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Hier kan UW
redactioneel stukje
of advertentie staan!

Evenementenkalender
11 mei		
11 mei		
11 mei		
16 mei 		
18 mei		
		
19 mei		
19 mei 		
24 mei		
24 mei		
25 & 26 mei
26 mei		
29 mei		
2 juni		
8 juni		
8 juni		
10 juni		
12 juni		

Reddingsbootdag, vanaf 10.00
Bingo, Platte Knoop, 20.00
Voorjaarsconcert, MFC de Korre 19.00
Wafelbakmiddag, Hooge Platen 14.00
Fietstocht, Trefpunt Langeweg 1A
start vanaf 10.30
Braderie, Spuiplein vanaf 10.00
Rommelmarkt, Centrum Qi, vanaf 9.30
Proeverij zomerwijnen, het Vosje 19.30
Masterclass Gin & Tonic, 20.00 uur
Esad toernooi, de Baersande
Blotevoetenwandeling, 12.00
Meditatieavond, 19.00
Rommelmarkt, Centrum Qi vanaf 9.30
FantaSea, Centrum Qi, 11.00
Bingo, Platte Knoop 20.00
Pinkstermarkt, Spuiplein vanaf 10.00
Buitenspeeldag, Spuiplein vanaf 13.30

Verspreidingsgebied
Breskens (postcode 4511)
Oplage
3000
Aanleveren advertenties
redactie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd voor de
laatste donderdag van de maand. Sluitingsdag editie
Juni: 27 Mei
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.
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Abonnement
Woont u niet in Breskens, maar wilt u wel BRSJS.nl
ontvangen. Dan kunt u vanaf nu een abonement
afsluiten voor 60 euro per jaar, binnen nederland.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is
nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten en
onvolledigheden niet worden ingestaan. De redactie
van BRSJS.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de
gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen
op basis van deze uitgave. We hebben nagestreefd
om met iedereen contact op te nemen die word
weergegeven op de foto’s in deze editie.

De paasmaaltijd van de Zonnebloem op zaterdag 20 april
Op zaterdag 20 april was de jaarlijkse
paasmaaltijd in de Ontmoeting in de
Dorpsstraat. Deze werd drukbezocht
door 65 gasten van de Zonnebloem
afdeling Breskens.
Vooraf een slaatje, daarna krieltjes
met beenham en warme groenten en
tot slot een lekker toetje. Dit alles was
weer goed verzorgd door Slagerij
Karels.
Wat is het toch fantastisch om de mensen te zien genieten van het lekkere
eten. Ook de sfeer was buitengewoon

gezellig. De vrijwilligers zijn een hele
middag in touw, maar ook die doen dat
ook met veel plezier.
Wilt u ook eens meehelpen?
Dan kan dat altijd.
De Zonnebloem afdeling Breskens is
op zoek naar nieuwe vrijwilligers en
bestuursleden.
Voor verdere info: stuur een mailtje
naar anjel@zeelandnet.nl
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Kerkgebouw Het Trefpunt
in Breskens bestaat 100 jaar

Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

De leukste,
gezelligste,

In oude stukken is terug te vinden dat in 1918 een
vergunning werd verleend aan de toenmalige geloofsgemeenschap en er werd ook begonnen met de bouw
van een ‘lokaal’, zoals men het zelf noemde. We gaan
ervan uit dat het zeker in 1919 gereedkwam en de gelijkenis met het gebouw dat er nu staat is groot; het werd
namelijk in 1944 (bombardement Breskens) verwoest en
nagenoeg ongewijzigd weer opgebouwd.

consumptie te kopen, een sanitaire stop te maken en/of iets
te doneren voor de vervolgde christenvrouwen in o.a. Indonesië, Bhutan, Laos en Nepal.
Meerdere kerken werken mee aan dit initiatief. Iedereen is
deze dag welkom om de routes mee te fietsen.

Het jubileum wordt bescheiden gevierd, maar het gebouw
zal op 18 mei geopend zijn voor iedere belangstellende.
Iedereen die al eens binnen wilde kijken in dat bijzondere
kerkje is welkom; er zullen historische foto’s te zien zijn
langs de wanden en toelichtende teksten. Verder wordt u
thee en/of koffie aangeboden en worden er wafels of
pannenkoeken verkocht voor een goed doel.

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!

Dat doel is Open Doors, een grote internationaal werkende
organisatie, maar met de wortels in Nederland. De stichter
is Anne van der Bijl. Hij begon ooit met de smokkel van bijbels
naar landen achter het IJzeren Gordijn (voor de nieuwe
generatie: tot 1989 Rusland en de diverse satellietlanden),
maar tegenwoordig meer gericht op de hulp aan christenen
die om hun geloof vervolgd worden.
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Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

U kunt die dag ook meedoen aan een fietstocht die start
(vanaf 10.30 uur) in Het Trefpunt, Langeweg 1a naast Hotel
Rooms (voorheen) Hotel Scaldis. De afstanden zijn 20 en
40 km, onderweg zijn er gebeds- en pleisterplaatsen met
de mogelijkheid om bij gezellige kraampjes (tot 16 uur) een
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Koningsdag 27 april 2019
Ondanks de mindere weersverwachting verschenen rond 07.15 uur de
eerste mensen voor de rommelmarkt. Omstreeks 08.00 uur waren een
groot deel van de plekken al gevuld. Om 10.00 uur heeft Muziekvereniging
Breskens-Groede Koningsdag geopend met het spelen van het Wilhelmus,
aansluitend is de Oranjeoptocht gestart. Deelnemers met versierde fietsen,
stepjes, kinderwagens en verklede kinderen liepen samen met de muziekvereniging en de brandweer een ronde door Breskens.
Bij terugkomst op het Spuiplein waren er diverse kinderactiviteiten:
springkussens, een stormbaan van 37 meter, oud-Hollandse spelletjes in de tent,
schminken en workshops van Inspiratieveranda (Terneuzen) en nagels lakken en
haren vlechten door Roxane, Anne en Imke. Vanaf 13.30 uur hebben 12
zeskampteams gestreden om de grote Koningsdagwisselbeker. Hoofdonderdeel
van de zeskamp was de 37 m lange stormbaan. Om 16.30 uur kwam wethouder
Chris van de Vijver van de Gemeente Sluis om de prijsuitreiking te doen.
Alle kinderen hebben een medaille ontvangen. De grote Koningsdagwisselbeker
staat dit jaar bij team De Bressiaanse Boefjes!
Koningsdag is ‘s avonds afgesloten
met live muziek in de tent.
Om 17.00 uur trad de coverband
B&S uit Breskens op en vanaf
19.30 uur stond coverband
Bon Voyage op het podium.
Koningsdag 2019 is mede mogelijk
gemaakt door de Gemeente Sluis
en alle sponsoren. Wij willen die
sponsoren van harte bedanken
voor hun financiële bijdrage aan
deze dag. Hartelijk dank ook aan alle vrijwilligers voor hun inzet en hulp deze
dag: Muziekvereniging Breskens-Groede, de brandweer en de verkeersregelaars, bedankt voor de organisatie en begeleiding van de Oranjeoptocht.
Koningsdagcomité
Breskens:

Carin Tazelaar
Kevin de Nooijer
Ina de Winter
Michael Berkheij
en Leonie
Schoonaard
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Activiteiten OBS
De Zeemeeuw Breskens
Vrijdag 12 april werden voor de 7e keer
de Koningsspelen georganiseerd.
De groepen 1 t/m 4 zijn deze dag in de
klas gestart met het Koningsontbijt. Bij
de kleuters kwamen de peuters van de
peuterspeelzaal gezellig mee ontbijten.
Na het ontbijt was er een leuk spelcircuit
voor de kinderen. De groepen 5 t/m 8
waren ‘s ochtends op Sportpark
Baersande, waar ze diverse sportactiviteiten hebben ondernomen.
Bij terugkomst op school stond er een
heerlijke Koningslunch klaar in de klas.
Donderdag 17 april was er ‘s ochtends
een leuke paasactiviteit voor de kleuters
en de peuters van de peuterspeelzaal
en het kinderdagverblijf. Alle kinderen
werden in groepjes verdeeld en hebben
onder leiding van de juffen en ouders
diverse spelactiviteiten gedaan. Er werd
voorgelezen, film gekeken, een paasmuts
geknutseld, pannenkoeken gegeten en
op het schoolplein liepen de paashazen
rond om paaseieren uit te delen. ‘s Middags was er voor de kinderen van groep
3 t/m 8 een vossenjacht. De kinderen van
groep 8 waren vermomd als vos en zaten
verstopt in de straten rondom de school.
In groepjes zijn de kinderen op pad gegaan om de vossen te vinden. Onderweg
werden de kinderen getrakteerd
op een ijsje en op
het schoolplein
liepen ook nu
weer paashazen
rond om paaseieren uit te delen.
OBS
De Zeemeeuw
Breskens

Activiteiten MFC De Korre
Wij zijn een afdeling van de Bridge sociëteit Oostburg opgericht in 1921
en een van de oudste bridge verenigingen van Nederland. De afdeling die
speelt in de Korre is ontstaan uit de BBC (de Breskense Bridge Club)
(destijds een “grijze club”) dit door een meningsverschil over het al dan
niet aansluiten bij de Nederlandse Bridge bond.
Wij hebben in verschillende locaties in Breskens gespeeld met name in de
Boeg, hotel Scaldis, Droompark Schoneveld, restaurant de Jachthaven en nu
in De Korre. Deze laatste locatie is naar mijn mening de meest gunstige van
alle locaties waar we tot nu toe hebben gespeeld. Op donderdagavond spelen
we met gemiddeld 20 paren van af 7 tot 11 en eindigen de avond met een
afzakkertje.
Als vereniging hebben we 2 grotere evenementen nl de Eindejaar drive op
3e kerstdag en op 15 juni de fietsdrive. Bridge is een kaartspel dat ook onder
de noemer denksport geplaatst kan worden. Het spel vereist concentratie,
geheugen, logisch denken en goede samenwerking tussen partners.
U kunt altijd vrijblijvend komen kijken als u interesse heeft in deze (sport),
we zijn ongeveer met 40pers die het kaartspel beoefenen dit altijd op de
donderdag avond 19.30uur gehouden wordt in MFC De Korre.
Heeft u interesse ook
te willen aansluiten
bij deze sociëteit
stuur dan een
mail naar
pastij@zeelandnet.nl
of bel 0629968063
J.W

Verenigingen De Korre
Elke maandag t/m vrijdag biljarten
van 13.00-16.30 u
Elke maandag:
• dansen ouderen 14.00-16.00 u
• turnvereniging DIO 15.15-20.30 u
• yoga 19.30-20.30 u
• repetitie muziekvereniging
Breskens/Groede 18.15-21.30 u
• zumbalessen 19.30-20.30 u
Elke dinsdag:
• yoga 9.00-10.00 u
• koersbal 13.30-16.00 u
• les in pilates 19.30-20.30 u
• volleybal: De Hoge Springer
20.00-21.30 u
Elke woensdag:
• mensendieck 9.00-11.00 u
• kaarten 13.30-16.00 u
• turnvereniging DIO 18.30-20.30 u
• yoga 19.00-20.30 u
• linedancegroep 19.30-21.30 u
Elke donderdag:
• les in pilates 9.00-10.00 u
• bridgeclub Scaldis afd. sociëteit
Oostburg 19.00-23.00 u
• turnvereniging DIO 18.30-20.30 u
Elke vrijdag:
• judo 16.00-19.30 u
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Er is een keur aan amusement in relatie
tot fantasie met optredens van diverse
bands, demonstraties, workshops, vertellingen, groot en klein talent, vertier voor
de kinderen en kraampjes waar van alles
te koop is. Natuurlijk wordt de inwendige
mens niet vergeten. Het wordt absoluut
een geweldig en gezellig evenement,
met een sfeer die uniek en onvergetelijk
is voor onze streek. Hoogtepunten zijn
optredens van bands zoals Cathubodua
en Brontyde, Rose Irish dance school,
een kampement met steampunkers van
de Steam Companions, een woodcarver,
buikdanseressen en nog veel meer. De
verrassingsopeningsact zal Marisa Laperdrix (Lappie Lapstok) verzorgen!
Zie onze facebookpagina FantaSea2019.
Wij zoeken sponsoren/bedrijven om dit
evenement nóg meer body te geven en
dit enige fantasyevenement van Zeeland
op de kaart te zetten. Wilt u bijdragen
aan het succes van FantaSea en uw
naam eraan verbinden: stuur een mail
naar fantasea@zeelandnet.nl

Ben jij de slechterik of de goede fee? Ben je de zot of het beest? Zit in jou
een elfje of een trol, een heks, een zeemeermin, Peter Pan, Mister Spock of
een andere fantasiefiguur? Leef je uit en kruip in de huid van wie jij wilt zijn
op zaterdag 8 juni van 11 tot 23 u. Iedereen mag verkleed rondlopen, welkom!
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LETS-Ruilkring sociaal
en duurzaam bezig
Goederen en diensten zonder dat er een euro aan te
pas komt? Waar vindt men dat nog tegenwoordig? Het
antwoord is: bij de LETS-Ruilkring Breskens. In januari
2010 werd de Ruilkring opgericht met als doel producten
en diensten uit te wisselen met gesloten beurzen.
De ene dienst is de andere waard. Bijna iedereen doet wel
eens iets voor iemand anders: een familielid, buurvrouw,
collega, enz. Een vriendendienst heet dat dan. Vaak is het
lastig om iets terug te doen als iemand je helpt. Je wilt graag
iets terugdoen maar je hebt hem/haar niets te bieden. Als je lid
wordt van onze Ruilkring, is dat geen enkel probleem meer! Wij
gebruiken ‘ruilpunten’ als vergoeding voor een gedane dienst,
die ruilpunten heten bij ons ‘klakkers’. Je ‘betaalt’ namelijk voor
de klus met ‘klakkers’ en daarmee kan de klusser bij een ander
LETS-lid weer diensten of goederen ‘kopen’. In de Ruilkring
hebben de mensen weer op ouderwetse wijze zorg voor elkaar!
Vooral in deze tijd, waarin de verantwoordelijkheid steeds meer
bij de mensen zelf wordt gelegd, is er voor elkaar zijn, op
welke manier dan ook, steeds belangrijker.

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

Uitvaartverzorging

Quataert

Zes redenen om lid van de Ruilkring te worden:
1) iets voor elkaar betekenen zonder dat er geld aan te pas komt;
2) leuke mensen leren kennen;
3) praktische hulp o.a. bij allerlei kleine klusjes;
4) spulletjes ruilen bijv. kleding, speelgoed, huishoudelijke
artikelen, plantjes, enz.;
5) de eigen kwaliteiten en talenten benutten en daarmee
anderen een plezier doen;
6) milieubewust bezig zijn door hergebruik van allerhande
dingen.

FantaSea bij QI Veerhaven

Op 8 juni aanstaande staat Breskens weer volledig in het teken van ons nieuwe
evenement ‘FantaSea’! Wat vorig jaar als een try-out begon, groeit uit tot een
jaarlijks terugkerend evenement met bezoekers van heinde en ver. Honderden
prachtig uitgedoste figuren, groot en klein, jong en oud, waren vorig jaar van de
partij. Cosplay (van: costume), de officiële benaming, is al jarenlang de drijfveer
op grootse evenementen zoals Castlefest, Keltfest, Elfia en dat trekt iedere keer
weer duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Zoals de naam al zegt,
draait het deze dag om fantasie die de bezoekers en deelnemers kunnen laten
zien en ervaren op een locatie aan zee.

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

Check onze bijzondere activiteiten op

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

De LETS-Ruilkring Breskens heeft momenteel een 40-tal
leden die afkomstig zijn uit vrijwel alle omliggende dorpen.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek www.facebook.com/letsruilkringbreskens of de groep Vrienden van de LETS-Ruilkring Breskens. Hebt u geen Facebook en wilt u, geheel
vrijblijvend, wat meer informatie ontvangen, dan kunt u
bellen naar Hannelore Hoefnagel tel.0117-386183 of een
mail sturen naar letsruilkringbreskens@hotmail.nl
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Jeugd herinneringen van Jacobus van den Heuvel (deel 4)
Dien zelfde achtermiddag, een half uur voor donker, kwam er een vreeslijke berg water aan loopen en daar kwam
nog een zee boven op. Er werd geroepen ‘berg je’, maar waar mocht je naar toe. We zaten al reeds onder water.
De zee liep tot boven derde rif in schoener zeil en nam meteen de bijboot mee van het groot luik.

De sjorrings braken af, of het maar
kabelgarens waren. Het zeil was niet
gescheurd, dat was nieuw en sterk, maar
de schoot brak en sloeg zeil en boom in
het water. De verschansing was zo diep
onder water, dat wij de bijboot makkelijk
over de verschasding konden varen
terwijl hij half vol water stond.
Er was een gat in geslagen, de grote
van een klomp. Dat hebben wij kunnen
dichten met een lapje zeildoek en een
plankje. Voor een nieuwe schoot voor het
schoenerzeil konden we in het verfhok
terecht. Daar stond het minste water. Dus
we hadden, voor het helemaal donker
was, dat zaakje weer voor mekaar. Het
was om vijf uur donker en om acht uur
dag. Heel dien nacht tot na de middag
10

bleef het onverminderd door stormen
tot middernacht, toen ging de storm
liggen. Zelfs zoo snel, dat er in de loop
van de dag een licht koeltje uit het N.O.
woei met een beetje zon. We konden
dus weer een beetje op verhaal komen,
want we hadden twee lange nachten
en een dag doornat gestaan. Maar nu
ging het op huis aan met koers Z.W.
richting Lands End. De eerste uuren na
de storm, toen de wind zoo snel af nam
en er maar een licht koeltje over bleef,
was het of de masten er uit kwamen.
Drie dagen en drie nachten na de storm
waren wij op onze bestemming met een
deerlijk gehavend schip. Van de verschansing waren de helft van de stutten
en het potdeksel er nog. Er zijn honderden menschen komen kijken naar het
gehavende schip en er zijn ook veel foto

‘s van gemaakt. Toen wij eenmaal binnen
waren, kregen wij van de kapitein te
horen met welk een zwak schip wij in de
storm hadden gezeten. Als wij een zware
lading hadden gehad, waren wij de
eerste nacht van de storm al gebleven.
Nu wij kolen hadden, zat het schip vol en
kon het dak niet instorten. Dat was ons
geluk. Toen we dan ook gelost waren,
zijn we in het dok gegaan en hebben
daar een nieuw dek gekregen met vijf
nieuwe dekbalken en aan stuurboord
van de kiel twee nieuwe huidplanken.
We hadden met een waakzaam schip in
de storm gezeten, maar was slecht van
romp. Na twee nachten en een dag tot
aan ons knieen en dikwijls tot aan ons
middel in het water hadden gestaan, is
de ellende weer vergeten.
Jules van Lierde

Geheel Bressiaans team loopt mee in de
Estafettemarathon van Zeeuws-Vlaanderen
Op 13 april jl. werd de
Marathon van ZeeuwsVlaanderen gehouden.
Deze keer werd er gestart
in Terneuzen en via Axel
naar Hulst gelopen. Men
kon individueel de gehele
marathon lopen of in de
vorm van een estafette. Als
team, gesponsord door In
Zaken Loon & HRM, deden
Bressiaanders Manon
Vergouwe, John Roessink
en Tom van Dorsselaer
mee aan deze marathon
met nummer 878. Helaas
moest het vierde lid, Kim
Bron-Vergouwe zich afmelden wegens ziekte. Allen
zijn actief lid van ProSport
uit Breskens.

minuten. “Ik was ingesteld op het kortste stuk, maar doordat
Kim uitviel hebben we de verdeling op het laatste moment
aangepast. Vooral het laatste stuk viel tegen, maar toch ben
ik blij met mijn tijd”.
In Sint Jansteen werd Manon dan weer afgewisseld door
John, die dus voor de 2e keer ging lopen in deze estafettemarathon. Hij liep via de Clingse Bossen over het oude
spoor naar het Vestrockterrein en zo de Hulsterse stadswallen op naar het eindpunt van deze marathon. “Een
pittig stukje waar vooral de Hulsterse stadswallen wel even
moeite kostte om mijn tempo vast te houden. Al met al ben
ik tevreden over mijzelf maar vooral supertrots op Manon
en Tom!” Op het laatste stuk, het begin van de Steenstraat,
haakten Tom en Manon weer aan en ze liepen gezamenlijk
over de finish in een totale tijd van 4 uur 18 min 21 sec, op
een 176e plaats. Misschien zijn ze niet geëindigd op de
plaats die ze graag wilden behalen, maar al met al is het
een prima prestatie!
SAvD

Tom liep het eerste stuk (11,4 km) vanaf de Markt van
Terneuzen over de Scheldekade langs de Otheense Kreek
richting Schapenbout (een buurtschap van Terneuzen). Dit
deed hij in een tijd van 1 uur en 6 minuten. “Ik had behoorlijk last van mijn rug dus daarom lag mijn tempo wat lager.
Ik had een betere tijd verwacht, maar het viel tegen.”
In Schapenbout nam John het stokje/nummer over en liep
vanaf Schapenbout langs Axel en Drieschouwen (ook een
buurtschap van Terneuzen) met als eindpunt de Eerste
Verkorting (Axel, 9,5 km). Hij liep in een tijd van 52 minuten.
“Prachtige afwisselende route maar met de wetenschap dat
ik nog een etappe moest lopen heb ik niet alles gegeven.”
Het 3e stuk (11,4) is gelopen door Manon en die liep vanaf
de Eerste Verkorting via Heikant (gemeente Hulst) richting
Waterwingebied Sint Jansteen in een tijd van 1 uur en 10
11

Expositie fotoclub Breskens
Fotoclub Breskens organiseert
op 14, 15 en 16 juni a.s. haar
tweede foto-expositie. De officiële opening zal plaatsvinden op
vrijdag 14 juni a.s. om 19.30 uur
en duurt tot 22.00 uur.
Fotoclub Breskens bestaat uit 16 leden en alle leden
werken hieraan mee. Dit jaar hebben we gekozen
voor twee thema’s: foto’s uit de streek en een foto naar
keuze van de fotograaf. In totaal zijn er 32 foto’s. Veel
verschillende landschappen zijn er te zien, zoals zee,
strand en land. De vrijekeuzefoto’s van de fotografen
geven een verrassend extraatje aan deze expositie.
Meer informatie over Fotoclub Breskens kunt u vinden
op www.fotoclubbreskens.nl. De expositie kunt u zien
in Het Klinket, Sasputsestraat 14, Schoondijke. De
openingstijden op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni
zijn van 12.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Na de opening zijn de foto’s nog de hele zomer tot
oktober te bezichtigen in Het Klinket.

Achter de schermen
wordt hard gewerkt om
ook van de Mini-Roparun
Zeeuws-Vlaanderen 2019 een groot succes te maken. De
aftrap is dit jaar op vrijdag 10 april in Terneuzen. Daar gaan
de scholen voor de 4e keer hardlopen in estafette. Een
week later is het de beurt aan de scholieren van de gemeente Sluis om voor de 7e keer hun rondje hard te lopen
in de gemeente Sluis. De originele Roparun is een estafetteloop voor 8 lopers van Parijs of Hamburg naar Rotterdam.
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Voorafgaand aan de loting voor de
Esad Osmanovski Memorial Cup kregen de toeschouwers op Baersande
een leuk opwarmertje. Bij de naam
'rebellen' denk ik meteen aan een samengeraapt zootje: degenen die zich
verzetten tegen het heersende gezag,
dwarsliggers, afvalligen, onruststokers, oproerkraaiers … Vroeger werden ze niet altijd door iedereen met
open armen ontvangen. Meestal liep
het dan ook slecht met hen af en eindigden ze aan de strop of in een stalen kooi buiten de stadsmuren. Deze
rebellen echter, getooid met de naam
FC de Rebellen, waren wel samengeraapt, maar gelukkig vredelievend.
Een mooi groepje oud-profvoetballers
dat hun sporen in heel de wereld ver-

Lotingsavond

diend heeft: rebellen die houden van
een uitje als dit en niet kijken op een
kilometertje of kilootje meer of minder.
Terwijl soapserieboy Andy van der
Meyde en zijn kompanen de warming-up vooral wandelend afwerkten, waren de de jonge honden van
Jumbo lekker fanatiek bezig. Na een
vakkundig intro van Serge de Ruijsscher kwamen de matadoren het veld
op. Ik miste wel de bijpassende marsmuziek van Koning Voetbal. Het begin was voor Jumbo. Ze drongen wat
aan, maar tot echte kansen leidde dat
niet. De Rebellen zagen het eens aan
en maakten zich vooral niet druk. Het
balletje ging rond en er was volop tijd
voor een dolletje hier en daar. Vooral

Leo Koswal acteerde als een waardig
rebel. Praatje maken met het publiek,
de tegenstander de stuipen op het
lijf jagen en soms was hij ineens verdwenen. Dan liep hij naar de kantine,
dronk een biertje met verbouwereerde supporters en liep doodleuk het
veld weer in om daarna de bal te veroveren. Een rebel en clown in één lijf!
Nadat de Jumboys van Jumbo waren
uitgeraasd, opende oud-Feyenoorder Slory fraai de score. Samen met
een collega werd een duo acrobatische flikflak gedegradeerd tot twee
stervende zwanen! Jumbo verzette
zich kranig en trok meerdere blikken
spelers open. Ondanks dat een heldenrol was weggelegd voor beide

Jumbokeepers, werd de score met de
regelmaat van de klok opgevoerd tot
vijf doelpunten tegen. Rebellen kennen, normaal gesproken, geen enkele
genade. Toch scoorde Kaj Zwerver in
de 'dying minutes' van elf meter. Hij
vierde dit op euforische wijze. De Italiaanse rebel Marco Tadelli zou er in
1982 zeker jaloers op geweest zijn …
De overwinning was duidelijk, het publiek en spelers hadden genoten en
gelukkig werd de vrede gezamenlijk
getekend na afloop, onder het genot
van kolkend, bruisend en schuimend
gerstenat. Daarbij werd zelfs de ergste rebel volgzaam …
Jules van Lierde

Esad Osmanovski memorial cup

2019

Op zaterdagavond 13 april vond in Stadion Baersande de loting
plaats voor de 13e Esad Osmanovski Memorial Cup, welke gehouden wordt op zaterdag 25 en zondag 26 mei. Vooraf aan de loting
werd een wedstrijd gespeeld die mede mogelijk was gemaakt door
Jumbo Ingels.

De mini roparun zeeuws-vlaanderen komt er weer snel aan
De Mini-Roparun
Zeeuws-Vlaanderen
2019 staat weer voor
de deur.

FC de Rebellen tegen Jumbo: een verslag

Deze run wordt gehouden om geld in te zamelen om het
leven van kankerpatiënten zo dragelijk mogelijk te maken.
Terwijl KWF zich vooral richt op onderzoek en genezing
van kanker, richt Stichting Roparun zich vooral op kwaliteit
van leven van kankerpatiënten. Net als bij Roparun wordt
er bij de Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen in teams van 8
leerlingen in estafette een afstand van iets meer dan 60 km
hardgelopen voor het goede doel. De basisschoolleerlingen
en leerlingen van het Zwin College laten zich sponsoren per
km. De leerlingen kunnen zich gemakkelijk en veilig laten
sponsoren met de GEEF-app. Maar je kan ook je donatie
doen via https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-mini-roparun-zeeuws-vlaanderen Ook uw donatie is van harte welkom.
Dit jaar wordt er hardgelopen voor Stichting Palazolli en de
afdeling Oncologie-Fysiotherapie van Ziekenhuis Zorgsaam.

Na de wedstrijd was er een zeer gezellige avond in de kantine waarbij
de spelers van FC de Rebellen zich onder de toeschouwers begaven
zodat iedereen de kans had om met ze op de foto te gaan. De loting
van de 13e editie van de Esad Osmanovski Memorial Cup werd verricht
door Roxane de Houck (namens Hoofdsponsor van het toernooi Vishandel Mike de Houck), Carola Ingels (namens lotingswedstrijdsponsor
Jumbo Ingels), Diana Osmanovska (de zus van Esad Osmanovski, namens de familie) en de Rebellen Marcel Meeuwis en René van Dieren.
Dit leverde de volgende poules op:
Poule A: NAC Breda, KAA Gent, Club Brugge en Nottingham Forest
Poule B: FC Antwerp, Boca Juniors, Sparta Rotterdam en RCD
Espanyol.
Deze 8 clubs zullen met hun jeugdploegen (U19) op zaterdag 25 en
zondag 26 mei te zien op de velden van V.V. Breskens. Na de loting
was het volop ambiance in de kantine van V.V. Breskens op de muziek
die verzorgd werd door DJ M@gneto. De organisatie kijkt terug op een
zeer geslaagde lotingsavond en hoopt op veel publiek tijdens het toernooi. Mede dankzij de vele sponsoren kan dit toernooi georganiseerd
worden, waarvoor dank!
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KO voor mevrouw Ronnie Neuwald-de Coninck
Op vrijdag 26 april vond de landelijke lintjesregen plaats. Enkele dagen daarvoor: na maanden van voorbereiding en stilhouden was het zover. Ronnie was uitgenodigd voor een ‘extra’ vergadering van het bestuur van de Zonnebloem afdeling
Breskens in MFC De Korre.

Ronnie is bestuurslid voor het bezoekwerk van de afdeling Breskens. De voorzitter van de regio kwam (zogenaamd) met
intern nieuws en hij wilde meer afdelingen bezoeken die dag. Dus daarom was de vergadering al om 9 u, want Breskens
was de eerste afdeling die dag. Nou, de overige vier bestuursleden zaten ietwat gespannen tijdens de gelukkig korte
vergadering. Een appje bracht de verlossing, want dit was het teken dat burgemeester Marga Vermue met haar gevolg
was gearriveerd. Samen met familie en vrienden stonden ze Ronnie op te wachten in het cafetaria van het mfc toen ze
binnenkwam om ‘iets op te halen’.

Uniek muzikaal samenwerkingsverband
tussen Muziekverenigingen GroedeSchoondijke en Breskens-Groede
Sinds eind maart dit jaar werken Muziekvereniging OKK Groede-Schoondijke en Muziekvereniging Breskens-Groede
nauw samen. De oorsprong van deze samenwerking komt voort uit het feit dat in september 2018 Muziekvereniging
OKK Groede-Schoondijke plotseling zonder dirigent kwam te staan.
Muziekkidz Breskens geeft een eigen optreden
met ondersteuning van Jeugdgroep OKK. Wij nodigen u van harte uit op deze gezellige zaterdagavond in MFC De Korre te Breskens.

De verrassing was groot! Ronnie krijgt een koninklijke onderscheiding oftewel een lintje (dat gebeurde dus daadwerkelijk
op 26 april) uitgereikt door de burgemeester voor haar inzet al 26 jaar lang voor de Zonnebloem. Ze doet dit nog steeds
vol overgave. Ook speelde bij de toekenning door Zijne Majesteit de Koning mee haar inzet voor de Vrouwenbond van
Breskens van 1973 tot 2013, waarvan 30 jaar als bestuurslid. Van 1993 tot 2003 organiseerde ze het rolstoelwandelen met
de bewoners van Ter Schelde tijdens de Avondvierdaagse. Al met al: een dikverdiend lintje voor een bijzonder zorgzaam
persoon!

Het concert begint om 19.30 uur en de zaal is
open vanaf 19.00 uur. Mede door deze samenwerking worden ook uitvoeringen, zoals u die
gewend bent in Schoondijke, Breskens en Groede,
gegeven. Bent u als muzikant nieuwsgierig
geworden hoe het eraan toegaat, kom dan gerust
eens langs op een repetitieavond: ‘s maandags
van 20.00 uur tot 21.30 uur in MFC De Korre te
Breskens.
Op zaterdag 27 april jl. is er al een klein voorproefje geweest tijdens de optredens in Breskens
en Schoondijke ter gelegenheid van Koningsdag.
Om persoonlijke redenen moest dirigent Freddy zijn werkzaamheden stoppen, zo’n 6 weken voor het jaarlijkse
Koffie-Adventsconcert. Het bestuur en muzikanten gingen op
zoek naar een vervangende dirigent om toch het concert uit
te kunnen voeren en vonden in Eric Provoost dé oplossing.
Al gauw echter bleek dat dirigent Freddy niet meer terug zou
kunnen komen, waardoor het toch een structureel probleem
werd. Na goed overleg tussen bestuur en muzikanten werd
gekozen voor de mogelijkheid om een samenwerkingsverband met Muziekvereniging Breskens-Groede aan te gaan.
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De muzikale krachten worden nu gebundeld en zullen voor
het eerst te beluisteren zijn tijdens het concert op zaterdag
11 mei a.s. waarbij er wordt gespeeld in de nieuwe bezetting.
Ook de jeugdleden treffen elkaar.

www.levroparket.nl
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Computerclub CCBS gaat op reces

Aan tafel bij ... Zeeuwse Gronden

Het cursusseizoen zit er weer op, zes maanden lang waren onze vrijwilligers
in touw om alle cursisten bezig te houden. Er was een volle klas beginners,
mensen die de basisvaardigheden onder de knie probeerden te krijgen en
dat is ook bij allemaal behoorlijk gelukt.

Donderdag 11 april waren wethouders en raadsleden uitgenodigd om kennis te komen maken met een woongemeenschap van Zeeuwse Gronden in Axel. Lucien, Sebastiaan en ikzelf hebben gebruikgemaakt van de uitnodiging omdat
we wel eens met eigen ogen wilden zien hoe zo’n woongemeenschap eruitziet.

De cursisten van de cursus basisvaardigheden voor gevorderden hebben
ook weer veel opgestoken en zijn weer
heel wat wijzer geworden op de digitale
snelweg. De internet-en-e-mailgroep
heeft weer heel leuke dingen ontdekt
op het internet en ze kunnen daar de
hele vakantie mee aan de slag: computeren is namelijk heel erg leuk als
je weet hoe YouTube werkt en hoe je
met Google Earth de hele wereld kan
bekijken vanuit je luie stoel. De fotocursisten die hebben er een nieuwe
hobby bij, want met Pixlr-fotobewerking
ontdek je telkens iets nieuws en kun
je de mooiste creaties maken. Ook de
Officecursus was zeer leerzaam en
nuttig, de cursisten hebben veel handigheidjes geleerd waarmee de nodige
tijd wordt bespaard.
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En de cursisten van de combicursus
hebben een mooie verjaardagskalender gemaakt naast kaartjes, etiketten
en een powerpointpresentatie. Er ging
ook nog een mooi receptenboekje mee
naar huis. Het was dus weer een
productief maar vooral een gezellig
seizoen met koffie, koekjes, traktaties
en er is heel veel gelachen, want bij
CCBS staat het plezier in computeren
voorop. We gaan er nu even tussenuit.
Op 23 september starten we weer met
een nieuw seizoen, wilt u ook meedoen?
U kunt zich inschrijven via onze
website www.ccbsbreskens.nl of
bel naar onze secretaris 0117-452315.
U vindt ons clubgebouw aan de
Burgemeester van Zuijenstraat 80a
te Breskens.

We werden vriendelijk ontvangen door
de dames die de bewoners begeleiden,
in een gezellige woonkeuken. Koffie en
gebak stonden al klaar. Langzaamaan
druppelen raadsleden, wethouders en
de burgemeester binnen. Aan tafel
schuiven ook die ouders aan, van wie
de zoon in Axel woont. We beginnen
met een voorstelrondje. De bestuurder
en medewerker communicatie van
Zeeuwse Gronden zijn aanwezig, een
aantal begeleiders, waaronder Daphne
en Pauline uit Bresjes en activiteitenbegeleidster Romy, ook uit Bresjes. In
kleine groepjes gaan we op bezoek bij
een bewoonster. Haar appartement
bestaat uit een woonkamer met keuken, slaapkamer en ruime badkamer.
Netjes ingericht met persoonlijke
spullen en het ziet er keurig verzorgd uit.
We krijgen uitleg over de gang van
zaken in de woongemeenschap.
Mensen kunnen kiezen. Eten ze
zelfstandig of schuiven ze aan in de
gezellige woonkeuken? In Axel hebben
ze geluk. Een van de bewoners vindt
het heerlijk om te koken en hij kookt
bijna dagelijks voor de bewoners en de
begeleiders. We vragen ons af waarom
mensen hier wonen. Het antwoord is
simpel: mensen wonen hier omdat ze
niet goed in staat zijn om helemaal
voor zichzelf te zorgen. De mensen
die hier wonen hebben psychische
problemen, maar met behulp van
behandelaars en medicijnen zijn ze wel

in staat om redelijk zelfstandig te
wonen. In de woongemeenschap
zorgen de begeleiders ervoor dat
iedereen op tijd medicijnen inneemt en
zij staan klaar voor de mensen als dat
nodig is. Bij Zeeuwse Gronden wonen
geen mensen die drugsproblemen
hebben. Drugs worden niet toegestaan
en wordt er toch gebruikt dan kunnen
de mensen er niet blijven. De ouders
van een bewoner vertellen ons dat
het een hele geruststelling is om te
weten dat er iemand is die ervoor zorgt
dat hun zoon op tijd zijn medicijnen
inneemt, maar ook dat er iemand is
die naar hem luistert als dat nodig is.

Hij wordt begeleid om vrijwilligerswerk
te doen, hij heeft zelfs weer een baantje. Ook krijgt hij hulp bij het beheren
van zijn geld. Zou hij zonder begeleiding wonen, dan zouden die ouders
zich hele dagen zorgen maken over
hem.
We hebben best een goede indruk
gekregen van hoe het gaat als je begeleid woont bij Zeeuwse Gronden. Het
is er gezellig en niet eng. Er wordt daar
goed gezorgd voor mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben.
Marianne
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Dit is weer 2 weken na het verschijnen van op bresjes
als suggestie verkrijgbaar bij strandpaviljoen BAZ

Tarbot met verse tartaarsaus
en kruidenboter
voor 2 personen

Binnenkort zullen er weer zeehondenpuppy’s geboren
worden.
Daarom een oproep aan iedereen.
Ziet u op of bij het strand een (levende) zeehond liggen?

Ingrediënten:
-2 kleine tarbotjes
- Boter en kruidenboter
- Citroen
- Zout en peper

Koken met KO

Eerste hulp bij zeezoogdieren
(EHBZ) en reddingteam
zeedieren (RTZ)

1.

Houd afstand en houd ook andere omstanders op
afstand.
2. Houd honden aangelijnd en uit de buurt van de
zeehond.
3. Jaag de zeehond niet het water in.
4. Meld het dier bij RTZ: 144 of 0900-8844.
5. Kijk wel uit: een angstige zeehond kan agressief zijn en
flink bijten.
6. Ziet u een zeehondenpuppy liggen:
blijf uit de buurt, de moeder kan in de nabijheid zijn.
7. Laat kinderen geen selfies maken of te dichtbij komen.
8. Zeehonden houden net als wij van zonnen en liggen
ook uit te rusten (in bananenhouding).
9. Als een zeehond ziek is, blijft deze liggen en
kan hij/zij agressief zijn!
10. Dode zeehond? Kom er niet aan, bel 114,
RTZ (24/7) komt z.s.m.!

Tartaarsaus: ui, kappertjes,
peper, bieslook, peterselie,
augurk, mayonaise

Strandpaviljoen

Heel hartelijk dank voor uw medewerking!
H.M. Jonkers, Breskens

Breskens aan Zee
Bereiding:
Tarbot: Bak de tarbot aan beide zijden mooi bruin, zet
daarna nog ongeveer 10 minuten in de oven op 160
graden om de vis door te garen.
Tartaarsaus: Alle ingrediënten fijnsnijden en vermengen
met de mayonaise. Leg de kruidenboter op de tarbot.
Serveer het gerecht met broccoli, worteltjes,
aardappelpuree en de tartaarsaus.
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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
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Een gedicht dat zich laat
lezen in twee richtingen.
Lees het eerst van boven
naar onder en daarna
van onder naar boven.

wel van voor naar achter
niet van achter naar voor
het leven is gelukkig
niet zoals de golven
beloftevol vooruit
behoedzaam terug
het leven leven
als een golf
voorwaarts en terug
voorwaarts vol belofte
achterwaarts hinderlijk
het herbeleven
narigheid verborgen
onder mooie herinneringen
als je terug moet
steeds opnieuw
ondraaglijk zou het zijn
het eeuwig herbeginnen
als een golf
van voor naar achter
van achter naar voor
zo loopt het leven gelukkig niet
B.R.
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KASSA:
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

Is uw dierenarts ook
van alle markten thuis?
Ken je het verschil tussen een Belgisch klapraam en een
Nederlands klapraam? Nee, het gaat hier niet om een grapje,
een Belgenmop, maar geachte lezer, het is me hier, voor heel
even, bittere ernst, zou ik zeggen en lees vooral toch verder
… Een Belgisch klap- of kiepraampje scharniert langs de
onderzijde, klapt open naar je toe en dat biedt het voordeel
dat je met wat meer gemak een rolluik kunt plaatsen; als je ‘je’
klapraampje ‘van je af naar buiten toe moet openklappen, in
het Nederlandse geval dus, kan het rolluik niet naar beneden
… Advies van een dierenarts: als je Belgische klapraampjes
in huis hebt, zorg er dan voor dat er permanent een hor aan
de buitenzijde zit. Waarom dit advies? Welnu, in geval van
een Belgisch klapraam met ‘klapraamhor’ geïnstalleerd zal
niet alleen de mug en de vlieg niet binnenkomen, maar zal
ook een kat een dergelijke hindernis/barrière mijden … Maar
het gaat o zo vaak zó mis … Een aantal lezers van een dergelijke ‘casus’ kan er helaas over meepraten: zij vonden hun
kat of een andere kat hangend in de ‘wig’ van het Belgische
kiepraam, in één van de twee V-vormige uitsparingen die een
openstaand Belgisch klapraam biedt; de kat kon er van z’n
levensdagen zelf niet meer uit en zat halverwege het lichaam
‘muurvast’ door het eigen gewicht! Uit een dergelijke meer
dan benarde positie kan een kat niet ontkomen, kan zich nergens op afzetten, terwijl, zeker in geval van een wat zwaardere kat, de bloedvaten naar de achterste helft van het kattenlichaam geheel of gedeeltelijk worden dichtgedrukt … Een
slimme kat begint onmiddellijk lawaai te maken, maar dan
zal iemand de noodoproep wel gauw moeten horen, want dit
is ‘superspoed’! Ieder jaar vindt wel een eigenaar zijn kat in
dergelijk onfortuinlijke niet-benijdenswaardige positie daar

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

hangend,
of vindt iemand anders een dergelijke kat bij een
Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
verlaten (Belgisch) vakantiehuisje, waar men het Belgisch
kiepraam ter ‘verluchting’ maar had opengelaten … zonder
‘horretje’. Vaak is men té laat en is de achterste helft van het
kattenlichaam al in staat van lijkstijfheid, terwijl het voorste
deel ‘het nog voor de volle 100% doet’; een dergelijke kat wil
dan zelfs nog wel eten! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
er ook voldoende katteneigenaren net op tijd bij waren en
het tij gelukkig nog tijdig konden keren. Met een Nederlands
klapraam, scharnierend aan de bovenkant, ligt het zojuist
beschreven gevaar niet op de loer. Sorteert het plaatsen van
een rolluik vervolgens een probleem dat moet worden opgelost … wik en weeg, en mocht u overwegen een klapraam te
plaatsen: praat er eens over met uw dierenarts!
Geert de Bruijckere
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Ter Schelde, vroeger en nu
In 1950 nodigde de Gemeente Breskens de in Breskens
aanwezige kerkbesturen, besturen van kruisverenigingen
en de interkerkelijke gezinsverzorging uit om met elkaar
op het gemeentehuis te spreken over het stichten van
een Tehuis voor Ouden van Dagen in Breskens.
Bressiaanders die niet meer zelfstandig zonder hulp thuis
konden blijven wonen, werden in die tijd namelijk genoodzaakt hun vertrouwde omgeving achter zich te laten om hun
laatste levensdagen in Oostburg of in Sluis door te brengen.
Na vele jaren van overleg met allerlei organisaties werd in
1963 vastgesteld dat het bouwen van zelfstandige bejaardenwoningen in Breskens op basis van het aantal bejaarde
inwoners gerechtvaardigd was. Er werd besloten tot galerijbouw voor een zo groot mogelijk aantal bejaardenwoningen
met gemeenschappelijke lift die ook voor brancards geschikt
was. Het complex bevatte cv, een warmwaterinstallatie, een
centraalantennesysteem, een centraal alarmsysteem en woningen met 1 of 2 slaapkamers. Op 20 december 1966 werd
de eerste paal geheid voor de bouw van Ter Schelde.
In 1970 zijn de eerste bewoners in Ter Schelde komen
wonen. Medio 2006 zijn de bewoners van Ter Schelde
verhuisd naar de Hooge Platen en het gebouw is ook nog
een aantal jaren gebruikt voor de bewoners van de Burght
in Oostburg, toen daar nieuwbouw plaatsvond.

Sinds een aantal
jaren staat Ter
Schelde in Breskens er verloren
bij en verpaupert
het meer en meer
na iedere storm.
Dit riep de vraag
op naar duidelijkheid over wat de
toekomst van het
gebouw wordt. De
heer Lemahieu van
Verhage-Lemahieu
(makelaars) maakte tijd vrij om die vraag te beantwoorden.
Het kantoor is sinds 3 jaar eigenaar van het pand. Het huidige
pand wordt gesloopt ten behoeve van de bouw van 41 levensloopbestendige woningen – zowel huur- als koopwoningen, te
verdelen over 2 nieuwe panden. Deze worden gerealiseerd op
hetzelfde grondoppervlak als waar nu Ter Schelde staat. Het
kleine gebouw zal 6 woningen bevatten en een bewonerscafé.
In het grote gebouw komen 35 woningen, 4 verdiepingen hoog
en met een inpandige recreatieruimte. De oppervlakte van
de woningen zal variëren van 58 m2 tot 125 m2. De bovenwoningen worden voorzien van een groot balkon. Onder de
woningen wordt een kelder gerealiseerd waar de scootmobiels
kunnen worden geparkeerd.
De welstandscommissie van Gemeente Sluis is inmiddels
met de esthetische plannen voor de nieuwbouw akkoord
gegaan. Bij de vergunningaanvraag bij de gemeente
speelde een verschil van mening over de levensloopbestendigheid van de woningen tussen de Gemeente Sluis
en Verhage-Lemahieu. Overleg met Zorgsaam, met wie
Verhage-Lemahieu ook een overeenkomst heeft gesloten,
heeft ertoe geleid dat de gemeente in kan stemmen met de
vergunningaanvraag. De technische kant van de vergunningverlening is nog niet af. De gemeente bekijkt die tussen
nu en eind mei/begin juni. Daarna komt de vergunning ter
inzage via publicatie in de krant zodat mensen er nog opof aanmerkingen op kunnen maken.
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Taalrubriek (3)
1. Nooit meer dt-fouten maken? Dat kan zelfs zonder ‘t kofschip
(tegenwoordig ook wel: ‘t fokschaap). De ouderen onder u
hebben vroeger het volgende geleerd op de taalles: als de
stam (van koken is die: kook) van een (regelmatig!) werkwoord
(dus niet onregelmatig: lopen, liep, gelopen) op een van de
medeklinkers van ezelsbruggetje ‘t kofschip eindigt, dan krijgt
het voltooid deelwoord een t (koken, stam: kook, dus gekookt
met t). Met de andere letters: zetten, stam: zet, gezet (de t
wordt niet verdubbeld!), boffen, stam: bof, geboft, plassen,
stam: plas, geplast, stuccen, stam: stuc, gestuct (maar ook:
stuken, stam: stuuk, gestuukt!), pochen, stam: poch, gepocht, trappen, stam: trap, getrapt. Eigenlijk is de vuistregel niet
compleet: er ontbreken 4 letters, sj, sh, x en tch (die kwam je
vroeger zelden tegen), maar ze horen er wel degelijk bij: roetsjen, stam: roetsj, geroetsjt, pushen, stam: push, gepusht, faxen,
stam fax, gefaxt en matchen, stam: match, gematcht.
2. Alle andere medeklinkers aan het eind van de stam van een
werkwoord krijgen bij het voltooid deelwoord aan het eind dus
een d. Ik geef overal voorbeelden van: dubben, stam: dub,
gedubd, wedden, stam: wed, gewed (geen verdubbeling van
de d!), joggen, stam: jog, gejogd, ballen, stam: bal, gebald,
dimmen, stam: dim, gedimd, lonen, stam: loon, geloond, (ww.)
BBQ’en, stam: BBQ, ge-BBQ’d, horen, stam: hoor, gehoord,
roven, stam: roof, geroofd (net als leven, stam: leef, geleefd,
duwen, stam: duw, geduwd, quizzen, stam: quiz, gequizd (met
d, maar tegenwoordig mag ook: kwissen, stam: kwis en dus
gekwist, met t!) en ook: lozen, stam: loos, geloosd.
3. Alle stammen op een klinker krijgen een d: saunaën, stam: sauna, gesaunaad, sleeën, stam: slee, gesleed, skiën, stam: ski,
geskied (met extra e), judoën, stam: judo, gejudood, fonduen,
stam: fondu, gefonduud en rugbyen, stam: rugby, gerugbyd.
4 Vooruitblik op de volgende keer: a) weg met ‘t kofschip, kijk naar
de verleden tijd: boffen, bofte en dus geboft, horen, hoorde en
dus: gehoord, b) nog handiger: kijk in de papieren GB of nog
veel uitgebreider op www. woordenlijst.org – typ als zoekwoord
maar eens upgraden in: je weet niet wat je ziet!
RL

Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 19 mei is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. Aanvang is
om 09.15 uur.
Zondag 2 juni is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger is dan wederom pastor Frans van Geyt en
de muzikale ondersteuning van deze dienst is in handen van
de White Group. Aanvang is om 09.15 uur.
Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.
Barbarakerk weer open voor bezichtiging
Tot eind september zal de H. Barbarakerk van dinsdag tot en
met zaterdag geopend zijn voor bezichtiging van 13.30 uur
tot 16.30 uur. Het boekenwinkeltje dat in de kerk gevestigd
is zal dan ook weer open zijn. Hier kunt u, naast boeken van
bekende schrijvers, ook leuke hebbedingetjes op de kop
tikken voor een zacht prijsje. Met de aanschaf van een boek
of zo’n cadeautje steunt u het onderhoudsfonds van de kerk.
Vastenactie
De handwerk- en hobbymarkt die op zaterdag 6 april werd
gehouden in het kader van de Vastenactie 2019 leverde het
mooie bedrag op van € 1050. Eenieder die hieraan op de
een of andere manier heeft meegewerkt, willen wij van harte
bedanken. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar de
stichting SAKO (Steun Aan Kinderen Overzee) die hiermee
kinderen in Bangladesh een vak laat leren, waardoor ze later
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Familieberichten
Louis ( Aloysius Fransiscus Maria ) Schenk
Geb. 30 Juni 1954
Overl. 29 Maart 2019
Herman Hamelijnck
Geb. 25 Augustus 1939
Overl. 2 April 2019
Hanna van de Wege – Faas
Geb. 24 Juni 1946
Overl. 3 April 2019

Suzanna Klaassen – de Lijzer
Geb. 24 Augustus 1920
Overl. 11 April 2019
Loes van der Lijke Simpelaar
Geb. 20 November 1938
Overl. 25 April 2019
Leendert Bruijnooge
Geb. 22 April 1927
Overl. 25 April 2019
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Hoe gaat het nu met...
Lonny Boogaert?
Hoi, ik ben Lonny Boogaert ... die met die lage stem en
die kuif. Sinds begin 1999 woonachtig in Aardenburg
met mijn partner Kees Foks, stiefkinderen (waarvan er
al twee de deur uit zijn), zoon Lars en onze vier katten.
Ik ben nu al iets meer dan 10 jaar rijinstructrice bij onze
eigen rijschool.
Na ongeveer 16 jaar bij “de post” gewerkt te hebben, werd
het tijd voor iets anders ... maar wat? Kees had al jaren een
eigen rijschool, maar deed alles alleen. Omdat het steeds
drukker werd, was de keuze om de opleiding tot rijinstructrice te gaan volgen gauw gemaakt. Deze opleiding volgde
ik in Eindhoven. Vanaf het begin was het ontzettend leuk en
een enorme uitdaging om hier een succes van te maken.
Na het behalen van mijn papieren werd de eenmanszaak
omgezet naar een vof (vennootschap onder firma). Wat ik
stiekem erg leuk vind, is dat er leerlingen speciaal naar mij
vragen omdat ze graag bij mij willen lessen: dat maakt me
wel een beetje trots. Het leven in Aardenburg is niet veel
anders dan dat in Breskens. We hebben alleen geen strange. Ik ben zeer actief in het verenigingsleven van Breskens.
Ik speel altsaxofoon in muziekvereniging Breskens-Groede
en sinds een aantal jaren heb ik ook de trommelstokken
weer uit het stof gehaald. Na het bijwonen van een concert van de drumband van Aardenburg begon het weer te
kriebelen: zou ik dat ook nog kunnen? Als zesjarig kind heb
ik leren trommelen op de lettergrepen pan-nuh-koe-kuh.
Totdat ik een jaar of 14 was en andere interesses kreeg, liep
ik jaren mee in de drumband van Breskens.
Via de muziek ben ik in de toneelvereniging van Breskens,
Thalia, gerold. Voor het opvoeren van Café Centraal hadden
ze een aantal muzikanten nodig. Ik dacht meteen: dat is
wat voor mij, dus meldde ik me aan. Omdat het zo verrekte
leutig is om op het toneel te staan ben ik spelend lid van de
vereniging geworden. We hebben net vijf geweldige voorstellingen van Bajesbonje opgevoerd in MFC De Korre. Ik
kom dus nog heel vaak in Breskens voor familie, vrienden,
hobby’s en werk. Tot ziens misschien op straat als voorbijganger of als toekomstige leerling!
Lonny

