer.
Op 1 juli is er een helikopter rondvlucht waar je voor kan
sparen bij het hele winkelcentrum voor elke 10 euro krijg je
een zegel en bij 5 zegels is je boekje vol. Dan kun je bij de
klantenservicebalie een vluchtbewijs kopen. De rondvlucht
boven Breskens duurt ongeveer 6 minuten en vindt plaats op
zondag 1 juli. Het winkelcentrum wilde eerst het vertrek van
de helikopter-rondvlucht laten vertrekken, vanaf het amfitheater naast het winkelcentrum. Helaas was dit niet mogelijk,
de helikopter-rondvlucht vertrekt nu vanaf de Dokweg naast
Tinq op het industrieterrein. Er word door Henk Verstraete
op de dag zelf foto’s gemaakt, die voor de kostprijs een week
later kunnen worden opgehaald. Op de dag zelf komt er een
waardebonfolder met allerlei acties van het hele centrum, die
de week erna inwisselbaar zijn.
Eind augustus gaat het winkelcentrum verder met allerlei
activiteiten. Dan is het hoogseizoen achter de rug. Ook na de
zomer word er gestart met de bouw van de nieuwe Delifrance
bakkerij-tearoom.
Maar de Family Lohman is al langer gevestigd in Bresjes.
1962 is Arnold (vader van Ronald) naar Breskens gekomen
en is in de Havenstraat samen met een tante van Ronald een
kleine winkel begonnen met kruidenierswaren. Arnold ging
met de melkwagen op pad. Ondertussen leerde de vader van
Ronald zijn huidige vrouw kennen en begonnen ze samen in
1967 de eerste zelfbedieningswinkel aan de Langeweg op
nummer 37. Veel mensen zullen dat nog wel weten. Toen is hij
gestopt met leuren langs de deuren.
1974 nieuwe supermarkt in de langeweg 43 met een verse
slagerij.
1976 door gezondheidsredenen moest de supermarkt verhuurd worden, Ronald was nog te klein.
1982 De huurder was failliet gegaan. Ronald die op dat moment 16 jaar was, is van school gegaan en is samen met zijn
vader Arnold (die inmiddels weer wat gezonder was) opnieuw
begonnen. Helaas niet voor de volle 100 procent, maar samen
deden ze het.
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1985 heeft Ronald een studiereis ondernomen naar Amerika
en zag dat daar alles anders was. Alles was onder één dak
en Ronald dacht: dat is de toekomst 7 dagen per week, met
een groot aanbod. Eerst waren er 5 kruidenierswinkels in
Breskens, dit is nu 2 supermarkten geworden en met het vele
toerisme hebben we allemaal een goed bestaan .
1991 Zijn ze begonnen in de Mercuriusstraat met de Edah top
store.
2006 Zijn ze een Plus geworden.
2008 Zijn ze begonnen in het nieuwe winkelcentrum alles onder 1 dak en ze bestaan nu 10 jaar.
2017 De verbouwing van de supermarkt in het winkelcentrum.
Ze hebben er een mooie keuken bij gekregen, waar ze iedere
dag alles vers grillen, pizza’s bakken en iedere dag verse vis
bakken. De winkel heeft nu ook een prachtige Leonidas afdeling met heerlijk chocolade.
2018 10 jarig bestaan van het mooie winkelcentrum en wat
de toekomst gaat brengen, is een verbouwing van de huidige
Blokker en Bruna.
Tot ziens, ze hopen U te zien bij de feestactiviteiten.
SB
5
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Jan Harkema sr.

Het industrieterrein Deltahoek is de laatste jaren nogal uitgebreid, in mijn maandelijks verslag zal ik u meenemen kriskras
door en naar verschillende bedrijven op
het terrein en probeer ik een kijkje te
geven in de keuken van het bedrijf, zodat
u en ik op de hoogte blijven van de werkzaamheden die dat bedrijf uitvoert.
Deze keer ga ik langs bij een prachtig
bedrijf:

Caravanhandel De Wielewaal,
Deltahoek 1.

6

Deze ochtend heb ik een afspraak met Jan
Harkema sr., nog steeds actief in de zaak
die hij runt met mede-eigenaars Jan jr. en
Ronnie en nog een vijftal medewerkers
in de binnen- en buitendienst. Ik vroeg
hem hoe hij ooit begonnen is met het
verkopen van caravans. Indertijd zou hij
even naar Engeland rijden, een caravan
met van die grote wielen aankoppelen en
terugrijden naar Bresjes. Zo is hij samen
met zijn zwager in 1965 hier in Breskens
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een caravanhandel begonnen. Destijds
waren er nog niet zoveel campings als
tegenwoordig, maar hij zag al snel een gat
in de markt. Later kwamen de stacaravans
erbij, die ze met grote kranen moesten
plaatsen. Dit doen ze nog dagelijks, maar
dat werk wordt uitbesteed aan een kraanbedrijf. Ze plaatsen de caravans door heel
Europa, indien gewenst. Ze verzorgen
zelf het vervoer, inclusief het begeleidend veiligheidsvervoer, omdat sommige
stacaravans tamelijk breed zijn. Eenmaal
ter plaatse worden de caravans geplaatst,
gesteld en gemonteerd tot de sleutels aan
toe. En jawel ... bij de Wielewaal kan men
ook terecht voor een tweedehandsje, als
men een campingvakantie wel ziet zitten.
Onderdelen zijn ook volop voorradig in
het magazijn.
Jan begeleidt mij naar de 3.000 m2 grote
showroom. Wow ... ik kijk mijn ogen uit.
Wat zijn die stacaravans toch mooi! Je zou
bijna spreken van bungalows op wielen.
Alles is van kunststof, prima geïsoleerd
en binnen is het interieur wat de klant
maar wil: douche, toilet, een keuken
van bekende merken, airco ... alles kan
binnen het te besteden budget. Sommige
chalets moeten in twee delen worden
geplaatst. Eenvoudigweg omdat ze erg
groot zijn of omdat de verdeling anders
is vanwege een hoekplaatsing. Logistiek
is het weleens een puzzel om het transport in goede banen te leiden, in verband
met tunnel(tje)s, bruggen en zeer smalle
wegen. Het blijft voor de chauffeurs altijd
weer een uitdaging.
“Even een caravannetje kopen en plaat-

sen”. Daar komt heel wat meer bij kijken
dan gezegd, ben ik inmiddels achter gekomen.
Aan het einde van het vraaggesprek
maakt Jan sr. nog een opmerking: “Waar
we steeds meer vraag naar krijgen, is naar
complete chalets, die worden gekocht
voor mantelzorgers.” Ideaal als je een
grote tuin hebt of veel ruimte tot je
beschikking hebt. Daar had ik zelf nog
niet aan gedacht en inderdaad heel
praktisch ... Weer een gat in de markt Jan
Harkema?
Jan, bedankt dat ik een kijkje mocht nemen in de keuken van Caravanhandel De
Wielewaal.
Indien u campinggevoelens hebt, of u
zoekt een chalet voor eventuele mantelzorg, een grote aanrader zou ik zeggen en
ga eens kijken in hun zeer mooi ingerichte
showroom.

JW
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CALORIEËN OP BRSJS
Het is zomertijd en de eerste dagen
met 20 graden hebben we alweer
gehad.
Voor veel mensen tijd om een beetje
op de calorieën te letten, want we
willen toch weer in vorm zijn om te
genieten van het zomerse buitenleven.
Maar wat zijn nu precies calorieën en
hoe werkt het?
Calorieën geven de verbrandingswaarde van onze voeding aan, zoals
graden Celsius de temperatuur
meten.
Op de meeste voorverpakte voedingsmiddelen en dranken staat
aangegeven hoeveel calorieën er in
het product zitten per 100 gram.
Aangezien ons lichaam nogal complex in elkaar zit zijn er 3 zogenoemde
“macro’s” die voor onze energievoorziening zorgen:
Koolhydraten, vetten en eiwitten. En
ook alcohol levert calorieën.
1 gram koolhydraat levert 4 calorieën
1 gram vet
levert 9 calorieën
1 gram eiwit
levert 4 calorieën
1 gram alcohol
levert 7 calorieën.
Een goede mix van bovenstaande
macro’s zorgt ervoor dat ons lichaam
optimaal functioneert. Het Nederlandse Voedingscentrum adviseert
vrouwen dagelijks 2000 calorieën en
mannen 2500 calorieën te gebruiken.
Maar uiteindelijk is deze zogenaamde
energiebehoefte sterk afhankelijk van
onze lichaamsbouw, lengte, leeftijd,
werk en andere (sport)activiteiten.
Dus is dat voor iedereen anders en
moet je het even precies laten berekenen.
Deze energiebehoefteberekening

gaat altijd over je vetvrije massa,
oftewel je gewicht minus het vet
dat je hebt. Want vet is eigenlijk een
opgeslagen overschot aan calorieën
uit je verleden. Als je te vaak meer calorieën binnenkrijgt dan je nodig hebt,
dan parkeert je lichaam dat als vet en
maakt je dus dik …
Om verstandig en effectief af te vallen
eet je 300 tot 500 calorieën per dag
minder dan je energiebehoefte.
Andersom kan je er ook voor zorgen
dat je lichaam meer calorieën gaat
verbranden. Dit doe je door krachttraining, zodat je spieren sterker en
steviger worden en dus véél meer
calorieën gaan verbranden. Je eetpatroon kan dan min of meer hetzelfde
blijven.
Wat wel vaststaat is onze energiebehoefte in ruststand (basaalmetabolisme).
Iedereen heeft minimaal 1200 calorieen nodig om zijn lichaam op temperatuur te houden, et hart te laten kloppen en alle andere lichaamsfuncties
te laten werken.
Eet dus nooit minder dan 1200
calorieën per dag, want dan raakt je
lichaam in blinde paniek en wordt die
man met de JOJO ingeschakeld.

Restaurant Spuiplein 41
meat - fish - drinks - bites
Spuiplein 41 - 4511 AP Breskens
www.spuiplein41.nl - 0031(0)117383712
Maandag is onze sluitingsdag, uitgezonderd
feestdagen

Graag tot ziens!

Pieter en Sanne van de Velde

Café “de Platte Knoop”
Boulevard 38 te Breskens

Chris Fit
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!
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Centrum Qi als Zeeuws strandpaviljoen
genomineerd voor landelijke duurzaamheidsprijs
Gebouw en energie, communicatie, duurzame menukaart, innovatie en onderscheidend vermogen, sociale impact/maatschappelijke bijdrage. Dit zijn de 5
onderdelen waarop de jury de finalisten voor de landelijke duurzaamheidsprijs Gaia
Green Award beoordelen.
De Gaia Green Awards zijn vernoemd naar de Griekse godin Gaia die de elementen
aarde, water, lucht en vuur met elkaar wist te verbinden, waardoor zij voor altijd
wordt gezien als de oermoeder van de aarde.
Centrum Qi, in de voormalige veerterminal, is een van de drie Zeeuwse bedrijven die genomineerd zijn voor deze prijs en daar zijn we reuzetrots op! Als enige
Zeeuwse “strandpaviljoen”, hoe gaaf is dat!
Wat 4 jaar geleden begonnen is als een proefproject blijkt nu ineens een nominatie
waard te zijn. Die vreemde eend in de bijt die zich onderscheidt van de rest, die
praktisch alleen maar biologische producten heeft en géén alcohol schenkt, krijgt
erkenning. De vraag naar biologische en vegetarische voeding neemt meer en
meer toe. En ... het allerbelangrijkst, wij mogen wel iets terug doen voor onze aarde
want die zijn we met zijn allen flink aan het “verneuken”. Bovendien, duurzaam is
hot, duurzaam is trendy, duurzaam is niks geen zweverig gedoe, maar zo aards als
wat. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die zich inspannen en niet in “ja maar”
denken maar in “ja doen”! Deze bedrijven worden aangestuurd door mensen die
hun nek uit durven steken en niet met de massa meelopen.
De Gaia Green Awards worden uitgereikt aan horecalocaties die zich het afgelopen
jaar aantoonbaar hebben ingespannen om hun organisatie in de volle breedte te
verduurzamen.
Na het invullen van extra informatie, mysteriebezoek en publieksstemmen word er
een winnaar bekendgemaakt. De Zeeuwse genomineerden: Villa Magnolia in Oostkapelle is genomineerd bij de hotels, D’Ouwe Smisse te Zonnemaire in de categorie restaurants en Centrum Qi in Breskens bij de strandpaviljoens.
Uiteraard hopen we dat we op 18 september in Rotterdam Ahoy in Rotterdam
tijdens de Horecavakbeurs te horen krijgen dat we hebben gewonnen, dat zou écht
de kers op de biologische taart zijn. Maar ... we zijn echt supertrots op alleen al de
nominatie voor deze prijs!
Team Centrum Qi,
Petra, Trudi, Fleuriejan, Hendrine en Stijn

Activiteiten
Centrum Qi Biotaria
Voor inlichtingen over onderstaande activiteiten:
tel. 0647032113 of www.qi-breskens.com
17 juni FantaSea Happening
11.00-23.00 uur
24 juni Rommelmarkt
9.30-15.00 uur
30 juni Drumcirkel
19.00-21.00 uur
1 juli Edelsteen healing
Tijdstip op afspraak
2 juli t/m 7 juli workshopweek Tai Chi
met Master Luo Mei Juan
6, 7 en 8 juli workshops muziek- en
toneelweekend
8 juli Rommelmarkt
9.30-15.00 uur
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Verhalen en foto’s over ‘de boot’ gezocht

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

Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat de veerverbinding tussen Breskens
en Vlissingen een drastische wijziging onderging. In maart 2003 werden de
overtochten met de dubbeldekkers gestaakt en vanaf die tijd bood alleen het
fiets-voetveer de mogelijkheid aan voetgangers en fietsers om over water naar
de overkant te gaan. Het autoverkeer was voortaan genoodzaakt om door de Westerscheldetunnel (of België) naar de overkant te reizen.
Het veer Breskens-Vlissingen, velen denken er nog met weemoed aan terug.
Talrijk zijn de verhalen waarin ‘de boot’ het onderwerp is. Mist, storm, de laatste
boot, wachttijden, aankomst van Sinterklaas, de Showboot en de salons, waar
onder andere kroketten en snert verkrijgbaar waren, die met het jaar steeds
lekkerder van smaak geweest blijken te zijn. Tijdens verjaardagspartijtjes, in cafés
of waar dan ook is de boot nog regelmatig onderwerp van gesprek. Vaak wordt er
gelachen om de sterke verhalen.
Ook veel voormalige PSD-medewerkers halen nog graag herinneringen op aan
de periode waarin ze werkzaam waren in dienst van de provincie. Ze hebben van
alles meegemaakt en willen daar graag over vertellen.
Wilma Valk, Reggie Corijn en Frans Meijaard zijn momenteel bezig om een boek
te maken over ‘de boot van Bresjes’. Daarin komen veel oud-medewerkers aan het
woord, wordt aandacht aan de geschiedenis van het veer Vlissingen-Breskens
besteed en is er ruimte gereserveerd voor foto’s. Daarnaast zijn zij op zoek naar
anekdotes, sterke, mooie en misschien wel spannende verhalen die mensen
op de boot meegemaakt hebben. Foto’s zijn ook welkom. Wie kan een bijdrage
leveren? Graag een bericht naar meijaardbks@zeelandnet.nl, corijn@zeelandnet.
nl of tel. 0117 382117.
Als er nog oud-medewerkers zijn die hun zegje willen doen, dan kunnen ze contact opnemen met Wilma Valk, wvbkszvl@gmail.com of tel. 0117 386480.

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

Uitvaartverzorging

Quataert
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Ahimsa Wereld

Al enkele jaren organiseer ik een blotevoetenwandeling op
het strand bij Breskens, vertrek vanaf Loods Tien. Dit zowel in
de zomer als in de winter met mensen, honden en kinderen.
Deze wandeling is gratis om de mensen kennis te laten maken met de voordelen van het lopen op blote voeten (betere
doorbloeding, balans en versterking van de voeten).
De reacties zijn altijd heel positief en dat zie ik ook aan de
mensen die regelmatig terugkeren.
Na afloop praten we meestal nog even na bij Loods Tien.
De eerstvolgende blotevoetenwandeling van 22 Juni start om
19:00 uur op het strand naast Loods Tien.
De volgende van 20 Juli start om 19:00 uur op het strand
naast Loods Tien.

kennis laten maken met de voordelen van yoga zonder al te
veel zweverig gedoe of poespas gewoon dingen die werken
en waar mensen wat aan hebben.

Yoga geef ik nu alweer twee jaar hier in Breskens, rustig
opgestart en inmiddels geef ik nu vijf keer per week les o.a.
bij ChrisFit Gym en mfc ‘De Korre’ in Breskens en in de zomer
op het strand bij Breskens aan Zee. Ook hier krijg ik zeer veel
positieve reacties op.
De voordelen van yoga zijn te veel om op te noemen, dus
noem ik er maar enkele:
1 stressvermindering; 2 beter ontspannen en slapen; 3 meer
energie; 4 pijnverlichting; 5 betere ademhaling; 6 lenigheid; 7
meer kracht; 8 betere houding; 9 betere balans en zo kan ik
nog wel even doorgaan.
Maar zoals met alles: het werkt alleen maar als je het regelmatig doet en daarom wil ik ook zoveel mogelijk mensen

De mensen kunnen zich opgeven via info@ahimsawereld.nl
of via mail ahimsa@zeelandnet.nl
Ook is er de mogelijkheid voor privélessen en coaching.

Ik ben zelf 25 jaar lang chronisch rugpatiënt geweest en
dankzij yoga, op blote voeten lopen en massages kan ik
weer goed uit de voeten. De yoga geef ik bij: mfc ‘De Korre’
in Breskens op dinsdagochtend van 9:00 tot 10:00 uur en op
woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.
Bij ChrisFit Gym op dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur en
op donderdagochtend van 10:30 tot 11:30 uur.
In de zomermaanden bij Breskens aan Zee op woensdagochtend van 10 tot 11 uur

Mijn motto is: NIKS FORCEREN,
GEWOON EEN KEER PROBEREN :-)
Ik hoop hiermee voldoende informatie verstrekt te hebben;
laat maar even weten.
Groet, Twan,
0117-851279
06-83170745

Chrisfit

GYM
BRESKENS
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De beestenbende van de 2e Zandstraat
Af en toe lijkt het wel een dierentuin in de 2e Zandstraat. Graag wil ik die
schatten even aan jullie voorstellen. Laten we beginnen op nummer 15. Daar
wonen de katten Gucci en Floortje. De naam Gucci wordt niet gebruikt en hij
wordt gewoon “Koe” genoemd. Koe en Floortje zijn de beste vriendjes en ze zijn
allebei gek op auto’s. Elke geparkeerde auto in de straat wordt getest: ligt-ie
lekker, zit-ie lekker?
Een gebakken visje of kip vinden ze heerlijk, maar Floortje lust alles (zelfs
spaghetti, erwten en worteltjes en een broodje kaas, wel met echte boter!)
Floortje is een kat met 9 levens. Zo heeft ze eens een week opgesloten gezeten
in een schuur en aangezien ze niet hard kan miauwen, had niemand haar
gehoord. Gelukkig werd de deur van de schuur na 1 week geopend en een
honger en vooral dorst dat ze had. Ook heeft ze eens een halve dag op het dak
van de buren gezeten en ze durfde er niet meer af. Gevalletje van hoogtevrees.
Dit heeft ze nu wel overwonnen. Daarnaast is ze op de begane grond totaal niet
bang van auto’s: als ze midden op straat ligt te zonnen en er komt een auto de
straat in, dan blijft ze gewoon liggen. Voor de automobilist zit er maar 1 ding op:
achteruitrijden en verder gaan via de 1e of 3e Zandstraat.

Kleding

Watersport

Paul & Shark

Yamaha dealer

Mc Gregor
Musto
Aigle - Speedo
Helly Hansen
Mat de Misaine
Gaastra

De laatste tijd krijgt de beestenbende regelmatig bezoek van ‘Grote Koe’. Grote
Koe is een kater, woonachtig op het Spuiplein en hij is helemaal hoteldebotel
van Floortje.

O’Neill

Op nummer 11 woont Ennie, de bordercollie van Gino en Wilma. Ennie is
ondanks haar leeftijd (12,5 jaar) een heel actieve hond. Het liefst speelt ze met
een tennisbal. Als ze de buren ziet gaat ze niet eerder naar huis voordat ze die
hartelijk begroet heeft. Af en toe heeft ze geluk en wordt ze beloond met een
hondensnoepje.

Gaastra

De bekendste bewoonster van de straat is natuurlijk Misty, de husky van The
Bounty. Misty is altijd heel enthousiast als er iemand binnenkomt, maar ze heeft
haar voorkeur voor degene die iets lekkers voor haar meebrengt. Ze heeft ook
2 leuke vriendinnetjes (Joane en Gin) die haar regelmatig een bezoekje
brengen. Misty en Floortje zijn ook vriendinnetjes.
De relatie met Koe is iets minder, maar dat is de schuld van Koe. Als Misty
‘s zomers buiten ligt, gaat Koe op het muurtje (boven Misty) zitten en daagt Misty dan wat uit. Koe is wel zo slim te weten dat Misty niet bij hem kan komen.
En dan zijn er nog Beau en Boef, de poezen van Café Beaufort. Sinds een
maand of drie komen ze ook buiten en gelukkig klikt het goed met Koe, Floortje
en Grote Koe.
Kathleen
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Schoenen
Sebago
Dubarry

nieuw - inruil - onderhoud
Verfsystemen - touwwerk
(navigatie) lampen
Boeken en kaarten
RVS hardware

KOSTEN
Veiligheidsmiddelen
Rubberboten

WATERSPORT
Servies
& FASHION
Nautische
decoraties
Zeilkleding en meer

KOSTEN
WATERSPORT
& FASHION

Kaai 3 4511 RC Breskens Tel. 0031 (0)117 381257
info@kostenwatersport.nl www.kostenwatersport.nl
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Esad Osmanovski Memorial Cup
In het weekend van 2 en 3 juni organiseerde VV Breskens het
twaalfde Esad Osmanovski toernooi ter nagedachtenis aan
de in 2004 plotseling overleden voetballer Esad.
Dit toernooi is inmiddels uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaand toernooi voor juniorenteams uit binnen- en buitenland.
Meestal wordt dit toernooi georganiseerd in het laatste weekend van mei of het eerste weekend van juni.
Dit jaar waren Aarhus GF, FC Antwerp, Celta de Vigo, SC
Heerenveen, Rosenborg BK, Sparta Rotterdam, Top Level
Academy en Vitesse de deelnemende ploegen.
Op zaterdag 2 juni werden vanaf 12 uur tot 18 uur de voorrondes gespeeld; waarna op zondag 3 juni van 10 uur tot 16uur
de halve finales en de finale werden gespeeld.
In de finale won Aarhus van Heerenveen. Diana Osmanovska – zus van Esad en haar moeder Salie reikten na afloop de
trofeeën uit aan de winnaar en de verliezend finalist.
De wedstrijdleiding was ook dit weekend weer in handen van
de speciale toernooicommissie.
Aangezien de begroting van dit toernooi behoorlijk ‘in de papieren loopt, worden jaarlijks tientallen bedrijven als sponsor
benaderd; met als ‘hoofd-’sponsor Vishandel Mike de Houck.
Andere sponsoren zijn o.a. Vishandel de Smet, Vishandel
ELRO, Kotra Logistics, Vishandel Terence Zahn en nog vele
andere bedrijven.
Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting KiKa.
Voorafgaand aan de wedstrijden op zaterdagmiddag waren er
balspelletjes voor de junioren van VV Breskens.
Einduitslag van het toernooi:
1. Aarhus GF
4. Sparta Rotterdam 7. Top Local Academy
2. SC Heerenveen 5. Rosenberg FK
8. Vitesse
3. FC Antwerp
6. Celta de Viego
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Jolanda Weemaes
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Energetix, Si-mode & Zeeuwse Hebbedingetjes
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Zomer Slot Event
19 en 21-05-2018 verzwommen
te Kruiningen (50m bad).
Jongens, 100m schoolslag Junioren 1 en 2
1. Luuk Zijlstra
1:27.96
Dames, 100m vlinderslag Senioren
3. Ryan Verplanke

1:14.57

Heren, 4 x 100m wisselslag Senioren Open
3. Scheldestroom
4:58.06
Arjen Scheele,Marnix Scheele, Maarten van der Zwan,
Vincent Keijmel
Dames, 100m rugslag Senioren
5. Miriam van Noorden

1:21.97

Heren, 4 x 100m vrije slag
3. Scheldestroom
4:23.64
Marnix Scheele, Dylan Fermont, Maarten van der
Zwan, Vincent Keijmel

Familieberichten
Geboren:

31 mei: Cato Janne, dochter van Ellen
van de Velde en Robert Quaak,
Kloetinge
Overleden:
Jacoba Sassenburg-van der Blom (87)
*27 november 1930 †1 mei 2018
Sjaak Nöthen (68)
*28 dec.1949 †9mei 2018
Suzanna Cornelia Verduijn-Verhage (91)
*15 Februari 1927 †26 Mei 2018
Jacoba Maria (Cobie) Humbert –
Laprade-Heijboer (67)
*21 februari 1951 †30mei 2018
Francina Levina den Dekker-Tellier (80)
*26 augustus 1939 †1 juni 2018
Heeft u familieberichten te melden, zoals
geboortes, huwelijken en overlijdens, laat het
ons weten op: redactie@brsjs.nl

Brsjs.nl-juni_2018.indd 13
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Scampi’s met groenten LIEKE ANNA HAERTJENS
in de room
voor 2 personen

O
Koken met K
Ingredienten:
1 kilo scampi’s met pel,
prei,
ui,
wortel,
peterselie,
knoflook,
Aromat,
zout en peper,
halfzoete witte wijn,
allesbinder,
room,
blokje kippenbouillon,
tijm,
dragon,
oregano,
basilicum,
boter.

14
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Bereidingswijze:
Scampi’s pellen.
De pellen opzetten met water met
een scheut halfzoete witte wijn,
wortel, prei, zout en peper, teentje
knoflook en een kippenbouillonblokje.
15 Minuten laten trekken en daarna
door een fijne zeef zeven.
De groente aanzetten en daarna de
scampi’s toevoegen.
Als de scampi’s mooi gekleurd zijn,
de bouillon toevoegen en tegen de
kook aan brengen.
Vervolgens de room, geperste knoflook, peterselie en kruiden naar eigen
smaak toevoegen.
Dan binden met allesbinder.
Heerlijk met vers afgebakken stokbrood.
Eet smakelijk!

Lieke is inmiddels al een
half jaar weg uit Bresjes;
zo snel gaat dat! In 2011
studeerde zij af aan de
Hogeschool voor de
Kunsten in Tilburg en
daarna belandde zij terug
in Breskens omdat zij
geen werk kon vinden
in Tilburg. Zij woonde
gedurende vijf jaar in de
Vijverlaan; veel langer
dan zij van te voren had
bedacht, maar zo loopt
het leven soms! Jarenlang twijfelde zij of zij terug naar de stad zou verhuizen, omdat zij qua
werk haar horizon wilde verbreden. In Zeeuws-Vlaanderen is je wereld erg klein, maar zijn
de afstanden erg groot en dat samen met het feit dat zij wilde kijken of zij het kon maken in
de stad; maakte dat zij besloot terug te keren naar Tilburg. Het moment van verhuizen liep
mooi samen met de sloop van haar woning, dat zorgde voor een goeie stok achter de deur.
Inmiddels is zij twee jaar fulltime fotograaf! En dat gaat – zoals veel dingen – met vallen en
opstaan. Het is vaak het mooiste beroep dat er is, maar soms ook erg lastig. Er komt veel
initiatief bij kijken. Je moet ballen hebben, lef, ambitie, en natuurlijk talent. Maar met alleen
één van deze dingen ga je het niet redden in deze wereld. En dat is best een uitdaging!
Zij had het geluk dat het haar tot heden nog steeds gelukt was om haar hoofd boven
water te houden, en dat door haar hoofd boven het maaiveld uit te steken. Haar fotografie
kenmerkt zich door het verhalende karakter en de schilderachtige manier van bewerken.
Het is ‘anders’ en dat werkt in haar voordeel, maar soms ook in haar nadeel. Omdat het
erg specifiek is. Gelukkig weet zij steeds beter de mensen te vinden waar haar stijl goed
bij past, wat ervoor zorgt dat er mooie samenwerkingen ontstaan! Zo heeft zij laatst Stef
Bos bij hem thuis geportretteerd voor zijn nieuwe tour; dat was fantastisch! Dat zijn wel de
momenten dat zij in haar handjes klapt dat zij dit mag doen! Naast haar fotografie staat zij
ook steeds meer open voor avontuur en impulsieve acties naarmate zij ouder wordt (terwijl
het bij menig mens andersom is). Zo gaf zij zich begin dit jaar op voor een actie van radio
538: “Blijf Erin en Win””. En in BRSJS nummer 3 kon u lezen dat zij een splinternieuwe Dacia
Duster won door er vier dagen met drie onbekenden in te blijven zitten in de kantine van
het radiostation. Daarnaast vlogt zij regelmatig haar avonturen en is zij zogezegd van de
‘brutalen hebben de halve wereld’ mentaliteit. Epische avonturen wachten niet op je, die
moet je opzoeken en achterna gaan! Zo is Lieke om half zeven ’s morgens wel eens in het
Tilburgs wandelbos te vinden.
Dat in het kader van een ‘zelfportretten-challenge (uitdaging)’
Die kun je vinden op het internet; het adres hiervan luidt: www.youtube.com /liekeanna.
Wel komt Lieke iedere 3 á 4 weken terug naar Bresjes. Dan moet zij ook echt even de zee
ruiken en door de duinen wandelen. Daarnaast bezoekt zij dan familie en vrienden.
En uiteraard komt zij ook terug voor de Visserijfeesten! De slaapplek bij haar broer is al
gereserveerd!
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‘k Liep deu Bresjes...
‘k Liep deu Bresjes in ‘k docht: ‘’Laa’k is over de Promenaode lwop’n,
‘t is schwon weer’’. Bie ut nao boov’n haon, mos ‘k jist deu un berg
oenders waoi’n. ‘k Zei teeh’n Rienus de visboer, da z’n oenders ontsnapt waor’n. “Die zi’n nie va mie” zei-t-ie, “‘t zi’n wilde...”. Ze waor’n
zeker komm’n anwaoi’n? Affijn, ‘k liep vèder. Bie d’n overhank kon ik
lienks de trap nao de Zandstraot’n af, maor ik stak nao rechs de weg
over. Ik kon deulwop’n nao BAZ, mao ‘k vond nog te vroegh voor un
borrel, dus liep ‘k vèder richtieng de bwot. In de berrem stoeng’n a
wa autoos geparkeerd va’ strandhangers. Al lwop’nd keek ‘k nao de
scheep’n op de Schelde, toen ‘k un ôop herienkel achter me ‘ôornde:
un fietsbelle. Dao kwam wee zwo’ wielertoerist an. Je weet wè: un
bûtenlanse fîtser mêe un overlanks oop’n gesneej’n banaone op zu’n
èssus. Ik riep datta dao een voetpad was, in dattie op de wegh most
riej’n. “Bitte?” riep tie trug. In ik drachteran: “Bjitten zi’n d’r pas vanaf
september”. Die hast’n zi’n ziende blind, wan de hemjinte è toch nie
voo niks fi’tsen op de rwoie strook’n lanks de wegh laot’n schildr’n?
Mao wao je oek lwopt in Bresjes, in de zeumer wor je bîna overà op
ut trotwaor ût je schoen’n hereej’n. Nao deze kleine woord’nwisselieng wazz ‘k bie d’n diekoverhank langs “de Wulp’n”. ‘k Kon kiez’n
schuinwegh terugh nao BAZ of rechsaf nao ‘t strange. ‘k Docht:
“Nji, da mulle zand lwopt te zwaor”. ‘k Bleef dao eev’n staon kiek’n
over ‘t jiste strange. D’r stoeng’n a vee strandkotjes in teeh’n an de
Westdam stoeng’n ze vee vèd’r nao ‘t waot’r dan vroeher. ‘t Is t’ oop’n
datter deze zeumer hjin ‘oogh spriengtij komt, wan dan haon d’r toch
wè wa verloor’n, dienk ‘k zwô. ‘k Vervolhende me wegh nao de bwot
in keek onderwegh is nao Bresjes. Mens’nkinders, Bresjes gao de
lucht in... ‘t ouwe poskantoor, t Waopen van Bresjes, heraozje IJboer,
naost de bakker, in nie te verheet’n d’Aoperots an’t wostfront, in de
bunker op de Promenaode. In da’ zî’n me d’r nogh nie a’k de plan’n
voo de kaoje hworr’n èn. Me zun’t wè afwacht’n, wan de soepe wor
nwoit zwô jit g’heet’n as dattie op taofel komt.
Jan Klakke

Een vrouw van zeventig uit Laren
kreeg last van grijze wilde haren
gekleed als gipsy
dronk ze zich tipsy,
rookte daarbij grote sigaren.
Zeventig is het vijftig van toen,
uitgesteld door het late pensioen;
nu scheert de midlife
met enorme drive
over de grenzen van het fatsoen.
paniek beving haar zorgzame vent;
met niks maakte hij haar nog content;
ook was zo’n sigaar
toch echt niets voor haar:
was ze zo verwend? Of werd ze dement?
ze liep van hem weg naar Ibiza,
gedroeg zich daar als hippe diva;
ze rookte veel wiet,
snoof ook lijntjes speed;
was haar pensioen een zegen of drama?

HERENDUBBELDAG TV DE BOSKREEK
Traditioneel organiseerde Tennisvereniging De Boskreek op eerste pinksterdag het
herendubbeltoernooi.
Ruim veertig tennissers van zowel de eigen vereniging als spelers uit
Zeeuws-Vlaanderen en omstreken hadden zich hiervoor ingeschreven.
Betere weersomstandigheden kon je voor zo’n sportdag niet bedenken, zowel voor
de spelers als voor de toeschouwers op het terras.
Na afloop van de wedstrijden werden alle aanwezigen verwend met heerlijke
porties kibbeling.
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Do it yourself of toch liever …

Een persoonlijke reisadviseur

Waarom zou je gebruik maken van een reisadviseur, je kan je
reis toch net zo goed zelf op het internet boeken? Natuurlijk
kun je iedere reis via internet boeken. Wat is dan het voordeel
om via een reisadviseur te boeken, is een veelgestelde vraag.
Wat kan een reisadviseur, wat het internet NIET kan? Er kan
tegenwoordig heel veel via internet maar dat kan nog steeds
niet luisteren, praten, adviseren en reageren!

allemaal dat een ‘ongelukje’ in een klein hoekje zit.
Maar wat dan als je via internet hebt geboekt? Wie bel je dan
in dergelijke situaties? Het internet?
Pech, maar het internet gaat je op dat moment echt niet helpen. Ik wel, want ik sta 24/7 voor mijn klant klaar.

Een website luistert niet naar de wensen van de klant en
vraagt niet wat de klant echt wil. Belangrijker nog, het weet
niet wat een klant vooral niet wil. Veel websites maken wel
gebruik van selectiecriteria en dan rolt er de “perfecte” vakantie uit. Als de prijs ook nog binnen het budget is druk je op de
knop: boek en alles is geregeld.
Toch kan het ook anders en dan bespaar je tijd en geld! Met
het uitgespaarde geld kun je dan tijdens je vakantie nog iets
extra’s doen.
Een persoonlijk reisadviseur neemt alle tijd om met een klant
de wensen voor een vakantie te bespreken. Het voordeel is
dat de klant mag aangeven waar en wanneer dit gesprek kan
plaatsvinden. Na het gesprek en op basis van alle wensen kan
de reisadviseur de juiste reis voor de klant zoeken. De reis die
bij de klant past wordt vervolgens aangeboden en uitvoerig
besproken. Het moet namelijk helemaal kloppen en voldoen
aan alle wensen. Je maakt deze reis maar één keer en dan
moet het gewoon goed zijn.

16

Miranda van Haneghem – Travel Counsellor

Travel is the only thing you buy which makes you richer!

Als ik dit heb uitgelegd, komt vaak de vraag: maar wat kost
dat dan, zo’n reisadviseur? Het antwoord verbaast altijd:
Niets! Het enige wat ik in rekening breng zijn boekingskosten,
maar die betaal je via internet ook.
Wellicht nog steeds niet overtuigd van de meerwaarde van
een persoonlijke reisadviseur?
“Je wil graag in de zomer een rondreis maken door Sri Lanka
en deze afsluiten aan het strand om alle reisindrukken te
verwerken. Je hebt hiervoor op internet een leuke plaats
gezin aan de westkust van Sri Lanka. Maar internet vertelt
je niet dat de westkust in de zomer niet handig is qua weer,
want dan moet je toch echt aan de oostkust zijn. Maar ja, ze
willen deze accommodatie toch ook wel graag verkopen in de
zomer ...”
Natuurlijk gaat het vaak goed als je via het internet boekt.
Het probleem ontstaat altijd als er iets misgaat en we weten
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‘O schoonheid, misschien helaas en onverwacht voor
jou, maar ook jij, jouw schoonheid, bestaat voor 70%
uit water! Bij sommigen is het zelfs nog erger …’

Vast wel ‘ns van Hippocrates gehoord? Die wist het al: ‘Een
plotselinge dood treft vaker hen die van nature vet zijn dan hen
die mager zijn’. Een waarheid als een koe en dit gaat ook op
voor onze trouwe viervoeters!
Niemand minder dan de eigenaar zelf is verantwoordelijk voor
het overgewicht van zijn/haar huisdier: de juiste voeding in de
juiste hoeveelheid is het antwoord, en krijg je het zélf niet voor
elkaar dan adviseer ik je graag.
Onlangs viel mijn oog op een koptekst in een damesblad, als
zouden “vrouwen met dikke billen gezonder” zijn … echter, als
je het (gesuggereerde wetenschappelijke) artikel goed leest
staat er dat, ‘peertjes’, vrouwen met brede heupen (dus niet:
dikkere vrouwen!) minder vaak plots sterven dan ‘appeltjes’.
Enfin, het is inmiddels wel duidelijk dat de mens en ook zijn/
haar huisdieren zullen moeten blijven pogen de kilo’s vet te
reduceren, daar zitten louter voordelen aan …
In dit kader is het de kunst meer energie te verbruiken dan aan
het lichaam toe te voegen, waardoor je dus wel móet afvallen.
Volgens mijn natuurkundeboeken is er één kilocalorie nodig
om één liter water één graad Celsius in temperatuur te doen
stijgen. Onze lichaamstemperatuur is om en de nabij 37 graden
Celsius, die van de kat en hond ligt tussen de 38 en 39, en bij
nog kleinere dieren is die nog hoger (bij de vogels zelfs 41 graden Celsius!). Bij de olifant daarentegen ‘slechts’ 36 graden!
Fancy: je drinkt per dag één liter water van 7 graden Celsius.
Eenmaal opgedronken zal deze liter water van 7 graden opgewarmd worden door het lichaam, dat dertig graden warmer is!
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Na enige tijd zal die liter water toch ook wel tot 37 graden zijn
opgewarmd verwacht ik, jij niet? Als ik 3 liter water per dag
zou drinken van 7 graden Celsius kost mij dat 30 x 3 x 1 kcal =
90 kcal! Dat tikt tenminste aan: hoef je niet meer te fitnessen
om magerder te worden!
Per dag maar liefst 90 kcal verbruiken zonder iets te doen
dan alleen maar koud water drinken, wie zou dat niet willen ?
Natuurlijk zal het lichaam wel reageren op zo’n hoeveelheid
koud water door bijvoorbeeld minder warmte via de huid af te
geven, maar toch, ook al is er maar een fractie van waar: mager worden door koud water drinken moet kunnen! Anderzijds
is enige relativiteit hier op z’n plaats: “Misschien maken we ons
veel te dik om te veel vet!”
Geert de Bruijckere
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DIENSTEN IN H. BARBARAKERK

Professioneel gereedschap- en machineverhuur
Geen gesleur! GC Verhuur levert GRATIS* tot aan de deur
Trilvlakspaan

Beton trilnaald

Vlindermachine

Betonmolen
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Hairstyliste en make-upartieste
Michelle bij Kapsalon Brigit

Zondag 17 juni is er in de H. Barbarakerk te Breskens een
communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de muzikale
omlijsting van de dienst is in handen van het koor de Westenwind. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 1 juli is er in de H. Barbarakerk een communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en er is samenzang met begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 15 juli is er in de H. Barbarakerk een communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en er is samenzang onder begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 29 juli is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering.
Voorganger is dan pater Ignace D’hert en ook dan is er
samenzang onder begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde.
Aanvang is om 09.15 uur.
Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.

H. BARBARAKERK GEOPEND VOOR BEZOEK
In de maanden mei t/m september is de H. Barbarakerk
weer geopend voor bezoekers.
Van dinsdag t/m zaterdag is de kerk dan geopend van 13.30
tot 16.30 uur.
In de kerk is ook een boekwinkeltje gevestigd waar u tijdens
de openingsuren van de kerk leuke boeken kunt kopen voor
een meer dan schappelijke prijs.
Michelle Vink is vanaf 1 juni een nieuw gezicht bij
Kapsalon Brigit, gevestigd aan de Mercuriusstraat 43 te
Breskens.
Michelle is gespecialiseerd in de octopusbalayage
Ze is make-upartieste en visagiste
Info over de nieuwe octopusbailyage: 0117 383575
18
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Nieuwe situatie bij ’t Killetje
De situatie is veranderd. Er blijft nu ook bij eb veel water in de
verdiepte uitstroomgeul staan.
Het is daarom niet meer veilig om op het strandje en in het
water in de kom van ’t Killetje te recreëren. Dit wordt aangegeven met borden. Buiten de kom is een drijflijn aangebracht
om te voorkomen dat drijvende voorwerpen en zwemmers
vanaf de Westerschelde ’t Killetje binnengaan.

X In het water van de kom van ‘t Killetje en in de uitstroomgeul kan NIET MEER worden gezwommen.

X Wandelaars kunnen NIET MEER vanaf het strand voor
langs het Killetje.
Wat is er veranderd?

De kom aan de buitenkant van ’t Killetje aangepast. De uitstroomgeul is steviger en dieper (4 m) gemaakt. Zo kan het
water straks goed wegstromen richting de zee en ontstaat er
geen schade aan de dijk. Hierdoor blijft er nu veel water in de
verdiepte geul staan, ook als het eb is.

Wat kan er wel?

✓ Fietsers kunnen over het geasfalteerde pad boven op de
dijk rijden.
✓ Wandelaars kunnen gebruikmaken van het geasfalteerde
onderhoudspad onder langs de dijk.
Strand en water zijn niet meer toegankelijk voor publiek.

Verkeersregel Roode Polder
Herhaaldelijk krijg ik komende vanuit een
van de uitgangen van de Roode Polder
geen voorrang van verkeer komende uit
Breskens rijdend op de Oude Rijksweg.
Men name als ik met de fiets ben rijdt
men gewoon stoïcijns door.
Laatst was er een mevrouw die iets verderop parkeerde. Ik heb haar aangesproken en verbaasd vroeg ze: ‘fietsers ook?’.
Ja, fietsers dus ook.
Sinds 1 mei 2001 is de verkeerswet erop
aangepast, dat alle bestuurders van
rechts, dus ook (brom)fietsers, voorrang
hebben op gelijkwaardige kruisingen.
En de uitgangen van de Roode Polder
zijn gelijkwaardig met de Oude Rijksweg.
Zie https://www.fietsen123.nl/pagina/
fietsers-van-rechts-voorrang
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Verder geldt op de Oude Rijksweg een
snelheidsbeperking van 30 km/uur. Dat
geldt ook voor de meneer in de Renault
CLIO die het nodig vond om mij te passeren en bijna de tegenligger raakte die net

DC DREDGING BV

vanaf de voetbalvelden richting Breskens
draaide.
Met vriendelijke groet,
Jaap Wille

Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl
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Hoe gaat het nu met
Adrie Buize

Adrie Buize is geboren op 26 Juni 1961 in
het vroegere noodplan in Breskens.
Hij heeft 1 broer Cor, die in Breskens
woont en moeder Neeltje woont aan de
Boulevard. Adrie heeft twee zoons: Jeffrey
en Andrew.
Hij heeft zo’n 30 jaar in Breskens gewoond en is daarna naar Terneuzen
vertrokken.
Na zijn scheiding is hij geëmigreerd naar
Toronto in Canada, waar hij zijn tweede
vrouw ontmoette en na 15 jaar zijn ze nog
steeds samen.
Adrie rijdt in Canada op een vrachtwagen
voor een grote Amerikaanse plasticproducent.
Zijn vrouw werkt op de Universiteit van
Toronto.
Het was een heel ander leven toen hij
daar kwam: zo’n 3 miljoen mensen wonen
in Toronto. Men leeft daar 24/7. Allemaal
verschillende culturen, veel Nederlanders
en er zijn zelfs Nederlandse feestjes met
bitterballen, kroketten en at dies meer
zij. In de zomer kan het heel warm zijn

tot wel 45 graden Celsius en in de winter
vaak min 30 graden Celsius met natuurlijk
niet te vergeten de mooie witte kleur van
de sneeuw.
Zijn hobby is nog steeds voetbal. Hij is al
11 jaar supporter van de groeiende competitie MLS (Major League Soccer) waar
ze nu een ex-ajacied in hun elftal hebben:
Gregory van der Wiel [Toronto FC].
Om de 3 à 4 jaar gaan ze altijd ‘even’ naar
Breskens. Ook dit jaar komen ze met
kerst naar Nederland.
Zijn kinderen en broer Cor zijn bij hen in
Canada op bezoek geweest.
En wat hij heeft bereikt, waar hij trots op
is: “Ik drink al 15 jaar geen alcohol meer,
haha, echt waar, en ik rook al 3 jaar niet
meer!”
En hij sluit af met:
We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar hebben niet allemaal dezelfde
horizon.
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