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Niet ontvangen?
U woont in Breskens en u heeft BRSJS.nl niet
ontvangen. Stuur dan een e-mail naar
redactie@brsjs.nl. U kunt ook een exemplaar
afhalen bij Plus, slagerij Karels en Jumbo.
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.
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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!

zondag 24 maart:

Blotevoetenwandeling,
vertrek 12.00 uur vanaf Loods Tien
zaterdag 30 maart: Lentemarkt, van 10 tot 16 uur,
Hooge Platen
zondag 31 maart: Voorjaarsmarkt, Spuiplein
dinsdag 2 april:
Taiji en Giqong, 17.15-21.30 uur, Centrum Qi
woensdag 3 april: Intuïtief schilderen met mediamieke 		
sessie Op afspraak , Centrum Qi
Vrijdag 5 april
Cranio sacraal healing in de Ener-Chi-		
bus Tijdstip op afspraak, Centrum Qi
zaterdag 6 april:
Wendy’s Dance, 14.00 uur, Hooge Platen
zaterdag 6 april:
Hartsmeditatie,9.30-12.30 uur, Centrum Qi
dinsdag 9 april:
Taiji en Giqong, 17.15-21.30 uur, Centrum Qi
woensdag 10 april: Intuïtief schilderen met mediamieke sessie
Op afspraak, Centrum Qi
zondag 14 april:
Palmzondagdienst, 14.30 uur, Hooge Platen
zondag 28 april:
Blotevoetenwandeling, vertrek 12.00 uur
vanaf Loods Tien

Korfballers BKC B1
in nieuwe shirts
Op zaterdag 9 februari hebben de spelers van BKC B1
nieuwe shirts in ontvangst mogen nemen.
Sponsor van deze shirts is Sam Verstraete van InduCon21
(onderdeel van de 21Groep). De spelers waren heel blij
met de nieuwe shirts.
Namens bestuur en spelers,
bedankt voor de sponsoring!

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
2

Evenementenkalender

Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl
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Wandelen:
de 24 uur van Oostburg

Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

De leukste,
gezelligste,

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!

Voor de eerste keer wordt in Zeeland een langeafstandswandeltocht georganiseerd:
de 24 uur van Oostburg. De organisatie en de routes zijn rond, er kan gekozen
worden uit een wandeltocht van 100 en een van 106 kilometer. Deze laatste afstand
wordt aangeboden aan de zogenaamde “Long Distance Walkers”, een aparte categorie wandelaars in wandelland, zij krijgen een speciaal stempel wanneer ze deze
afstand uitlopen.
De wandeltocht vindt
plaats van vrijdag 26 april
2019 op zaterdag 27 april
2019. Start en finish zijn in
Oostburg, de wandeltocht
moet binnen 24 uur worden
afgelegd. Op vrijdagavond
19.00 u klinkt het startschot
in het centrum van Oostburg. De route voert door
polders, langs kreken, over
de dijk langs de Westerschelde en door authentieke
dorpen. Ongeveer om
de 10 kilometer is er een
rust- en stempellocatie, in
totaal met de inschrijflocatie
meegerekend 11 dus.
In Breskens, halverwege de
tocht, krijgen de wandelaars
een warme maaltijd aangeboden en kunnen ze droge
kleren aantrekken.
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Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

De eigenaren en uitbaters van
de stempellocaties zijn zeer
enthousiast om hun accommodatie beschikbaar te stellen en
verlenen graag hun medewerking om de tocht tot een succes
te maken.
Zo zijn de locaties heel divers:
het varieert van een middelbare
school tot twee basisscholen,
een multifunctioneel centrum,
twee commerciële bedrijven,
twee voetbalkantines, een minicamping en een dorpshuis.
Op alle posten is catering aanwezig, evenals EHBO en er zijn
voldoende toiletten. Een bezemwagen achter de laatste loper is
beschikbaar om uitvallers op te
vangen.
Wandelaars die de tocht volbrengen ontvangen een mooie
herinnering.
Aanmelden kan via
www.wvvoordewind.nl
Inschrijven kan tot en met
14 april a.s. Wandelvereniging
Voor de Wind biedt al sinds
2010 jaarlijks ook diverse kortere wandeltochten aan, zoals je –
met nog veel meer – kunt lezen
op de website.
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Werkzaamheden aan de Langeweg

Activiteiten MFC De Korre

De gemeente laat weten dat er binnenkort begonnen wordt met werkzaamheden aan de Langeweg.
Leidingen en kabels moeten vervangen worden.

Elke maandagmiddag is er in MFC
De Korre ouderendansen:
dansinstructrice Marina Riemens
heeft heeft daarbij de leiding over
een 15-tal beoefenaarsters van
een bepaalde dans.

Om schade te voorkomen worden op voorhand
de bomen gerooid en de bestrating, waar nodig,
tijdelijk hersteld.
Het nieuwe inrichtingsplan van de toekomstige
bomen en heesters zal te zijner tijd met de
bewoners van de Langeweg gedeeld worden.
Mogelijk wordt er door deze werkzaamheden
enige geluids- en verkeershinder veroorzaakt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer
P. Berendsen of de heer M. de Kok van de gemeente
Sluis via telefoon 140117 of info@gemeentesluis.nl

Gezocht:
toppers in de zorg!
Wij zoeken woonzorgmedewerkers, verzorgenden IG, verpleegkundigen in de wijk
wijkverpleegkundigen. Wil jij aan de slag in de thuis- of ouderenzorg bij jou in de buurt? Dat kan!

en

In West Zeeuws-Vlaanderen zijn er volop mogelijkheden. En als grootste zorgwerkgever van Zeeland
heb je bij ons volop doorgroei- en opleidingsmogelijkheden!
Alle info vind je op onze website. Solliciteer direct via solliciteren@zzv.nl.
Voor vragen app je even naar 06-12659366.
Volg je een zorgopleiding? Ga dan bij ons in de vakantie aan de slag!

Loop
eens
een d
ag
mee!

www.werkenbijzorgsaam.nl

Deze dames komen iedere maandagmiddag van 14 tot 16 u keurig
gekleed naar de dansles, drinken
een bak koffie met of zonder versnapering en na de oefeningen nog
een wijntje of iets fris bij de
brasserie van Jeannette.
Vraag ik aan Marina: “Kunnen er
nog meer leden bijkomen?”
Marina’s antwoord: “Natuurlijk kan
dat, je kunt altijd even langskomen
bij MFC De Korre om mij persoonlijk
te spreken (maandag) of bel het
beheer van De Korre (Jeannette)
even voor info.”
U ziet bijgaand een foto van de
kerstborrel 2018. Vorige week is er
per ongeluk een verkeerde tekst
geplaatst bij de foto. bij deze de
juiste tekst.
JW

Verenigingen De Korre
Elke maandag t/m vrijdag biljarten van
13.00-16.30 u
Elke maandag:
* dansen ouderen 14.00-16.00 u
* turnvereniging DIO 15.15-20.30 u
* yoga 19.30-20.30 u
* repetitie muziekvereniging Breskens/
Groede 18.15-21.30 u
* zumbalessen 19.30-20.30 u
Elke dinsdag:
* yoga 9.00-10.00 u
* koersbal 13.30-16.00 u
* les in pilates 19.30-20.30 u
* volleybal: De Hoge Springer 20.0021.30 u
Elke woensdag:
* mensendieck 9.00-11.00 u
* kaarten 13.30-16.00 u
* turnvereniging DIO 18.30-20.30 u
* yoga 19.00-20.30 u
* linedancegroep 19.30-21.30 u
Elke donderdag:
* les in pilates 9.00-10.00 u
* bridgeclub Scaldis afd. sociëteit
Oostburg 19.00-23.00 u
* turnvereniging DIO 18.30-20.30 u
Elke vrijdag:
* judo 16.00-19.30 u
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De VVD bericht:

verkiezingen Provinciale
Staten en Waterschap
Scheldestromen

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

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

Conny Almekinders (Cadzand)
lijsttrekker VVD | Waterschap Scheldestromen
8

Daniëlle de Clerck (28) uit Oostburg is al sinds haar 15e
geïnteresseerd in en betrokken bij de politiek. Na het
doorlopen van het Zwincollege in Oostburg is ze een paar
jaar weggeweest uit Zeeuws-Vlaanderen voor haar studie
bestuurskunde in Den Bosch.
Na haar studie is deze geboren West-Zeeuws-Vlaamse teruggekomen naar haar thuisbasis Oostburg. Ruim tien jaar werkte ze
in weekenden en vakanties in de West-Zeeuws-Vlaamse horeca
en sinds de zomer van 2013 werkt ze met veel plezier op het
gemeentehuis in Oostburg. Het afgelopen najaar kreeg ze de
kans om zich kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten van
Zeeland. Ze kreeg bij de Zeeuwse VVD een mooie plaats op de
lijst vanwaaruit zij graag de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen
en Zeeland wil vertegenwoordigen. Daniëlle heeft in haar jonge
leven ervaren hoe belangrijk de bereikbaarheid in Zeeland is.
Zowel over de weg, het water als over het spoor. Ze wil zich dan
ook inzetten voor een bereikbaar Zeeland waar je vlot en veilig
van A naar B kunt. Ook het behoud van een volwaardige fiets-voetveerverbinding tussen Breskens en Vlissingen die belangrijk is
voor scholieren, studenten, inwoners en toeristen is een onderwerp waar Daniëlle zich graag voor inzet. Ook weet ze zelf en
uit ervaring in haar vrienden- en kennissenkring dat het vinden
van een geschikte woning soms lastig is. Ze vindt het dan ook
belangrijk dat er gebouwd wordt naar behoefte, voor iedere doelgroep, zodat mensen over een thuis kunnen beschikken.
Conny Almekinders (62) uit Cadzand is geen onbekende in de
politiek van Sluis. Jarenlang was hij dijkgraaf bij het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis en ook als wethouder en
raadslid in Sluis zet hij zich nog dagelijks vol overtuiging in.
Conny is lijsttrekker voor de VVD bij de waterschapsverkiezingen
en wil daarin zorgen voor veilige dijken en duinen, droge voeten
en schoon water. Tevens beheert het waterschap zo’n 3900
kilometer aan wegen en fietspaden, die goed in orde en onderhouden moeten blijven. De VVD is trots op deze organisatie, en
Conny wil zich ervoor inzetten dat deze efficiënt blijft werken en
dat de lasten eerlijk verdeeld worden. De VVD stelt vragen bij 2
dure hoofdkantoren en verwacht dat ook eigenaren van natuurgebieden gaan meebetalen voor het waterbeheer.

Kortom: 2 kandidaten die zich graag vol inzetten voor de
Zeeuwse inwoners! Dat deze twee ook zelf uit WestZeeuws-Vlaanderen komen, mogen we natuurlijk ook wel zien
als een pluspunt. Wilt u meer weten van de verkiezingsprogramma’s, waarmee de VVD de verkiezingen voor
Provinciale Staten en Waterschap Scheldestromen wil ingaan?
Kijk kan op de site: www.vvdzeeland.nl

Taalrubriek maart
2019 (1)
Woorden nooit meer fout schrijven? Dat kan echt. De
Rijksoverheid heeft de Nederlandse spelling vastgelegd
in de Woordenlijst Nederlandse Taal, het zogenaamde
Groene Boekje. Je kunt dat gratis op internet raadplegen
Je hoeft het echt niet te kopen!. Zet nu meteen vast
www.woordenlijst.org in je favorieten!
Moet productie nu met een c of met een k? Typ het woord
productie in bij het zoekvak, en je ziet dat het goed is ...
Typ het woord produktie in en de vraag komt: bedoel je soms
productie? Klik erop en je komt verder. Maar het kan nog
makkelijker: ? en * zijn zgn. jokertekens bij het zoeken. Een
? staat voor één teken, * voor een willekeurig aantal tekens,
Typ maar eens prod* in en je krijgt een hele lijst, waaronder
natuurlijk productie. Een heel moeilijk woord is consciëntieus,
dat betekent: nauwgezet, stipt. Je weet niet hoe je dat moet
schrijven: typ gewoon cons* in en je krijgt het woord moeiteloos te zien! De ? staat voor 1 letter. Handig voor je kruiswoordpuzzel: je hebt b??k, typ dat gewoon in en het gezochte woord zit er vast bij: baak, back, balk ... brok, buik, bulk,
bunk, backen, balken, banken (dat meervoud zit ‘vastgekoppeld’ aan bank!) en op de tweede pagina ook nog diverse
woorden. Alle woorden die met bank beginnen: bank*, alle
woorden die op bank eindigen: *bank en alle woorden met
bank vooraan, achteraan of in het midden: *bank*. Bedenk
daarbij dat * voor een willekeurig aantal tekens staat, ook 0!
Daarom krijg je bij bank* ook bank zelf (met 0 tekens erachter). Heb je een taalvraag die je altijd al had willen stellen:
stuur die naar leentfaar@zeelandnet.nl – je vraag en het
antwoord komen zeker in deze rubriek, maar wees niet bang:
je naam beslist niet!
RL

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

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

Uitvaartverzorging

Quataert

Geweldig! Thans in de Dikke Van Dale, sinds een halfjaar
9

Jeugdherinneringen van Jacobus van den Heuvel (deel 2)
In 1892 verhuurde mijn vader mij aan L. Wagenaar van Borssele op een tjalk van 72 last voor een daalder in de week.
Daar ben ik twee jaar aan boord geweest. Het tweede jaar voor 2 gulden per week en een gulden voor de reis.
Daar heb ik goed leren varen, maar hard gewerkt.
bram ra schoener en die lag in Antwerpen.
Mijn broer Jan had ervoor gezorgd dat ik
aan boord kwam. Ik ging toen een pond in
de maand verdienen en het was goed van
de kost. Het was in den beginne erg lastig
dat ik die mensen niet kon verstaan, maar
dat duurde niet zolang. Ik werd kok en dat
viel nogal mee, mede omdat ik op de tjalk
dikwijls had moeten koken. Het was wel
andere kost, maar het ging wel. Het schip
werd geladen met fosfor en kisten glas en
was bestemd voor Portsmouth. De kapitein
heete Philip Ernest Willcock, wonende te
Pentowan, een klein dorpje ten westen
van Fowey in Cornwall. De Amy was een
mooie snelzeilende schoener.

Wij gingen ook de Rijn af tot in Burorth om
kolen, en zeilden dan, als er genoeg wind
was van west of zuidwest tot aan Lobith
en dan verder met de boot. Ik heb er veel
moeten pompen en het anker winden
ging met de handspaken. Dat was altijd
een zwaar karwei en vooral als je met een
half gestreken mast onder de bruggen
door ging en het schip sloeg dan verkeerd, dan moest je soms halsoverkop
ten anker komen.
Ik ben in december 1893 van boord
gegaan om in diezelfde maand te monsteren aan boord van een Engelse schoener
genaamd de Amy of Fowey. Dat was een
10

Daags voor kerstdag 1893 kwamen wij te
Portsmouth aan en na gelost te hebben,
namen wij een lading mijnstutten bestemd
voor Cardiff in. Daarvandaan met een
lading kolen bestemd voor Charlestown
in het Engels Kanaal bewesten Plymouth.
Daar kwamen wij in februari 1894 aan.
Daarvandaan met een lading china clay
(klei) naar Duinkerken waar wij in april aankwamen. Daar werd weer fosfaat geladen,
bestemd voor Dublin. Dat werd een lange
reis met tegenwind en stilte, zodat wij drie
weken op zee waren. Van Dublin naar
Cardiff om een lading kolen in te nemen,
bestemd voor Pentowan. waar de kapitein
woonde. Dus kon ik kennismaken met de
familie. Het waren allen beste mensen.

Toneelvereniging Thalia Breskens:

leuke voorstelling Bajesbonje.

De voorbereidingen zijn nu in volle gang en de bijgaande foto spreekt eigenlijk voor zich … die is gemaakt in februari tijdens het decorbouwweekend.
Ongelooflijk met wat voor een enthousiasme de decorbouwploeg alle leden
met aanhang weet te motiveren om samen een prachtig decor te maken.
Vanaf vrijdagavond tot en met
zondagmiddag wordt er getimmerd,
gesleurd, geverfd, gezaagd (ook aan
de bar), geschroefd, gelachen, gegeten en gedronken. Zondagnamiddag is het decor voor 85% klaar en
hoeft er de komende weken alleen
nog maar aan de leuke details gewerkt worden. Dat het gaat om een
gevangenis zal iedereen wel duidelijk
zijn, maar hoe het decor
eruitziet is natuurlijk nog een geheim …
vandaar de foto met gesloten doek.
De benen die je ziet zijn onder
andere van Daisy, Anita en …
‘weetehiet?’

maar eens aan. Annemieke, de regisseuse, schroomt niet om een scène
een keer of tien opnieuw te laten doen
… Handig, zo leer je ook je tekst beter
onthouden, want we weten immers
allemaal waarom monniken zo slim
waren in de middeleeuwen … die
schreven ook elke dag weer dezelfde
boeken over, maar dit terzijde. Kortom,
Thalia Breskens gaat weer voor enkele
leuke avonden zorgen en de kaartverkoop is ook al volop bezig. Wees er
snel bij, want er zijn al voorstellingen
(bijna) uitverkocht. Reserveer vandaag
nog je kaarten via: www.thaliabreskens.
nl en tot ziens in MFC De Korre!

Vanaf het decorbouwweekend
(goed woord voor
Scrabble!) repeteren
we twee keer per week
op het podium en je
ziet dan per week hoe
het stuk ‘meer smoel’
krijgt. Iedereen heeft
een beter idee hoe te
staan, te bewegen in
een echt decor in plaats
van in het luchtledige
te moeten improviseren.
De typetjes worden nog
meer verfijnd en iedereen trekt zijn
toneelkostuum nog

Ronald Wieme. bestuurslid
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Ingezonden:
verantwoordelijkheid

De ku(n)st in de
vuurtoren van
Breskens

Ik ben een bewoner van Ghistelkerke. Daar zijn in de vier
jaar dat ik er woon al 7 katten doodgereden. Wat ook
gebeurt is dat ouders en ouderen gewoon het trottoir als
fietspad gebruiken (‘goed voorbeeld doet volgen?’).

Een zestal vrijwilligers die meewerken aan het
behoud van de vuurtoren zullen komend seizoen
eigen werk tentoonstellen. Het gaat om schilderijen,
tekeningen, beelden, gedichten en foto’s.
De tentoonstelling ‘De Ku(n)st is Vrij’ is te bezichtigen in
de vuurtoren van Breskens op zaterdag en zondag van
april tot oktober, telkens van 13 tot 17 uur. In juli en
augustus ook op vrijdagnamiddag.
Toegang volwassenen € 2, kinderen € 1.
B.R.

Lex de Meester 60 jaar lid vakbond FNV
Lex de Meester werd geboren in november 1942 op het
Oranjeplein in Breskens. Daar woonde de familie tot zij, na
het bombardement in november 1944, moesten evacueren
naar Driewegen (bij Biervliet) en later naar Axel.
In 1945 keerde het
gezin terug naar
Breskens en woonde enige tijd in
de noodbarakken
aan de Boulevard
in Breskens. Toen
in 1948 de nieuwbouwwoningen aan
de T.F. Blankenstraat gereedkwamen, verhuisde het
gezin De Meester
daarnaartoe.
Na de lagere
school te hebben doorlopen,
12

ging Lex naar de lts in Oostburg en vervolgde zijn opleiding
daarna op de leerschool van de Koninklijke Maatschappij
de Schelde (KMS) in Vlissingen. Vervolgens ging Lex aan de
slag als bankwerker in de machinefabriek van de KMS en
later als gereedschapsmaker in de gereedschapswerkplaats
van de KMS. Daar bleef hij werken tot aan zijn vervroegde
pensionering in 2003.
Lex trad in 1968 in het huwelijk en daaruit werden twee
kinderen geboren, een jongen en een meisje. In 1984 werd
Lex weduwnaar, maar vond jaren later een nieuwe liefde in
Mientje met wie hij nog steeds gelukkig samen is.
Als hobby had Lex jarenlang modelbouw, vooral molens en
bootjes maakte hij met veel liefde en plezier. Ook mocht hij
graag samen met Mientje fietsen door het mooie Zeeuwse
landschap en hielden ze fietsvakanties in heel Nederland.
Vakbondsvertegenwoordiger Adrie de Lobel bezocht Lex
thuis in Breskens om hem namens de vakbond een presentje
en het bij het jubileum horende speldje te overhandigen.
Hij bedankte Lex voor zijn jarenlange trouwe lidmaatschap en
wenste hem en Mientje nog veel goede jaren samen.

Er zijn ook twintigers en dertigers die ‘s morgens (te) laat zijn
en het nodig vinden om de verloren tijd in te halen door met
hoge snelheid door de wijk heen te rijden en niets te ontzien.
Als men aan kinderen begint, hoort daar verantwoordelijkheid
bij! Ook als men aan dieren begint, moet men beseffen dat
dit ook leven is, zeker als die dieren een wens van kinderen
waren. Daarnaast zijn er hondenbezitters die erop uit zijn
een kat op te jagen, soms zelfs met de dood tot gevolg (doe
je dat met je hond ook?). Het doet enorm pijn als er iets of
iemand wordt doodgereden: of het nu een mens, een kind
of een dier is, dat maakt niet uit. Nu zijn het katten, maar
wanneer worden het kinderen of ouderen die slecht ter been
zijn? Een avond
stappen is goed,
maar stomdronken
achter een stuur
kruipen vraagt om
problemen, ook al
ben je 80+! Wees
een mens en neem
je verantwoordelijkheid voor mens en
dier!

Vervolg:
glas-in-loodraam
In een vorige BRSJS.nl stond een oproep aan de inwoners
van Bresjes over het glas-in-loodraam. De vraag was waar
men het prachtige werk geplaatst zou willen zien.
Bij de redactie zijn verschillende reacties binnen gekomen. De meeste mensen die
gereageerd hebben, zouden
het werk graag in de Hooge
Platen willen zien als afscheiding tussen de ‘gang’ en de
grote zaal. Inmiddels heeft de
Dorpsraad vernomen dat de
gemeente met Woongoed en
twee andere partijen in overleg
is om het glas-in-loodraam
inderdaad in de Hooge Platen
geplaatst te krijgen.

(naam inzender
bij de redactie
bekend)

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com
Veerhaven 3 (PSD terminal)
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Marion de Reu: “Hé, hallo!”

Bent u ook de overlast beu?
trappen en het opnemen van een getuigenverklaring wordt
voor ons ook lastig, omdat de meldingen anoniem worden
gedaan en er dus helemaal geen gegevens van melders
worden vastgelegd.

Vanuit Biervliet is Bresjes nooit ver weg en ik kom er nog heel vaak. Leuk om een stukje in BRSJS.nl te mogen schrijven!
Ik ben Marion de Reu, getrouwd met Stefan Lippens en we hebben 2 kinderen: Esmée en Jesse, beiden ook bekend in en
rond Breskens.

Door opleiding en werk ben ik toen ik
bijna 20 jaar was, verhuisd naar Clinge
en Hulst. Het ‘westen’ bleef trekken
en na 5 jaar zijn we in Biervliet gaan
wonen en daar wonen we nog steeds.
Een klein dorp waar veel initiatieven
van inwoners komen en ik met anderen
ook tal van activiteiten georganiseerd
heb. Bekend is Halloween waar ook
kinderen van de kinderclub uit Breskens
gezellig aan mee hebben gedaan onder aanvoering van Beppie, mijn zus.
Ik werk als hulpverlener bij Emergis en
ook na 25 jaar nog met veel plezier.
Mensen en natuur vervelen nooit en
ik ben in mijn vrije tijd dan ook maatschappelijk betrokken. Ik ben 8 jaar bij
de WMO-adviesraad in Terneuzen en
was 4 jaar betrokken bij een klankbord
zorg- en onderwijsvernieuwing op een
middelbare school. Na jaren bestuurswerk te hebben gedaan voor de PvdA
heb ik nu de stap gezet, mij kandidaat
te stellen voor de Provinciale Staten.
Ook weer niet zomaar, maar ik vind
overal graag wat van, en ja, dan moet
je ook maar eens wat gaan doen, heb
ik van velen gehoord . Nu ik een klein
jaar meekijk, zie ik het brede aandachtsgebied van de Provincie Zeeland waarover gedacht en gesproken
wordt en beleid wordt gemaakt. Ik heb
met name aandacht voor veiligheid
en toegankelijkheid van onze mooie
kust, dat de stranden van iedereen
blijven, niet alles volgebouwd wordt en
de natuur voor een gezond evenwicht
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Mij is, als wijkagent, gevraagd ook een stukje te schijven
over de overlast en vernielingen in Breskens. Ik val dus
maar direct met de deur in huis en kom gelijk met een
verzoek: ziet u een verdachte situatie of iemand die
vernielingen aanricht, twijfel niet en bel de politie via
0900-8844 of 112, of gebruik WhatsApp (06-12207006).

zorgt en iedereen ervan kan genieten.
Dat ontwikkeling van zilte landbouw,
visserij en aquatechnologie de aandacht hebben en de uitstoot van grote
schepen op de Westerschelde beperkt
wordt, maar de fastferry, oftewel ‘de
boot’ op regelmatige tijden blijft varen!
Dan is het ook belangrijk dat iedereen
die dat wil ook in Bresjes kan blijven
wonen, of je nu ouder ben of wil gaan
samenwonen. De bouw van starterswoningen is echt van belang, wat mij
betreft belangrijker dan de geplande
hoogbouw. Dat ze duurzaam worden
gebouwd, is alleen maar goed.

Bresjes is een gezellig dorp met een
zilt karakter een beetje stoer en nuchter. Het strand en het water maken het
voor velen aantrekkelijk om er vakantie te vieren, te wonen of gewoon te
wandelen, te fietsen en een hapje te
eten of een terrasje te pakken. “Kom
hie ut Bresjes?” vragen ze mij dikwijls
als ik mijn mening weer eens duidelijk
gegeven heb. “Ja,” zeg ik dan, “daar
kom ik vandaan.” “Da docht ik wé”,
hoor ik dan. “Joa, vasef denk ik dan …
Ik zie velen van jullie vast ‘op Bresjes’
… dus dag eej… enne, vergeet niet te
stemmen op 20 maart!”

U kent uw eigen buurt het allerbest en u bent dus ook
degene die weet of iets ‘hoort’ of niet. Hoort iets of iemand
niet thuis in uw buurt, laat het ons dan weten! Wanneer u via
bovenstaande nummers ergens melding van maakt, komt u
uit bij een medewerker van de politie. Er kan dan op datzelfde moment een politieauto gevraagd worden om op deze
melding af te gaan.
Waarom nu andere nummers dan in het vorige artikel?
Meld Misdaad Anoniem is geen nummer van de politie,
maar een organisatie die samenwerkt met meerdere opsporingsinstanties in Nederland, waaronder de politie. Als u
hier melding maakt van een vernieling, kan het zijn dat deze
melding pas op een later tijdstip wordt doorgegeven aan
de politie, omdat het feit niet zwaar/ernstig genoeg geacht
wordt. Ook kan het voorkomen dat, eveneens vanwege de
zwaarte van de melding, deze helemaal niet wordt doorgegeven. Wij kunnen dan de dader nooit op heterdaad be-

De politie start dan een onderzoek met weinig of geen
aanknopingspunten en loopt op die manier achter de feiten
aan. Dat is voor ons niet handig, mede omdat we niet altijd
meteen zicht hebben op wat er in een bepaalde buurt
speelt. Wanneer er via 0900-8844, 112 of via WhatsApp
zaken gemeld worden, leggen we deze meldingen meteen
vast in ons computersysteem. Ik wil hiermee natuurlijk het
nut van een organisatie als Meld Misdaad Anoniem absoluut
niet bagatelliseren, maar ik wil graag benadrukken dat u
goed moet nadenken wanneer u met welke organisatie
contact opneemt. De politie kan bijvoorbeeld in heterdaadsituaties gelijk reageren op een melding en ook heeft de
politie meer onderzoeksmogelijkheden en kunnen we
hierdoor vaak sneller handelen.
Met enige regelmaat hoor ik jammer genoeg dat mensen
aangeven dat ze de politie bellen maar dat die toch niet
komt. Wij, de politiemannen en -vrouwen, kunnen ons
absoluut niet in deze uitspraak vinden. Wij willen, net als u,
een veilige woon- en leefomgeving.
Ook willen wij graag dat personen die andermans eigendommen vernielen hierop worden aangesproken en uit de
anonimiteit worden gehaald. Hierbij hebben wij echter uw
hulp nodig. U bent onze ogen en oren in de wijk. Wij kunnen
niet zonder uw hulp.
Als dit artikel in BRSJS.nl verschijnt, heeft u ook een brief
namens politie en gemeente Sluis ontvangen. Hierin staan
ook de diverse nummers om meldingen te maken.
Wanneer een melding niet direct opvolging nodig heeft, is
het prima om een instantie als Meld Misdaad Anoniem in
te schakelen, maar onthoud wel: 112, daar vang je boeven
mee!
Willem Pijpelink (wijkagent)
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Hoe de bommen op Breskens Willem van
Hanegems leven voor eeuwig veranderden

Maar elke zomer keerden ze terug naar
Breskens. “Zes weken zaten we met de
hele bups daar bij familie in het noodplan”, vertelde Van Hanegem daar
weleens over. “Heerlijk was dat.”

Willem van Hanegem is op 20 februari 75 jaar geworden. De oud-voetballer van onder meer Feyenoord werd geboren
in Breskens, een plaats in Zeeland die op 11 september 1944 hard werd getroffen door bombardementen bedoeld
voor Duitse militairen.

Na Abe Lenstra was Willem de eerste
voetballer waar De Pauw echt voor
warm liep. Helemaal toen Van Hanegem het opnam tegen West-Duitsland
in de WK-finale van 1974. Een finale
die Van Hanegem niet alleen wilde winnen, hij wilde de tegenstander in eigen
huis vernederen. Dat zijn vader was
omgekomen door Engelse bommen
deed niet ter zake, de Duitsers waren
de oorlog begonnen. Ben de Pauw: “Ik
hield er wel rekening mee dat er misschien iets van wrok zou zijn bij Willem,
maar daarvan was totaal geen sprake.
Integendeel, hij zei altijd: ‘Ik zou het
mijn vader pas kwalijk hebben genomen, als hij het niet gedaan had’.”

“Wat doen jullie daar onder die brug?
Ga weg daar en snel. De bommen
komen!” De woorden zijn bedoeld
voor Ludwina de Pauw, die met haar
negen maanden oude baby onder een
klein en fragiel voetgangersbruggetje
verscholen zit. “Izaäk, ga maar vast
vooruit”, richt Jacobus ‘Lo’ van Hanegem
zich tot zijn zoon, terwijl hij zijn handkar aan de kant zet. Intussen trekt Lo
op zijn knieën de vrouw en haar kind
omhoog. Hij kijkt vluchtig rond en ziet
een deur klapperen. “Daar. De schuur
van Keijmel. Snel.” Ze haasten zich
naar een laag schuurtje tussen de
woningen aan de Steenoven. Om hen
heen ligt brandend puin, de lucht is
vol met stof. Breskens brandt. En het
is nog niet voorbij. Als Van Hanegem
de schuurdeur dichttrekt, hoort hij het
gebrom van de bommenwerpers in de
verte. Ludwina verschuilt zich in de
hoek, vlakbij een afvoerputje van de
waterleiding. Ze is verstijfd van angst.
Lo ontfermt zich over haar baby. Even
is het stil.
Een van de bommen slaat in naast het
schuurtje. Ludwina komt klem te zitten
in de afvoer en breekt beide benen.
Versuft van pijn hoort ze haar kind
nog een kreetje slaken. Ze kijkt en ziet
alleen het levenloze lichaam van Lo.
Hij is in zijn rug geraakt door een granaatscherf. En dan is het stil, doodstil.
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nooit een spoor gevonden, waarschijnlijk is hij geraakt door een voltreffer.”
Dankzij Lo was het leven van baby Ben
(de Pauw) en zijn moeder gespaard
gebleven. “Mijn vader was op de fiets
naar familie in Biervliet om melk en
boter te halen”, vervolgt De Pauw. “Hij
zag de bommen in de verte vallen.”
Willem van Hanegem op 24 jarige leeftijd (ANP)

Ben (zoon van Ludwina) de Pauw: “Lo
van Hanegem moet geweten hebben
dat hij zijn leven gaf voor mij als baby”.
Op een nazomerse maandagmiddag
in september 1944 raakt Willem van
Hanegem, zelf nog geen half jaar
oud, zijn vader en zijn broer kwijt in
het bombardement van Breskens. Het
bombardement van Breskens op 11
september 1944 werd uitgevoerd door
Britse en Nederlandse piloten van de
RAF. Het doel was om te verhinderen
dat de terugtrekkende Duitse troepen
de oversteek zouden maken naar
Vlissingen.
“Eigenlijk was het domme pech dat
Lo van Hanegem tijdens het bombardement in Breskens was. Lo had zijn
gezin - waaronder Willem - juist ondergebracht in de buurt van Groede, waar
het veilig was”, vertelt De Pauw. “Maar
hij ging terug om dekens te halen en
nam zijn zoons Izaäk en Henk mee.
Henk heeft het overleefd. Van Izaäk is

In 1946 kreeg Willems moeder Anna
van Grol een relatie met Gerrit Lubbers, een bouwvakker uit Utrecht, die
meewerkte aan de wederopbouw. Voor
Willem werd Lubbers de vader die
hij nooit gekend had en de Utrechtse
Oudwijk de plek waar hij opgroeide.

Breskens na bombardament foto jaap Keijmel

Na hun eerste ontmoeting ontstaat er
een hechte vriendschap tussen Van
Hanegem en De Pauw. De laatste
heeft zich nog ingespannen om een
straat in Breskens te laten vernoemen. Vergeefs. Het verzoek verdwijnt
in kinnesinne en lokale politiek. Bovendien heeft ieder huis in Breskens
wel een kruis. Hoe maak je dan nog
onderscheid? En toen bleef het stil.
De naam van Lo van Hanegem is nog
wel terug te vinden op de Algemene
Begraafplaats, in het massagraf met
slachtoffers van het bombardement.
Op de kruising van de De Hullustraat
en Papendrecht hangt een levensgrote afbeelding van de voetballer Van
Hanegem.
En er is het monument, op een steenworp afstand van het geboortehuis van

van Hanegem stond (NOS)

monument Breskens nauw betrokken
bij de totstandkoming van het
monument. Vijftig jaar later werd het
monument onthuld: ‘11 september
1944 en voor altijd bleef het stil’, staat
geschreven aan de voet. Ook Keijmel
verloor verschillende familieleden,
waaronder zijn tweelingbroer. “Nog altijd
word ik elke nacht wakker en hoor ik
de bommen weer”, besluit hij met een
snik in zijn stem. En toen bleef het stil.

Van Hanegem op Papendrecht 9 en de
huizen van De Pauw en Jaap Keijmel
aan de Steenoven. De laatste was als
penningmeester van Stichting Oorlogs-

Dit NOS-artikel (van Arthur Huizinga, door de redactie
van BRSJS.nl ingekort) kwam tot stand met medewerking van Ben en Anneke de Pauw, Jaap en Marie
Keijmel, Piet Kesteloo en Stichting Oorlogsmonument
Breskens.

Jaap Keijmel wijst bij het oorlogsmonument van Breskens naar de plek waar het geboortehuis van Willem

Boekpresentatie
Ruimte van Lieke Anna
Op 17 februari presenteerde de geboren en getogen Bressiaanse Lieke Anna
het boek Ruimte dat ze heeft gemaakt in samenwerking met de gerenommeerde zanger en dichter Stef Bos. Het was een prachtige zonnige zondag
waarop de twee hun boek ‘te water lieten’ aan de Zeeuwse kust, te midden
van vrienden en familie.
In 7 maanden tijd hebben de twee
niet alleen een bijzonder mooi boek
gemaakt waarin de ongezongen zinnen van Stef begeleid worden door
de verhalende beelden van Lieke,
maar zijn ze vooral ook vrienden
geworden die samen iets prachtigs
hebben neergezet.
Twee verschillende generaties zijn samengekomen om iets te creëren. Stef
studeerde namelijk af in het jaar dat Lieke geboren werd, om zodoende even het
leeftijdsverschil te duiden. Maar qua creativiteit zitten de twee op hetzelfde spoor.
Het boek Ruimte is vanaf nu overal online verkrijgbaar, maar wil je het boek vasthouden en kunnen ruiken, ga dan naar Bruna in Breskens, want daar is het ook
te koop! Was getekend: Lieke Anna, die het erg tof zou vinden om dit stukje in
BRSJS.nl terug te zien: ik ben en bluuf tenslotte een Bressiaanse, ih!
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deze maand ook verkrijgbaar bij BRESKENS AAN ZEE

Kabeljauwhaas met muscaatdruiven
voor 2 personen

Witte wijnsaus 300 ml.
- 250 ml verse kookroom
- 250 ml halfzoete witte wijn
- 50 gram ongezouten boter, scheutje sap van de druiven.
Wijn en druivensap inkoken tot de helft, daarna de room toevoegen. Weer wat
inkoken tot de saus iets bind en dan 50 gram boter beetje bij beetje toevoegen.
Daarna de muscaatdruiven toevoegen en niet meer laten koken.

Koken met KO

Ingredienten:
- 2 kabeljauwhaas à 225 gram
- Blikje gepelde ontpitte muscaatdruiven
- Zout en peper
- Peterselie - citroen
- Vloeibare boter
- Aardappelpuree
- Div. Groente brocolli, wortel, boontjes

Gluren naar lente
Door het zwanger duinstruweel
bevalt de zee zeer

www.levroparket.nl
Strandpaviljoen

Breskens aan Zee
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Bereiding:
Kabeljauwhaas bestrooien met zout en peper op de
huid aanbakken in de boter.Bestrijken met wat vloeibare boter. Daarna op 170 graden ongeveer 10 min.
garen in de oven. De warme groente, aardappelpuree
samen met de kabeljauw op de borden schikken.
Bedekken met de ww. saus met de muscaatdruiven
garneren met peterselie. Na het verschijnen van op
bresjes is dit gerecht 1 week verkrijgbaar als suggestie bij Strandpaviljoen Breskens Aan Zee,

Ontbijt - Lunch - Diner

7 dagen open
van 10 tot 22uur.
Keuken open van
10 tot 21.30 uur.
Promenade 2, 4511 RB Breskens
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66

www.breskensaanzee.nl

Zon flirt vanbinnen
dartel met restjes winter
De lente kriebelt
B. Ryckaert
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Muziek maken in Bresjes

Onderbroeken
moeten niet meer
‘op de bleek’ …
en de ‘witte
jassen dan?

Een hobby kan al jong beginnen: deze maand gaat het over de jongste muzikanten van de muziekvereniging Breskens-Groede. Als jong muzikantje kies je eerst
een instrument uit, waarschijnlijk is dat een vriend die het hele leven bij je blijft.
Daarom is het belangrijk dat je het instrument goed leert kennen en dat kan alleen
als je een goede leraar hebt. Die zitten op de muziekscholen in Nederland en Belgie
zodat je ook de notenbalk en de notenleer allemaal onder de knie krijgt. Heb je dat
een halfjaartje gehad en heb je al zin om samen muziek te maken, dan kun je eens
komen kijken bij het jeugdgroepje: dat zijn allemaal kinderen die pas begonnen zijn, ze
worden begeleid door de oudere muzikanten en de leiding is in handen van juf Jorien
de Badts. Na een paar maandjes kunnen ze dan als echte muzikanten al een optreden verzorgen. Bespeel je al wat langer een instrument en wil je ook meedoen met het
samenspelgroepje, kom dan gewoon de eerste keer eens kijken, luisteren of proberen
... je bent van harte welkom, het is er gezellig en leerzaam. De groep repeteert op
maandag van 18.30 tot 19.15 u in MFC De Korre.

G R A P H I C

D E S I G N

klessebes
Als je wilt kennismaken met muziek: er komt een workshop van 6 weken op de vrijdagmiddag in het mfc: 15, 22, 29 maart, 5, 12 april en 10 mei. Op 11 mei is er dan in MFC
De Korre een concertje met deze kinderen. Opgeven kan door een mail te sturen naar
naschoolsbreskens@kinderopvangzvl.nl met vermelding van naam en in welke groep
uw kind op school zit. DM
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concept / grafisch ontwerp
& drukwerk

+31 (0)6-204 899 16
Breskens
info@klessebes.com | www.klessebes.com

Inderdaad, 25 jaar geleden droeg ik er ook een, een ‘witte jas’.
Iedereen weet waarover het gaat als we het over ‘witte jassen’ hebben: de medische wereld, maar vergeet niet dat ook
in vele laboratoria en in de industrie de ‘witte jas’ nog steeds
veelvuldig wordt aangetrokken. En toch, bijna iedereen denkt
bij ‘witte jassen’ aan ziekenhuizen. Dat de ‘witte jas’ synoniem
is met reinheid, zuiverheid, onbesmet-zijn, schoon-zijn en
steriliteit, is zonneklaar, maar is de ‘witte jas’ ook onderscheidend? Zorgt de kleur wit voor onderscheiding? Misschien wel
een beetje: de bruid onderscheidt zich, het ten doop gehouden pasgeboren kind is vaak in wit gewikkeld, de zangeres
op het toneel (ofschoon zij heden ten dage vaker kiest voor
zwart, omdat dat afkleedt!), de wereldkampioen wielrennen, enzovoorts.Een ander aspect van de ‘witte jas’: het zijn
geleerden, zij hebben gestudeerd, dat is waar, daar moet je
respect voor hebben, maar er zijn zovele anderen die ook
gestudeerd hebben en geen ‘witte jas’ dragen, trouwens: gestudeerd of niet-gestudeerd, respect heeft hiermee weinig tot
niets van doen. Een vierde aspect van de ‘witte jas’: de ‘witte
jas’ wordt geraadpleegd en wordt geacht het juiste antwoord
te geven, daar mag je vertouwen in hebben … ‘Mijn’ eerste
witte jassen waren nog van m’n vader: volkatoenen zware
jongens, daarna volgden de lichtere types met meer kunststof. De ‘witte jas’ hoorde, de maatschappij vroeg het, zonder
zouden ze je misschien helemaal niet au sérieux genomen
hebben als je met een dikke wollen trui en spijkerbroek je
dierenartsenpraktijk uit wilde oefenen; immers collega’s ‘verkochten’ hun diensten wel in het wit!
Er is veel veranderd: binnen onze kliniek draagt het volledige
8-koppige team nette werkkleding, geen wit, maar met veel
‘diergeneeskundig groen’. Dagelijks verschonen spreekt voor
zich, ook al zie je het vuil wat minder dan op die ‘witte jas’,
precies zoals de gekleurde onderbroek van tegenwoordig

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

die ook
dagelijks wordt gewisseld ook al lijkt die nog zo
Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
schoon … Door de invoering van kleuren en de bijna
dagelijkse wasmachine behoeven de ‘witte jassen’ en ook
de onderbroeken niet meer ‘op de bleek’ … Rest mij nog een
vermeldenswaardig puntje: zoals eenieder zie ik zo af en toe
ook weleens een medicus in ziekenhuizen en wat valt mij dan
het meeste op: de ‘witte jas’ staat open! Wat is hier de reden
van? Al schrijvende aan deze editie van Animaaltje denk ik
het antwoord gevonden te hebben, een eurekamomentje
[vreugdekreet: ik heb het gevonden!] Dacht ik vroeger dat
het nonchalante onderscheidende arrogantie was, nu denk
ik dat ze dat doen om de afstand naar de klant te verkleinen
… een erg positieve ontwikkeling, mag ik wel zeggen!
Geert de Bruijckere
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Familieberichten
Overleden:
Jan Boeye
Geb: 16 April 1935 (Biervliet) –
overl: 31 Januari 2019 (Breskens).
Judith Irene de Oude – Cruson
Geb: 8 Augustus 1943 (Breskens) –
overl: 7 Februari 2019 (Breskens).
Erna Emma Verstraete – de Boevere
Geb: 4 September 1928 (Hoofdplaat) –
overl: 8 Februari 2019 (Breskens).
Dimitri Verstraaten
14 Juli 1973 (Oostburg) –
overl: 8 Februari 2019 (Breskens).
Simon Jannis van der Lijke
Geb: 25 December 1940 (Breskens) –
overl: 18 Februari 2019 ( Terneuzen).
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Zwemmenuitslagen

31 januari 2019
Watersnood op gedichtendag

Nationale competitie deel 3 te Hulst op 10-2-2019
Jongens, 4 x 50m
vrije slag Junioren
4 en later. 1.Scheldestroom 2:10.29.
Luuk Zijlstra 30.08
Tomas Hertogh
29.84 Colin Dekkers,
35.19 Stijn Vergouwe 35.18. Meisjes,
4 x 50m vrije slag.
Junioren 3 en later.
4. Scheldestroom
2:42.79. Marieke
van Elst 35.89 Jill
Koster 44.88 Maud
Ghijs 40.02 Simone
Brakman 42.00,
5. Scheldestroom
2:57.92. Charlotte
de Zwart 42.53 Tara
den Besten 42.44
Carmen Dekker
47.21. Leanne van
den Bunder 45.74.
Meisjes, 200m
schoolslag Junioren
3 en later. 14. Tara
den Besten 3:57.01
Meisjes, 100m
schoolslag Junioren
3 en later. 1. Maud
Ghijs 1:42.07. Heren, 200m rugslag
Senioren Open
Resultaten. 3. Michael Vrolijk 2:36.82,
4. Vincent Keijmel
2:49.06
Dames, 200m
schoolslag Senioren Open. 2. Ryan
Verplanke 2:59.17
Dames, 100m
schoolslag Senioren
Open. 3.Miriam van
Noorden 1:34.96

Jongens, 100m
schoolslag Minioren
6 en later. 3. Matthijs
Vinke, 1:50.61,
Quincey Semeleer
2.22.63
Meisjes, 50m
rugslag, Junioren
1 en later. 4. Maud
Ghijs Scheldestroom
46.87, 13. Evelien
van Voren 54.31, 15.
Astrid van Rosevelt
1:01.14
Meisjes 50m vrije
slag, Minioren 4 en
later. 7. Marieke van
Voren 1:11.02
Jongens, 50m vrije
slag Minioren 4 en
later. 8. Niek Walhout Scheldestroom
55.62, 10. Lars
den Besten Scheldestroom 59.63
Jongens, 200m wisselslag Junioren 4
en later. 1.Luuk Zijlstra Scheldestroom
2:40.79. Meisjes,
100m vrije slag
Jeugd 2 en later. 13.
Marcha de Meijer
1:24.71, 15. Carmen
van Rosevelt 1:45.44
Meisjes, 50m vrije
slag Jeugd 2 en
later. 11.Tara den
Besten 42.20
Dames, 200m rugslag Senioren Open.
1. Miriam van Noorden 2:46.14, 3. Ryan
Verplanke 2:52.31,
8. Pauline Rootsaert
3:07.33, 10.Thérèse

de Munck 3:09.03
Jongens, 50m vlinderslag Jeugd 2 en
later. 2. Luuk Zijlstra
Scheldestroom
35.06, 5. Quincey
Semeleer 1:09.29.
Meisjes, 100m
rugslag Junioren
3 en later, 11.Tara
den Besten 1:48.73.
Meisjes, 50m
rugslag Junioren 3
en later. Astrid van
Rosevelt 1.01.45.
Dames, 50m vlinderslag Senioren Open.
1. Ryan Verplanke
32.38, 3. Miriam van
Noorden 33.45. Jongens, 50m rugslag
Minioren 6 en later.
1.Matthijs Vinke
43.80, 12. Quincey
Semeleer 55.87,
14.Lars den Besten
1:04.09. Meisjes,
100m schoolslag
Junioren 1 en
later. 1. Maud Ghijs
1:40.67, 13. Evelien
van Voren 2:09.85,
15.Astrid van
Rosevelt 2:11.62.
Meisjes, 25m vlinderslag Minioren 4
en later. 3. Marieke
van Voren 36.13.
Jongens, 25m
vlinderslag Minioren
4 en later. 2. Matthijs
Vinke 22.86, 6. Lars
den Besten 27.87
Niek Walhout 32.89.
Jongens, 100m vrije
slag Junioren 4 en

later Resultaten. 2.
Luuk Zijlstra 1:07.09
Meisjes, 200m
wisselslag Jeugd 2
en later. 9.Marcha
de Meijer 3:26.62,
11. Carmen van
Rosevelt 4:18.95
Heren, 4 x 50m vrije
slag Senioren Open.
2.Scheldestroom
2:20.63. Stijn Vergouwe 36.79, Luuk
Zijlstra 33.27,Tomas Hertogh
33.43,Colin Dekkers
37.14. Dames,
4 x 100m vrije slag
Senioren Open.
1.Scheldestroom 1
4:28.83. Miriam van
Noorden 1:05.33
Inge Hertogh
1:07.46 Caroline van
Tiggelen 1:07.57
Romy van der Zwan
1:08.47. Dames,
4 x 50m vrije slag
Senioren Open.
1.Scheldestroom
2:16.32. Laura Hermans 32.39 Pauline
Scheele 35.24 Pauline Rootsaert 33.59
Thérèse de Munck
35.10. 3.Scheldestroom 2:37.04.
Madelon Brakman
34.09 Julia Scheele
36.75 Danique Brakman 38.38 Carmen
van Rosevelt 47.82

Het steeg al op gedichtendag
die toen niet eens bestond
Onheilspellend zwol het water
Met grote halen rond de vuurtoren
reutelde dodelijk de overstroom
Het steeg al op gedichtendag
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
Moeders graf onder het zand
Ze werd tweemaal begraven
Onheilspellend zwol het water
Achtienhonderdzesendertig
mensen verzwolgen door zee
Het steeg al op gedichtendag
en het stijgt gestaag, nu zoveel later
B. Ryckaert
De watersnoodramp van 1953 voltrok zich in de nacht van 31
januari op 1 februari 1953. De vuurtorenwachter van Breskens die op dat moment aanwezig was in de toren, vertelde
over het grote aantal strandpalen die losgerukt waren en
vervaarlijk bonkten tegen de wanden van de gietijzeren vuurtoren. De schrik sloeg hem om het hart tijdens die donkere,
rampzalige winternacht. Aanvankelijk dacht hij dat het om
aangespoelde drenkelingen ging.

Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 17 maart is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan pater Ignace D’hert. Aanvang is
om 09.15 u.
Zondag 31 maart is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan wederom pater Ignace D’hert
en de muzikale omlijsting van de dienst is in handen van
het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Aanvang is om
09.15 u.
Zondag 7 april is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan kapelaan Jochem van Velthoven en
er is samenzang onder begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. Aanvang is om 09.15 u.
Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.

Vastenactie 2019
Ook dit jaar houdt de Caritas van de H. Andreasparochie weer haar jaarlijkse vastenactie. De opbrengst
van deze actie is ook dit jaar weer bestemd voor de
stichting SAKO.
Deze stichting zorgt ervoor dat jonge mensen in Bangladesh een vakopleiding kunnen volgen zodat ze later in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In het kader van
deze vastenactie wordt er op zaterdag 6 april een hobby- en
handwerkmarkt gehouden in de H. Eligiuskerk te Oostburg,
aanvang is om 13.00 u. Er zijn die middag diverse muzikale
optredens en er is ook een taartenbuffet met koffie en thee.
Ook is er een verloting waarbij mooie prijzen zijn te winnen.
Wij willen deze activiteit van harte bij u aanbevelen.

B. Ryckaert

Noot van de redactie, in de vorige editie was niet het gehele
gedicht geplaatst daarom bij deze het gehele gedicht.
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Hoe gaat het nu met...
Natasja Kesteloo
Zeeuwse ‘om utens’ in Fryslân. Friezen praten altijd over
‘Friezen om utens’ (Friezen die buiten de provincie wonen). Ik zeg hier altijd lachend dat ik een Zeeuwse ‘om
utens’ in Fryslân ben. Een rol die me past als een jas.
Kennen jullie me nog? Natasja
Kesteloo (1971). ‘De dieje’ van
vroeger van ‘de judo’,
Scheldestroom, damesgym en
de modeshows van Vivianne
en Kitty. Aankomende zomer
woon ik alweer 20 jaar in Sneek,
samen met mijn partner Jurgen
en onze kat Jamie. Een leven dat
me goed bevalt. Al zo’n 19 jaar
organiseer ik evenementen.
De meest prachtige opdrachten
heb ik mogen vervullen.
Personeelsfeesten, jubilea,
openingen van bedrijven,
publieksevenementen et cetera. Een kleine greep daaruit:
100 jaar Friesland Campina, 100 jaar Koninklijke Vereniging
Friesche Elfsteden (jawel, dé vereniging van dé Elfstedentocht), World Cup voor Zonneboten en het Laatste Rondje
(afscheid Ovatonde = verkeersentree van Joure). Ik doe dit
alles vanuit mijn bedrijf: Kesteloo Projectmanagement en
(Sport) Events.
Naast mijn werk wil ik ook iets betekenen voor de maatschappij. Zo geef ik gastlessen ‘evenementenmanagement’
aan de hbo-opleiding. Ook ben ik als vrijwilliger aardig
actief. Als bestuurslid van de KWS (zeilvereniging) organiseren we jaarlijks de Sneekweek. In de rol van voorzitter PR
en Sponsoring zit ik tot over mijn oren in deze organisatie
en ben ik bestuurlijk de verbinding tussen ‘stad en zeilen’.
We zeilen zelf wedstrijden in onze houten 16 m2 en zo’n
1 à 2 keer per jaar zijn we in Afrika te vinden. Hier reizen we
rond in onze Landrover Defender die we daarheen hebben
verscheept. Namibië, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi
en Marokko zijn landen die we al verkend hebben. Keer op
keer een machtig avontuur.

In Breskens kom ik graag bij mijn familie en vrienden, maar
eigenlijk niet vaak genoeg. Sinds iemand heeft bedacht
dat de Visserijfeesten plaatsvinden in het 1e weekend van
augustus vallen ze samen met de Sneekweek. Zou erg fijn
zijn als dit anders werd! Hopelijk spring ik dit jaar, na het
draaien van de Officiële Sneekweek Opening, rond 20.30 u
in mijn auto. Een beetje stevig doorrijden en sta ik samen
met pa rond 00.30 u bij Centraal met een pilsje. De volgende
ochtend met ma op de rommelmarkt. Ik ben en blijf een
Bressiaanse. Tegelijkertijd ben ik, denk ik, aardig ingeburgerd in het Friese. En daar ben ik best trots op. Momenteel
produceer ik samen met 3 anderen ‘De Tocht’, een spektakel-musical over Dé Elfstedentocht met ambitieniveau
Soldaat van Oranje. Een geweldig groots, mooi en spannend
avontuur. In oktober 2020 spelen we onze première.
We gaan uit van 180 voorstellingen en 300.000 bezoekers.
Het kan niet anders dan dat jullie ook in Breskens hierover
gaan horen. En dan denk je misschien: ‘o ja, da was de
dieje van Kesteloo, die in BRSJS.nl è hestaan.’
Oant Sjen (Tot Ziens)!
Natasja
en een vriendelijke groet van Bert!

