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Opgelet verandering
aanleverdag BRSJS.nl
Opgelet. de aanleverdata voor BRSJS.nl wordt aangepast naar de laatste
maandag van de maand. Nu stond deze nog op de laatste donderdag
van de maand. Wegens verschillende omstandigheden wordt deze vanaf
volgende maand gewijzigd naar de maandag.

Foto’s
Jan Albregtse
Reggie Corijn
Foto van de maand: Cleo Nelisse

Dit gedicht laat zich lezen
van boven naar onder en
van onder naar boven.

Tekstcorrectie
Rein Leentfaar
Internet
www.brsjs.nl
Verspreidingsgebied
Breskens (postcode 4511)
Oplage
3000

Zwavelgeel
weekend
bij strandhokje

Aanleveren advertenties en copij
redactie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd voor de
laatste maandag van de maand. Sluitingsdag editie
Juli: 25 juni.
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.
Abonnement
Woont u niet in Breskens, maar wilt u wel BRSJS.nl
ontvangen. Dan kunt u vanaf nu een abonnement
afsluiten voor 60 euro per jaar, binnen Nederland.
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Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is
nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten en
onvolledigheden niet worden ingestaan. De redactie
van BRSJS.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de
gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen
op basis van deze uitgave. We hebben nagestreefd
om met iedereen contact op te nemen die wordt
weergegeven op de foto’s in deze editie.

weg
stuift Saharastof
sluiert hemels grijs
verdampt in droge vlagen
regen

druppel
één stroperige
zwavelgele kruipende klever
zo traag en vol
loomheid

regen
aan horizon
regenjas wacht geduldig
er valt nog geen
druppel

loomheid
sfeervol dik
de zwavelgele hemel
ik zucht, fluister voldaan
‘weekend’
B.R.

Evenementenkalender
10 juni		Pinkstermark, Spuiplein 10.00
15 juni		Begin of the Summerparty, Café Centraal
16 juni		Rommelmarkt, Centrum Qi 09.30
18 juni		Fietsexcursie Waterdunen, start Hof Waterdunen
17-21 juni		Junes Ladies Week, Tennisvereniging “de Boskreek”
20 juni		Mindwalk 19.00
22 juni		Zeezicht Festival Outdoor, Veerhaven 14.00
25 juni		Wandelexcursie Waterdunen, start Loods Tien
27 juni		Mindwalk 19.00
28 juni		Blotevoetenwandeling 19.00
30 juni		Rommelmarktje, Centrum Qi 09.30
2 juli		Fiets, proef en beleef, Keijmel recreatie 13.30
2 juli		Fietsexcursie Waterdunen, start Hof Waterdunen
4 juli		Snuffelen aan Zee, ‘t Halve Maentje 10.00
4 t/m 7 juli		Kermis, Spuiplein
6 juli		Ruzz Guitar’s Blues Revue Live, the Bounty 21.00
9 juli		Wandelen, Neusje van de zalm: Keijmel
		recreatie 13.30

Replica Kamper Kogge doet Breskens aan
Van Scheveningen naar Vlissingen/
Breskens, een reisverslag
Zondag om 7.15 u zijn we op de motor
vertrokken van Scheveningen naar
Vlissingen. Later op de dag hebben we
weer volop gezeild. Na 15 uur (!) varen
waren we om 22.00 u in de haven

van Vlissingen. Op maandagmorgen
hebben we eerst een bemanningslid in
het bootmansstoeltje omhooggetakeld.
Een van de gei-lijnen welke om het
toplicht was geslagen, moest daarvoor
worden losgemaakt.
Daarna hebben we nog diverse
(timmer)werkzaamheden verricht.
Zelfs met alleen een aantal bemanningsleden hebben we de Kogge versleept
om water bij te vullen. Om 12.00 u zijn
we naar Breskens gevaren, waar we
hebben overnacht. Maandag tegen
9.00 u vertrokken we naar Oostende.
De helft van die tocht hebben we op
zeil kunnen varen. Voordat we Oostende bereikten, kwam er een loods

aan boord. In de sluis ontstond grote
hilariteit: Twee voetgangers begrepen
niet wat “Achter de slagbomen” betekende en de omroeper bleef dat maar
herhalen!
foto’s: Adrie Smallegange
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Rondreis Spanje (deel 2)
Na Valencia hebben we onze reis afwisselend via de kustlijn en door het binnenland vervolgd. Steden als Roquetas
de Mar, Alicante, Murcia, Almeria, Malaga, Marbella en Gibraltar lagen op deze route. Een bezoek aan het Alhambra in
Granada gaf een goede indruk van de vele invloeden die voor die stad, de streek en het land van belang zijn geweest.

Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

De leukste,
gezelligste,

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!
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Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

We hebben heel veel mensen ontmoet en gesproken. Hierdoor kregen we tips om bijzondere plaatsen te bezoeken.
Zo bracht een gepensioneerde heer uit Granada ons met
zijn Audi naar het begin van Sacromonte. In deze wijk van
Granada leefden en leven de mensen in grotten. Heel bijzonder. We wilden na gesprekken met andere camperaars
ook Marokko aan onze reis toevoegen, maar omdat (hond)
Sproet niet beschikte over de juiste inentingen gaf dat problemen. Een Belgische mevrouw wilde één dag op Sproet
passen en hierdoor konden wij met een dagretour de ferry
nemen van Tarifa naar Tanger.
We kwamen in een totaal andere wereld terecht. We bezochten een markt waar de kippen ter plekke werden
geslacht. Koeienpoten lagen brandend op spiesen in een
openhaardvuur. Laswerkzaamheden vonden plaats op
straat, waarbij het afval bleef liggen waar het viel. Mensen
in piepkleine donkere ruimtes waren aan het werk met een
weefgetouw, zonder airco en onder erbarmelijke omstandigheden. Hier geen Arbo-, waren- of milieuwet. Schrijnend en
volgens onze normen en waarden mensonwaardig. Weer
maar eens een bevestiging, dat wij heel dankbaar mogen
zijn om hier (in Nederland) te kunnen en mogen leven.
Onze reis bracht ons over de grens naar Portugal. We
beleefden Lissabon, Coimbra, Braga (met een bezoek aan
Bom Jesus do Monte = Goede Jezus van de Berg, een
pelgrimsoord met een barokke trap, waarop je 116 m klimt)
en vissersplaatsen als Nazaré, bekend door haar grote
zee(surf)golven en de verkoop van gedroogde vis door
vrouwen in traditionele klederdracht. Prachtige stranden
zoals dat van Praia da Marinha, een paradijs op aarde.
Fatima was de volgende stop. Ook hier een sfeer die werd
versterkt, door de vele mensen die openlijk hun penitentie
of boetedoening op hun knieën beleden. Een aangrijpende
ervaring!
Brigit en Walter
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Computerles voor beginners

Café “de Platte Knoop”
Boulevard 38 te Breskens

Milan en Daniël judokampioen
Milan van Eetveldt en Daniël Luteijn zijn beiden 14 jaar en al bijna 10 jaar lid
van Judovereniging Breskens. Beiden judoën in U15 (onder 15). Zondag 26
mei namen Milan en Daniël in een gelegenheidsteam deel aan de districtskampioenschappen van het district Zeeland/Brabant in Gilze.
Naast hen bestond het team uit Henk Kaemmerer en Tristan Cairo (beiden
Judo Goes), Ivar Schulz en Ceyson van Oevelen (beiden JC Rosmalen) en
Ivar Bakermans (VanbuekenSports). De jongens kwamen uit in de gewichtsklassen: - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg en + 60 kg.

Openingstijden:
Zondag vanaf 10.00 uur
Maandag t/m zaterdag vanaf 14.00 uur
Woensdag sluitingsdag
Poolbiljart • Driebandenbiljart • Dartborden
Thuishaven van diverse verenigingen

Computeren: voor sommigen is dat een hobby, voor anderen een ver-vanmijn-bedgebeuren. Maar het komt toch steeds dichterbij voor iedereen, ons
leven is nu eenmaal flink gedigitaliseerd. Zelfs als je niks met computers hebt,
gebruik je ze toch vaker dan je denkt. Pinnen bij de kassa, bellen naar instanties, waarbij je eerst een keuzemenu te horen krijgt. Ook op tv (en in de
bladen) hoor en lees je vaak: kijk voor meer info op onze website.
Wilt u niet achterblijven en ook stappen wagen op de digitale snelweg, kom dan
op les bij (stichting) CCBS, de Computer Club voor Breskense Senioren. Al vanaf
50 jaar bent u welkom, er wordt op een laagdrempelige manier lesgegeven.
Zelfs als u denkt: dat leer ik nooit, dan bent u bij CCBS aan het goede adres.
De lessen zijn praktisch, bevatten geen overbodige lesstof, maar juist wel de
dingen die u echt zult gaan gebruiken op een computer. Door de jarenlange
ervaring van onze vrijwilligers wordt er op een rustige en simpele manier lesgegeven. De sfeer is amicaal en we doen ook niet aan mevrouw en meneer, iedereen wordt bij zijn voornaam genoemd, wat de sfeer en gezelligheid ten goede
komt. Want dat vinden we bij CCBS ook erg belangrijk, de beginners zitten
allemaal in hetzelfde schuitje, we beginnen allemaal echt op niveau nul en na 11
lessen weten de meesten wel hoe alles ongeveer werkt. De 12e les is een gratis
les internetbankieren, want het is ook erg belangrijk dat je weet hoe dat werkt en
vooral hoe je dat veilig kunt doen. Dus wilt u beginnen met computeren, bel dan
naar onze secretaris Charles, tel: 0117-452315. Ook voor gevorderden hebben
we diverse cursussen, kijk voor meer info op onze website: www.ccbsbreskens.nl
U vind ons clubgebouw aan de Burg. v Zuijenstraat 80 A te Breskens.
We starten weer op maandag 23 september a.s. Doet u ook mee?
6

KOM EENS BINNEN VOOR EEN HEERLIJKE KOFFIE,
BIERTJE, WE HEBBEN VAN ALLES!

Coach Bruno Culo had een goed team gesmeed. Dat won alle vier partijen
overtuigend met 4-1 en werd daarmee kampioen. Door dit goede resultaat
mogen de jongens op 15 juni deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap
in Nijmegen. Aan dat kampioenschap zullen naast hen nog 14 andere teams
deelnemen.
Serge Luteijn, Judovereniging Breskens.

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

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

Graag tot ziens!

Pieter en Sanne van de Velde

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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Avondvierdaagse 2019

Taalrubriek (4)

Op dinsdag 7 mei ging de 6e editie van de avondvierdaagse om 18.30 uur van start vanaf MFC De Korre.
Men kon inschrijven voor de 5 of de 10 kilometer.

1. Nog even kort herhalen: bij regelmatige ww. (zoals fietsen
– fietste – gefietst), maar dus niet voor onregelmatige ww.
(zoals lopen – liep – gelopen), heb je echt die KOFSCHIP- of
alternatieve regel niet nodig. Kijk naar de verleden tijd (d of
t) en je weet hoe het moet met het voltooid deelwoord (d of
t). Een aantal voorbeelden: 1) koken, ik kook, ik kookte (t) en
dus: ik heb gekookt (t), 2) wennen, ik wen (eraan), ik wende
(d) eraan, en dus: ik ben eraan gewend (d), 3) wenden, de
koetsier wendde (d) het paard en dus: hij heeft het paard
gewend (d), 4) blèten (huilen van kinderen), het (kind) blèt,
het blètte (t) en heeft dus geblèt (t) en 5) geloven, hij gelooft,
hij geloofde (d) en dus: we hebben die oplichter geloofd (d).
2. De vorige keer suggereerde ik dat u even op www.woordenlijst.org moest kijken naar het ww. upgraden. Ik popel
om daarmee verder te gaan. In het (moet je kopen) papieren
Groene Boekje (GB) staat alleen: upgraden (ww.), upgrade
(* stam, ik-vorm), upgradet (* jij-, hij-, u- en het-vorm), upgradede (** verleden tijd, ik-, jij-, hij-, u- en het-vorm), upgradeden (*** idem, wij-, jullie- en zij- vorm) en geüpgraded (****
voltooid deelwoord – ik, wij hebben geüpgraded). Let wel op
de uitspraak: * = uhp-greet met de g van goal, ** = uhp-greeduh (*** = + n) en **** = guh-uhp-greet. De volgende keer
pak ik ook nog wel ‘simpele’ ww. mee als worden en lopen.
Die zijn overigens onregelmatig: worden, werd, geworden en
lopen. liep, gelopen.
3. Watertandend neem ik u nu mee naar het (nogmaals:
gratis!) GB op www.woordenlijst.org en kijk daar met u naar
(intypen in het zoekvak + Enter of klik op het zwarte ‘zoek’!)
upgraden. Zie trouwens voor de uitspraak het voorafgaande
gedeelte. Niet te geloven hoe uitgebreid de info is: ww. upgraden (de puntjes in up.gra.den geven aan hoe je het woord
aan het eind van een regel zou moeten afbreken ...): ik upgrade, jij (u, hij, zij, het) upgradet (maar: upgrade jij? – vergelijk
jij wordt en word jij?) en wij, jullie en zij upgraden. Verleden
tijd: ik, jij, u, hij, zij, het upgradede, wij, jullie en zij upgraden.
Het voltooid deelwoord is: (we hebben) geüpgraded en het
tegenwoordig deelwoord is: we zijn upgradend (= bezig met
upgraden).
4. Korte taalvraag? Het antwoord komt in BRSJS.nl, uw naam
niet! Stuur de vraag maar leentfaar@zeelandnet.nl

Op de eerste avond ging men van start met helaas minder
deelnemers dan voorgaande jaren, mogelijk vanwege de
slechte weersvoorspellingen.
Op de eerste avond was daar echter niets van te merken want
het was zonnig weer met weinig wind. De eerste route ging via
de Van Kleefstraat richting de boot en via Scheldeveste weer
terug naar het beginpunt. Tegen 19.30 uur waren de eerste
wandelaars weer terug, de laatsten een uurtje later. Ook de
woensdagwandeling startte met mooi weer. Dit keer ging de
route via De Lente naar de zuivering bij Nummer Een en langs
de kust weer terug. Op donderdag dreigde de wandeling te
verregenen. Dreigende wolken pakten zich samen nadat het ‘s
middags al stevig geregend had. Gelukkig bleef het ‘s avonds
droog op enige motregen na, terwijl de wandelaars vanaf
Ghistelkerke richting de Buijzenpolderdijk liepen. Op vrijdag,
de laatste dag van de avondvierdaagse, waren de weergoden
de wandelaars weer gunstig gezind, terwijl die via Nolletjesdijk
en Het Heem naar de Jumbo liepen. Daar werden ze met
bloemen, muziek, fruit en traktaties onthaald om vervolgens het
laatste stuk door Breskens te wandelen onder begeleiding van
de brandweer. De muziekvereniging Breskens-Groede bracht
vrolijke klanken ten gehore.

De Avondvierdaagse van Breskens is mede mogelijk gemaakt
door de de sponsoring van Jumbo, Vishandel Meeuwsen,
Kotra, Verduijn Fine Biscuits en een gift van een anonieme
sponsor. De organisatie van de Avondvierdaagse Breskens
bedankt brandweer, muziekvereniging Breskens-Groede, de
verkeersregelaars en alle vrijwilligers voor hun inzet.

Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
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Wordt vervolgd, 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
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Jeugd herinneringen van Jacobus van den Heuvel (deel 5)

De kerk aan de Dorpsstraat

Wij hebben zes weken in dok gezeten. Alleen de stuurman en ik, want de andere matrozen waren afgemonsterd.
Ik ben nu ook matroos geworden en verdien nu drie pond in de maand. Dat is zesendertig gulden.

In deze van oorsprong hervormde kerk kwam het Samen-op-Wegproces op gang,
in Breskens met de fusie van de hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk.

men om te lossen en in Vlissingen over
te slaan in spitsen. Zijn lading bestond
uit stukgoed en graan. Wij waren toen
met veertien Hoogaarsen, groot en
klein en daar moesten wij een schip
van tienduizend ton mee van de plaat
af helpen. Hij zat op een gevaarlijk
punt. Toen wij ongeveer tweeduizend
ton aan de wal hadden, kregen we
slecht weer en moesten het lossen
staken.

De hele schoener opgetuigd tot de kale
masten en weer met z’n beidjes opgetuigd. Wij zaten in het dok van Polruan,
een klein dorpje tegen over Fowey.
Nadat de Amy weer zeeklaar was gemaakt, hebben wij in Fowey china clay
geladen voor Antwerpen. Daar kwamen
wij op t laatst van maart 1895 aan.
Zoo ben ik weer bij mijn broer Joost
aan boord gegaan. Daar was toen
mijn broer Willem en Leen Moelker aan
boord. Wij zijn toen garnalen blijven
vangen tot we half december een Westen storm kregen en een boot strandde
op de punt van de Spijkerplaat. Het
was een boot van 10.000 ton, genaamd
Ciprus. Die heeft Joost toen aangeno10

De wind ging gaande weg op en waar
niemand had op gerekend kwam.
Om 1 uur s’nachts werd er om hulp
geseind. Het schip was gebroken.
Het kreeg een scheur over de brug.
De mensschen wilden er af. Dat waren
er 37. Nu werd aan ons gevraagd om
die mensschen van boord af te halen.

De wal kapitein kwam ons daar over
spreken. Wij zeiden, waarom de reddingsboot niet, maar die hadden hem
meegedeeld dat zij die mensschen
niet in 1 reis konden meenemen en dat
1 van de Bressiaanders dat beter kon
doen. Er werd dan ook maar heel kort
over gewikt. Dus gingen dan ook zoo
gauw we konden op stap.
We hadden twee reven in het zeil.
De Washington, een Belgie zee
sleeper, bracht ons boven wind en
boven tij. De eerste poging mislukte,
omrede toen het moment daar was om
bij te steken een zware roller ons op
nam en voorbij ons doel zette.
Het was licht maan, dus als de maan
achter geen wolk zat, was het licht
genoeg.

Het resultaat daarvan, de Protestantse Gemeente Breskens, is in januari 2018 samengevoegd met de Protestantse
Gemeente De Verbinding (Schoondijke, Groede en Waterlandkerkje). Die vier plaatsen vormen nu één gemeente.
Gemiddeld 1 keer per maand is er een dienst in Breskens,
de andere keren in Schoondijke, Waterlandkerkje (in de
winter) of Groede (in de zomer). Er is in Breskens een kerktaxi geregeld, waardoor we met elkaar kunnen meerijden
als er elders dienst is. Samen vieren is veel gezelliger dan
alleen. In plaats van een kleine 30 kerkbezoekers voorheen
in Breskens zitten er nu gemiddeld zo’n 80 bezoekers in de
kerk. In het afgelopen jaar hebben we vooral kennisgemaakt
met elkaar en ondervonden dat het klikt tussen de twee
gemeenten. Meer mensen in de kerk geeft ook meer plezier
om te zingen, met elkaar koffie te drinken en een plek van
samenkomst en ontmoeting te hebben en te beleven. In
de kerk aan de Dorpsstraat in Breskens vinden niet alleen
kerkdiensten plaats, maar er zijn ook andere activiteiten van
bijvoorbeeld De Zonnebloem, vespers, dorpsactiviteiten,
concerten, etc. De zangkoren roemen de akoestiek in dit
kerkgebouw.

De komende tijd staan op de agenda:
05-06 Jeugd van vroeger. Deze doet spelletjes en geniet
van het samenzijn: elke eerste woensdag van de
maand ... vanaf 14 uurWatersport
bent u dan welkom.
Kleding
16-06 Kerkdienst, aanvang 10 u, ds. Leentfaar gaat voor.
Yamaha dealer
Shark
30-06 Paul
Op &
deze
zondag bent u van harte welkom in de
Mc
Gregor We beginnen nieuw
		
SOW-kerk.
om 14.30
u, het
is een 		
- inruil
- onderhoud
dienst met veel muziek en samenzang.
Musto
03-07 Jeugd van vroeger. Verfsystemen - touwwerk
Speedo
10-07 Aigle
Wat -de
pot schaft. In de
Ontmoeting,
aanvang 12 u.
(navigatie)
lampen
Lekker:
niet zelf koken; hiervoor is het wel fijn als u
Helly
Hansen
Boeken
en kaarten
zichdevan
tevoren opgeeft
(bij Suus
van Oostenbrugge)
Mat
Misaine
14-07 Kerkdienst, aanvang 10 u, voorganger ds. Hovinga.
RVS hardware
Gaastra

KOSTEN

O’Neill
Veiligheidsmiddelen
Meer informatie kunt u krijgen bij de beheerders,
Rubberboten
tel. 0117-382939 of via de mail:
moll.junior@hetnet.nl
Schoenen
Servies
DiMo Gaastra
Nautische decoraties
Sebago

WATERSPORT
& FASHION

Dubarry

Chrisfit

GYM
BRESKENS

Zeilkleding en meer

KOSTEN
WATERSPORT
& FASHION

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

Zeeland Multimedia Service
verhuist winkel naar Boulevard (9)

Swimkick Minioren deel 3
Oostburg, 12-5-2019
25m schoolslag Swimkick
Minioren 1-3, Meisjes 15.
Fien van de Velde 40.89 17.
Ilse van Rosevelt 46.14
50m schoolslag Swimkick
Minioren 1-3, Jongens
4. Niek Walhout 59.13 Minioren 1-3, Meisjes 8. Marieke
van Voren 1:11.05
Jongens, 50m vlinderslag
Minioren 2, 3 en 4
3. Matthijs Vinke 50.51 9.
Lars den Besten 1:03.29
Meisjes, 100m vrije slag
Minioren 5
2. Joëlle Nobus 1:26.54 5.
Evelien van Voren 1:50.54 6.
Mayte Buitendijk 1:50.67
25m vrije slag Minioren
Swimkick Minioren 1-3,
Meisjes
9. Fien van de Velde 30.30
17. Ilse van Rosevelt
1:01.30
50m vrije slag Minioren
Swimkick Minioren 1-3,
Jongens
6. Niek Walhout Minioren
1-3, Meisjes 6. Marieke
van Voren 1:00.24
Jongens, 100m schoolslag
Minioren 2- 3
2. Matthijs Vinke 1:51.00 8.
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Na 5 jaar in de Mercuriusstraat een kantoor te hebben gerund, werd de drang
naar een winkelpand groter. Mensen
hebben volgens ons echt behoefte aan
een plek waar ze terechtkunnen met al
hun apparaten en vragen. Uiteindelijk
was bij het nemen van de beslissing tot
verhuizen het pand op de Boulevard (9)
gelukkig nog vrij. Vol enthousiasme zijn
we begonnen met de verbouwing en in
14 dagen hebben we het pand omgetoverd tot hoe de winkel er nu uitziet.
Het is voor de klant volgens ons nu
véél duidelijker wat we in ons aanbod
hebben. We hoorden via verschillende
kanalen dat er vaak nog gebrek was
aan iets dat we eigenlijk al aanboden,
maar kennelijk niet zichtbaar genoeg.
We hebben geprobeerd de winkel een
nieuwe stijl te geven, want we willen ons
niet alleen focussen op de allernieuwste producten, maar vooral nog steeds
gewoon op goede service. We hebben
tafels met demomodellen tentoongesteld, waardoor het nu ook mogelijk is

Lars den Besten 2:06.02
Meisjes, 100m vlinderslag
Minioren
3. Joëlle Nobus 2:05.76 4.
Mayte Buitendijk 2:18.18 5.
Evelien van Voren 2:25.63
Estafette Gemengd,
4 x 25m vrije slag Minioren
1-3 Swimkick
3. Scheldestroom 1:33.66
Marit van Hulle - Carlijn Dezutter - Rosan Voogdt - Niek
Walhout 5. Scheldestroom
1:57.44 Marieke van Voren
- Iris de Blaeij - Marit Gerritsen - Luca de Poorter BM
Scheldestroom 2:02.10 Mieke
Dees - Fien van de Velde Maud Doens - Elisa Doens
Estafette Gemengd, 4 x 50m
wisselslag Minioren 4-6
3. Scheldestroom 3:06.16
Sophie Vinjé - Pieter de
Jonge - Quincy van der
Zwan - Joëlle Nobus 4.
Scheldestroom 3:09.53 Matthijs Vinke - Mike de Jonge
- Lotte Salomé - Karsten
Roelans 6. Scheldestroom
3:25.09 Evelien van Voren
- Sem van Hulle - Noah
Lookman - Mayte Buitendijk
8. Scheldestroom 4:13.70
Mylan Dees - Lars den
Besten - Lotus Pfaff - Ilse de
Kam

om een toestel eens beet te pakken. Er
staan naast enkele nieuwe, voornamelijk
refurbished (opgeknapte tweedehands)
toestellen, want mensen hebben daar
vaak een verkeerd beeld bij. Ook (uiteraard nieuwe) accessoires staan mooi
uitgestald: Bluetoothspeakers, covers
voor smartphones, laadkabels, koptelefoons, battery packs etc.
Uniek is het feit dat we het enige bedrijf
zijn in Zeeuws-Vlaanderen dat ALLE
abonnementen kan verlengen, afsluiten
en aanpassen. Behalve de internetabonnementen (die enkel zijn af te sluiten
via het internet) hebben we contracten
afgesloten bij: Delta (Zeelandnet en mobiel), maar ook KPN, Lebara, Vodafone,
T-Mobile, Ben, dean one, en nog veel
meer! Zo hopen we dat mensen die met
hun handen in het haar zitten over hun
abonnement niet meer naar Terneuzen
of zelfs Goes hoeven te rijden. Ook voor
advies zijn die personen hier natuurlijk
perfect op hun plek.

“Eén grafisch werk blijven we ook doen:
websites bouwen, brochures maken,
bestickering, visitekaartjes, flyers, …
Ook daarvoor is ons gereedschap verhuisd naar het nieuwe pand.
De openingstijden wijzigen ook; we willen mensen een vaste inlooptijd kunnen
bieden, en nadien toch nog langsgaan
om ook bij u thuis of bij zakelijke klanten
de problemen op te lossen.
Daarom zijn we van dinsdag tot en
met zaterdag geopend van 10 tot 16
u, daarna en op maandag komen we
graag bij u langs. We hopen goed van
start te kunnen gaan (vanaf 28 mei) en
nog bereikbaarder te zijn dan voorheen
voor iedereen die hulp nodig heeft bij
het aanschaffen of repareren van een
toestel, en dus ook een abonnement,
grafisch werk en alles wat met multimedia te maken heeft.
Tot binnenkort!”

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu
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In gesprek met Marianne Carels
Op de vraag wie Marianne is, antwoordt ze dat ze is getrouwd
is met Joop. Samen hebben ze twee kinderen en één kleindochter. Een tweede kleinkind wordt in augustus verwacht.
Marianne werkt op de peuterspeelzaal
in Breskens. Daarnaast is ze kwaliteitsfunctionaris bij kinderopvang
Zeeuws-Vlaanderen. In 1990 ging
Marianne actievoeren voor de uitbreiding
van de peuterspeelzalen in Breskens.
Als gevolg van haar acties werd niet
alleen het leegstaande schoolgebouwtje
in de Millianostraat aangewezen om te
voorzien in de groeiende vraag naar een
extra peuterspeelzaal, maar ook raakte
Marianne politiek geïnteresseerd. Zij
werd lid van een plaatselijke politieke
partij in Sluis: Dorpsbelangen en Toerisme (D&T). Het spreekt Marianne aan
om lid van een lokale partij te zijn, omdat
deze zich niet aan de landelijke regels
hoeft te houden. De partij staat open
voor de inbreng van ieders mening.
In mei 1999 werd Marianne voor het
eerst raadslid. Zij heeft herhaaldelijk
door veranderingen in het politieke
landschap het raadslidmaatschap
moeten neerleggen en weer kunnen opnemen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd Kevin de Nooijer
via voorkeursstemmen gekozen om de
functie van raadslid op zich te nemen.
Om deze functie goed te kunnen vervullen, dient een raadslid gemiddeld
minstens twee avonden in de week
buitenshuis te zijn en veel stukken moeten ter voorbereiding op fractieoverleg
en commissievergaderingen worden
gelezen. Marianne licht de werkzaamheden nader toe: eerst vindt fractie14

overleg plaats dat voor
iedereen toegankelijk is
op de vierde maandag
van de maand. Marianne nodigt hierbij iedere
geïnteresseerde inwoner van de gemeente
Sluis uit om dit overleg
met inspreekrecht bij
te wonen en zo nodig
zijn visie in te brengen.
Na dit fractieoverleg
komen de stukken in de
commissievergaderingen waar de fractieleden technische vragen
kunnen stellen over de
onderwerpen. Deze
vergaderingen vinden
op de tweede en derde
dinsdag van de maand
plaats. Vervolgens
wordt in het besloten
fractieoverleg het standpunt m.b.t. het
ingediende voorstel bepaald, waarna
het voorstel tenslotte in de raadsvergadering, die toegankelijk is voor iedereen, maar waarbij het inspreekrecht
ontbreekt, wordt ingebracht.
Sinds kort is er ook een raadsspreekuur,
waar iedere burger wensen of ideeën
kan bespreken met leden van de raad.
Het raadsspreekuur is op de eerste
dinsdag van de maand. Alle vergaderingen vinden plaats in het Belfort in
Sluis om 19:30 u. Het fractieoverleg

Optreden van Muziekvereniging
Breskens-Groede en Muziekvereniging OKK
Groede-Schoondijke
Zaterdag 11 mei was het in MFC De Korre een drukke bedoening: veel nieuwsgierige luisteraars, opa’s en oma’s, vaders
en moeders, oud-muzikanten en belangstellenden waren daarnaartoe gekomen om naar het samen optredende orkest
van Muziekvereniging Breskens-Groede en Muziekvereniging OKK Groede-Schoondijke te luisteren. .

van D&T is in Oostburg. Kevin kon zijn
verplichtingen niet meer combineren met
zijn privéleven. Om deze reden heeft hij
het raadslidmaatschap overgedragen
aan de nummer twee op de lijst van
D&T: Marianne. Zij was al fractieassistent
en daardoor inhoudelijk op de hoogte
van de politieke materie. Naast al haar
werkzaamheden onderhoudt zij ook de
website van Brsjs.nl en spant zij zich in
om een website voor de dorpsraad te
realiseren. Zij heeft vroeger – samen met
Kevin – in de dorpsraad gezeten en voelt
zich daar nog steeds erg bij betrokken.

Verbaasd namen zij in een zaal
van het mfc plaats. Wat een groot
orkest zat daar! De ladyspeaker
vertelde dat het door de samenwerking zo’n mooi orkest kon zijn.
De jeugd, ook goed vertegenwoordigd met zo’n 25 personen, zat
zenuwachtig op de bank.
De gasten kregen voor de pauze
een gevarieerd programma, met
vlak voor die pauze de allernieuwste muzikantjes die voor het eerst
met muziek in aanraking gekomen
waren en die lieten horen wat ze in
de zes weken die ze bij het schoolproject zaten, al geleerd hadden.
Aan de gezichtjes kon je zien dat
ze er erg van genoten, de wat oudere kinderen mochten meedoen
met een instrument in het orkest
en genoten. De jongeren mochten
zich op het slagwerk uitleven. Wat
deden ze het goed en wat waren
ze geconcentreerd! Tegen de pauze liet de gezamenlijke slagwerkgroep zien dat ook daar veel winst
behaald is met de samenwerking.
Na de pauze begonnen de Muziekkidz. Deze groep bespeelt al
wat langer een instrument en is
klaar om hun eigen concertjes te
geven. Dat hoorden we en ook hoe

zenuwachtig ze waren, maar het
ging allemaal goed en na afloop
hadden ze weer veel praatjes. Na
de pauze mochten ze nog even
luisteren naar het grote gezamenlijke orkest dat met dirigent Erik
Provoost in de nieuwe bezetting
met beide muziekgezelschappen
samen flink gerepeteerd had. En dat
kon je horen ... Er werd ook nog een
speldje uitgereikt aan Laura van de
Velde. Zij versterkt de muziekvereniging al 10 jaar. Het speldje werd
door wethouder Jack Werkman
van de Gemeente Sluis uitgereikt.
Verder was ook de verloting een
groot succes. Daarna werd er aan
de bar nog gezellig nagepraat. En
kon men de volgende dag moe
maar voldaan terugkijken op een
fijn en goed concert en een prima
samenwerking.
U kunt de gezamenlijke muziekverenigingen ook horen en zien op:
15-06 Aardenburg – Muziekfestival
23-06 Schoondijke – De Okkernoot
24-06 Zomeravondconcertje
06-07 en 24-08 Breskens en Groede
03-08 Visserijfeest
11-09 Herdenking bombardement
09-11 Groot concert in de SoW-kerk
Voor meer info kunt u altijd terecht bij: secretariaat@breskensgroede.nl
DiMo
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Bedrijventerrein Deltahoek
Bandencentrale Breskens
Het bedrijventerrein Deltahoek is de laatste jaren nogal uitgebreid. In mijn
maandelijks verslag zal ik u meenemen naar verschillende bedrijven kriskras
op het terrein. Ik probeer een kijkje te nemen in de keuken van het desbetreffende bedrijf, zodat u en ik op de hoogte blijven van de werkzaamheden die
op dat bedrijf worden uitgevoerd.
Ja, zonder wielen geen auto ... maar wat
er wel aan hoort, en er zijn meerdere
onderdelen nodig om een auto te laten rijden, dat zijn natuurlijk banden. Hier heeft
een ondernemer handig op ingespeeld,
namelijk Bandencentrale Breskens,
Deltahoek 38-1. Deze middag heb ik
een afspraak met Niek Herman over zijn
bedrijf op Deltahoek. Niek is woonachtig
in Breskens maar zijn werk ligt meer in
Terneuzen dan in Breskens. “Ik heb een
mooie baan bij de fabriek Trinseo die op
het bedrijventerrein bij DOW Chemical is
gevestigd. Mijn opleiding was uiteindelijk
automonteur. Ik heb die afgerond bij het
V.T.I. (Vrij Technisch Instituut) te Brugge
en al gauw kon ik een baan krijgen bij J.S.
Cars te Sluis. Daar heb ik ervaring opgedaan door oldtimers te repareren. Hier
heb ik een stukje passie gevonden voor
de autowereld en wat daarmee samenhangt, met name … banden! Later werd
me gevraagd om operator te worden bij
Trinseo Netherlands b.v. (een fabriek van
o.a. rubber). Ik kon dit mooie aanbod niet
weigeren, dus na een omscholing ben ik
daar gaan werken vanwege twee positieve dingen: 1) ik werk daar in 5 ploegendiensten, wat ik goed kan combineren
met mijn bedrijf Bandencentrale Breskens
en 2) ik heb vast werk (op de fabriek).
Eerst ben ik met een compagnon begonnen hier een loods te huren van M. Luteijn
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op Deltahoek. Dit hebben we ongeveer
3 jaar gedaan, maar ik wilde solo een
bedrijf beginnen. Dus heb ik in 2012 deze
loods gekocht, waar ik buiten mijn huidige
werk zo’n 30 uur per week met veel plezier ander werk doe dan op de fabriek. Ik
bedoel: lekker met je handen werken. Ik
werk zo veel mogelijk op afspraak, want
ik wil mijn inkoop zo kort mogelijk houden
(geen grote voorraad – daar heb ik ook
geen plaats voor). Bij mij kun je voor het
leggen van alle nieuwe banden terecht,
van motor, camper, caravan, aanhangwagen en noem maar op, wel weer op
afspraak a.u.b., gsm 0628638896. Een
spoedje kan bij mij ook geregeld worden.
Ook overgaan van winter- op zomerbanden (plus opslag!) kan hier geregeld
worden.”

Ik vraag even wat over banden:
“Volgens mijn ervaring – en ik heb er
al heel wat kilometers opzitten, geloof
ik best dat goedkoop … duurkoop is,
wat zeg jij dan?” “Wat de klant wil, kan
ik leveren en ook het advies, welke
band past bij welke auto, rijstijl, enz.
Bij elke geplaatste band hoort een
bijgeleverd certificaat of label, zodat
de klant weet dat het een echte band
is en geen nepper.” Niek heeft geen
personeel in dienst en gaat ook niet
uitbreiden hier op Deltahoek. Even
bijzonder: “Wat tref je zo allemaal aan
als je een band moet verwisselen of
repareren?” “Het bizarste was een
voorband met een stuk poortslot van
een oude boerenschuur, dat er voor
de helft in zat en waar de bestuurder
zich afvroeg waar dat getik toch vandaan kwam, als hij met de auto reed
... Deze band kon ik natuurlijk niet
repareren en ik heb een nieuwe band
gelegd. Die was trouwens wel in voorraad .” “Niek, ik vond het leuk je hier
te hebben gesproken op Deltahoek.
Veel succes met je Bandencentrale
Breskens!”
JW

Dodenherdenking 4 mei 2019
Vervolgens gaf Suzan Boersma het woord aan de heer
Quaak. Die bracht in zijn toespraak het heftige bombardement op Breskens van 11 september 1944 onder de aandacht en gedacht de vele gevallenen en ontheemden bij die
gebeurtenis. Hij besloot zijn speech met het benoemen van
het bevrijdingsthema voor dit jaar: “In vrijheid kiezen.”
Na de toespraak van de heer Quaak werden bloemen
gelegd bij de vijf militaire oorlogsgraven op de begraafplaats, terwijl aanwezige dorpelingen bloemen legden bij
het Oorlogsmonument.
Daarna gingen de aanwezigen onder tromgeroffel terug
naar de Samen-op-Wegkerk, waar onder het genot van een
kopje koffie nog werd nagepraat.

Vergezeld door een straffe wind vertrok om 19.30 u
de stoet vanaf de Samen-op-Wegkerk door de Dorpsstraat via de Kijkuit naar het Oorlogsmonument op de
begraafplaats aan de Ringlaan onder tromgeroffel van
de muziekvereniging Breskens-Groede.
Aangekomen bij het Oorlogsmonument werd de eerste
krans gelegd door de heer Quaak, gemeenteraadslid
van de Gemeente Sluis, waarna de muziekvereniging
een stemmig stuk ten gehore bracht.
De tweede kranslegging vond plaats door
Suzan Boersma namens de Dorpsraad. En
na het beluisteren van het volgende muziekstuk werd namens het 11 septembercomité de derde krans neergelegd bij het
Oorlogsmonument. Nadat de laatste noten
door muziekvereniging Breskens-Groede
waren gespeeld, werd de Last Post geblazen en volgde daarop 2 minuten stilte om
1
de gevallenen uit de Tweede10_cvi_compliment_en.indd
Wereldoorlog
te gedenken.

DC DREDGING BV

Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl
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Familieberichten

Dit is weer 2 weken na het verschijnen van op bresjes
als suggestie verkrijgbaar bij strandpaviljoen BAZ

Tigerprawns met kruidenboter en knoflook
voor 1 persoon

Koken met KO

Overleden:
Jan (Johannes Jacobus) Jacobs
Overl: 29 April 2019
Margaretha de Smit – Hietbrink
Overl: 2 Mei 2019
Julia Maria Steijaert – Rijckaert
Overl: 12 Mei 2019

Ingrediënten:
- 6 tiger prawns
- 125 gram boter
- Gesnipperd uitje
- 4 teentjes knoflook
- Gehakte dragon
- Gehakte peterselie
- Citroen
- Zout en peper

Maatje Cornelia (Mattie) Versprille - Aalbregtse
Overl: 21 mei
Dankbetuiging
Wij bedanken u voor de vele kaarten en blijken van medeleven welke wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van
mijn man en vader Leen Bruijnooge.
Saar en Nelleke Bruijnooge

Gezien in Brsjs - KNRM dag
Strandpaviljoen

Breskens aan Zee
Bereiding:
Pel de garnalen maar laat de kop aanzitten. Smelt nu de
boter in de pan, let op deze mag niet bruin worden. Voeg
de uitjes toe en laat deze een beetje garen. Voeg daarna
de knoflook, dragon, peterselie, zout en peper toe en laat
dit even zachtjes sudderen. Bak nu de garnalen met wat
knoflook en peter en zout. Dresseren op een bord en de
warme kruidenboter toevoegen. Heerlijk met vers brood,
eet smakelijk!
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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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OBS De Zeemeeuw (groep 6) is 16 april
op excursie naar Brugge geweest
was grappig om te zien. Bij het 5e keken we naar oude foto’s. Ik keek hoe snoep en koffiebonen vroeger werden verkocht, op een filmpje. Dat is heel anders dan nu. Je kon ook
zien hoe chocolade werd gemaakt, die zag er lekker uit ...
Bij het 6e keken we hoe vroeger een hoed werd gemaakt.
De bedoeling van dit museum was ook om ‘de zwarte kat’
te zoeken, en we hebben hem gevonden! Hij lag in een
kistje onder de tafel! Dit museum was echt heel leuk!
5. Beeld. De juf heeft een foto gemaakt van ons allemaal bij
een beeld. Dat beeld is van Jan van Eyck, de schilder.

Amber de Rechter schreef een verslag in 12 punten,
samengevat: superleuk!
1. De bus. Ik zat naast Leah. Het was echt heel gezellig. Ik
vond het heel leuk.
2. Uit de bus. We liepen de bus uit. Het was wel een beetje
koud. Daarna liepen over een brug. Deze brug (in een
poort) heet de Kruispoort. Hij heeft veel schietgaten en hele
dikke muren van wel 5 bakstenen naast elkaar!
3. De molen. We zijn ook naar de Sint-Janshuismolen geweest. Die molen draait helemaal rond. Het was echt cool
om te zien. Ze hebben de molen op de dijk gebouwd,
omdat hij dan veel meer wind vangt.
4. Museum De Zwarte Kat. We mochten nog niet gelijk naar
binnen, dus gingen we eerst even iets eten. Als je naar
binnen ging, liep je rechtdoor naar de mooie binnentuin. Er
waren veel kleine museumpjes. We liepen naar het eerste.
Daar kon je zien hoe je een schoen in elkaar moest zetten.
Bij het 2e museumpje keek je naar ‘amuletten’. Een amulet
brengt geluk, zeggen de mensen. Het is een soort bedeltje.
In het 3e museumpje kon je zien hoe een ton in elkaar werd
gezet. In het 4e gingen we kijken naar een poppenkast, dat
20

6. Historium. Wij gingen met zijn allen naar het Historium (met
een tijdreis naar de Gouden Eeuw van Brugge), daar bekeken we een film.
7. De Onze-Lieve-Vrouwekerk. In de gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk keken we naar het beeld ‘Madonna met
kind’ van Michelangelo.
8. Begijnhof. We liepen langs het Begijnhof, daar moest je
heel stil zijn (voor de stokoude ordezusters). Dat vond ik
niet zo leuk.
9. De boot. We stapten in de boot. We vertrokken en dat vonden wij allemaal heel leuk! De tocht duurde een halfuurtje,
het was erg gezellig met zijn allen. We gingen door veel
poortjes en ook een hele lage poort, waardoor we moesten
bukken in de boot.
10. De speeltuin. We speelden veel leuke spelletjes in de
speeltuin, dat was heel leuk. Er was een hoog klimrek waar
we veel op gespeeld hebben.
11. De Heilig Bloedbasiliek. We keken daar naar het ‘Heilig
Bloed van Jezus’, dat zag er heel raar uit, vond ik.
12. Souvenir. We hebben allemaal leuke souvenirs gekocht
in Brugge. Zelf heb ik iets gekocht voor mijn oma en een
potlood voor mijzelf. Het was een heel (super)leuke dag!

Jongerwerk Sluis
Weet u wie wij zijn?
Wij zijn de jongerenwerkers van de gemeente Sluis.
Jongeren die doelloos rondhangen? Overlast veroorzaken?
Geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben? Wist u dat er bij
de Gemeente Sluis jongerenwerkers zijn die wat voor deze
jongeren/bewoners willen en kunnen betekenen? Als jongerenwerker van de Gemeente Sluis bereiken wij deze doelgroep door benaderbaar de kernen in te gaan. Daar gaan wij
met de jongeren in gesprek. Tijdens deze gesprekken kijken
wij wat de jongeren bezighoudt, en willen we hen meegeven
dat we graag samen met hen willen kijken naar een zinvollere
vrijetijdsbesteding. Zo kunnen we elkaar helpen!
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het jongerenwerk
dan kunt u contact opnemen via:
Gemeente Sluis: vragen naar het jongerenwerk
Gemeente Sluis: Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg, Postbus
27, 4500 AA Oostburg
Telefoon: 14 0117 (buitenland +31 117 457 000)
Facebook: Jongerenwerk Sluis Sluis
Instagram: Jongerenwerk_Sluis

KASSA:
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

Bij Jumbo doen we er alles aan om de prijzen van al je dagelijkse
boodschappen laag te houden. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Jumbo
is namelijk in het tv-programma Kassa opnieuw uitgeroepen tot goedkoopste
supermarkt. Kijk, dat is kassa voor jou.

DAT IS HET VOORDEEL VAN

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

Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018

Bent u de meneer die wij zoeken?
Wij zijn op zoek naar een meneer die woont aan het einde
van de Dorpstraat. Deze wilde
graag een rode pinquin voor in
de voortuin, en had dit aangevraagd. De pinquin is inmiddels
gearriveerd, maar wij kunnen
deze meneer niet vinden die we
gesproken hebben. Bent u of
kunt u deze meneer. Neem dan
contact op met de redactie via
redactie@brsjs.nl
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Essad Jeugd toernooi 2019

Foto's: Henk Verstraaten

“Kunnen wij even langskomen met onze eekhoorn ? Zijn staart bloedt een beetje. Hij was ontsnapt in de kamer en bij het
vangen is zijn staart beschadigd geraakt”. De eekhoorn werd aangeboden, zittend in hooi in een houtblok, waarin zich normaal
volièrevogeltjes nestelen, de opening uiteraard afgedicht. Hoe krijgen we die er in ‘s hemelsnaam uit, laat staan suf gemaakt?
Bovenop het houtblok bevond zich wel een wegschuifbare toegang, maar of we daar met onze hand zomaar in durven?

Zaterdag 25 en zondag 26 mei was ik te gast
bij het Esad jeugdtoernooi en wat heeft mij dat
goed gesmaakt. Een toernooi als sterrenrestaurant, waarbij een mengsel van Hollandse,
Belgische, Engelse, Spaanse en Argentijnse
ingrediënten de voetbalpapillen kietelden.
Het sterrenrestaurant werd gerund door een team
bestaande uit uitsluitend vrijwilligers die als radartjes
goed op elkaar ingespeeld waren. Er ging bijna een
jaar aan vooraf voordat het recept van het toernooi
klaar was. Hiervoor had men nodig: uitnodigingen,
sponsors, slaap- en eetgelegenheden, enz. Elk team
werd begeleid door een vrijwilliger die de vraag- en
regelbaak was voor dat team. En dat kon ver gaan,
hoor. Zo was zo’n vrijwilliger bijvoorbeeld wel verplicht om de leiding van een ploeg tot in de late
uurtjes in Café Centraal wegwijs te maken.
Wat opviel was de professionaliteit. De Argentijnen hadden een
onderwijzer en dokter aan boord. Voordat zijn pupillen maar een
vork hadden geprikt, had de dokter de menukaart al doorgenomen met de plaatselijke kok. Dus: geen brood, ‘no sprankling in
the water’ en zeker geen slagroom bij het toetje. En dan te bedenken dat ex-Boca Juniorsspeler Diego Maradonna dit strenge
regiem ook ooit ook heeft meegemaakt … Ergens is dat dus
goed misgegaan! De onderhoudsploeg van Bresjes verzorgde

tussen de middag de lunch voor de jongens. Tot in de puntjes
geregeld en een stukje opvoeding van de veteranen er gratis bij:
‘Hela, geen twee plakjes kaas op de boterham, eee ...’
Bij het betreden van het veld werd ik verwelkomd door twee
gastvrouwen. Een uitgebreide menukaart erbij en we gingen
van start. Het voorgerecht was op zaterdag, toen het kaf van het
koren werd gescheiden. Club Brugge en Boca Juniors vielen mij
toen al op. Prima combinaties en de nodige felheid. Bij NAC liep
Sydney van Hooydonk rond. Inderdaad: de zoon van, gezegend
met precies dezelfde vrije trap als zijn verwekker.
Het hoofdgerecht werd, zoals verwacht, gespeeld tussen Club
Brugge en Boca Juniors. Club opende de score, maar Boca trok
met 2-1 aan het langste eind. Een spectaculair slot met kansen
voor de keeper van Club veranderde daar niets aan. Alle teams
verzamelden zich na afloop broederlijk op het veld en ieder
werd voorzien van een beker. Uitgereikt door de presentator die
Spaanse en Engelse woorden met gemak over zijn tong liet rollen. Dit sterrenrestaurant heeft al diverse sterren voortgebracht.
Benieuwd welke de komende jaren gaan fonkelen. Dit smaakt in
ieder geval naar meer!
Jules van Lierde
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De dierenarts zegt dat een eekhoorn wel 5 jaar kan worden

Immers: eekhoorns kunnen zelfs
eikels doorbijten! Dierenartsen
zijn improviseren gewend, moeten vaker ad hoc reageren. Dé
oplossing was er dan ook weldra: vitrage! De hagelwitte pasgewassen vitrage van voor het
spreekkamerraam eraf gehaald,
over het blok heen geworpen,
assistentes ieder een hoek van
het ‘glasgordijn’ stevig vasthoudend en bewakend, het houtblok door de vitrage heen langs
de bovenkant opengeschoven
en de gehele inhoud eruit getikt:
daar was ie, een witte squirrel,
jaja, die bestaan, met gelukkig
bruine streping, anders hadden we er nog een ongewenst
complicerende factor bij gehad!
Na een grondige inschatting
van het juiste gewicht (200 gram
i.p.v. 100 betekent immers 100%
overdosering) anesthesiemiddel ingespoten, dwars door de
vitrage heen in de bil …
Na enige minuten gaf ‘Schumi’
zich over. De ‘blessure’ was nu
overduidelijk: het laatste deel
van de staart was ontveld, we
keken zo op de vier laatste
staartwervels. Gedeeltelijke
amputatie was de logische
vervolgstap. Na de eerste
symptomen van ontwaken in
de couveuse is ‘Schumi’, nog
half slaperig, door de eigenaar

opgehaald. De volgende dag uit
belangstelling nog maar even
nagebeld: ‘Schumi’ koerste met
kortere staart, zijn aangepaste
stuur, inmiddels alweer testrondjes door het eekhoornverblijf. Of
we vaker dergelijke bijzondere
diersoorten behandelen? Laat
ik ‘ns wat noemen: chinchilla
(knaagdier), gerbil (woestijnrat)
of degoe (struikrat). Waarom
deze eigenaren dan een dierenarts consulteren? Niet vanwege
zo’n staartverhaal, maar omdat
ze niet willen eten of omdat de
eigenaar het geslacht bepaald
wil hebben en ‘en passant’ ook
de leeftijd wil weten … en ook
hoe oud die dieren wel niet
kunnen worden … Dan ben
je wel dierenarts, maar je kunt
niet alles weten van die grote
verscheidenheid aan dergelijke
diersoorten. Ik weet bijvoorbeeld
ook niet hoe oud een dinosaurus kan worden, want dat vroeg
het meisje met de mooie naam
‘Squirrelly’ (!) aan mij tijdens een
gastles op de basisschool. Ze
was wel danig teleurgesteld in
mij: haar moeder zei later dat ik
geen punten had verdiend bij
haar dochter, want ‘die dierenarts weet nog niet eens hoe oud
een dinosaurus kan worden!’
Geert de Bruijckere

Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 16 juni is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan pater Ignace D’hert.
Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 7 juli 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 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 geopend zijn. Hier
kunt u, naast boeken van bekende schrijvers, ook leuke
hebbedingetjes op de kop tikken voor een zacht prijsje.
Met de koop van een boek of cadeautje steunt u het
onderhoudsfonds van de kerk.
Pelgrims bezoeken H. Barbarakerk
In 2018 bezocht Elly de Jong uit Renesse de H. Barbarakerk in Breskens. Na de rondleiding door een van de
vrijwilligers was ze erg onder de indruk van de verhalen die de beelden van pastoor Omer Gielliet vertellen.
Omdat ze toen al plannen had om in 2019 een fietstocht naar Santiago de Compostella te maken, besloot
ze om dit kerkje als 1e stop op haar bedevaartstocht in
te lassen. Op woensdag 1 mei vertrok Elly, samen met
haar 3 medepelgrims, vanaf Renesse en kwam in de
loop van de middag aan bij de H. Barbarakerk. Vrijwilligster Laurine ontving de pelgrims en gaf hen een
stempel van de H. Barbarakerk in hun pelgrimsboekje.
Wij wensen Elly en haar medepelgrims veel sterkte bij
hun verdere pelgrimstocht.
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Hoe gaat het nu met...
Ineke Meeusen?
Ik ben Ineke Meeusen, dochter van timmerman Henk
Meeusen. Geboren in Breskens in 1948 in een zelfgebouwde houten ‘stacaravan’ in de Dorpsstraat.
Ik woon nu sinds 1973 in Berlijn, samen met mijn man.
Omdat we de stad zat zijn, brengen we onze vrije tijd
meestal door op het ‘platte land’ in de buurt van de Oder,
dicht bij de Poolse grens.
Ik ben psychologe en ik heb een praktijk voor gedragstherapie en psychoanalyse. Binnenkort geef ik mijn praktijk
op om terug in Breskens te komen wonen.
Vroeger genoot ik van het leven en van mijn werk in Berlijn,
maar de laatste jaren vind ik het erg druk in de stad. Het
verkeer en het leven zijn erg hectisch.
Ik houd van lange wandelingen, reizen, tuinieren, klussen,
creatief bezig zijn en lezen.
Ik kom dikwijls naar Breskens want ik heb daar al sinds
1980 een huis. Het is de bedoeling dat ik voorgoed terug in
Breskens kom wonen wanneer ik stop met werken. Ik heb
echt wel een band met Bresjes en ik heb ook altijd de taal
gemist.
Ik ben tevreden met wat ik gedaan heb in mijn leven.
Ik heb mijn talenten zo goed mogelijk ingezet.
Ik vind het leuk dat jullie BRSJS.nl uitgeven en wens jullie
veel succes. De hartelijke groeten van:
Ineke Meeusen

