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Tegenstroom Filmfestival
4 dagen met
50 internationale films

Colofon
Redactie

Suzan Boersma
Jules van Lierde
Renée Rurenga
Monique de Jonge
Sarah Cornelis
Verslaggevers
Reggie Corijn
Vormgeving
Angela Klessens - Studio Klessebes
Sylvia Albregtse - van Dorsselaer
Foto’s
Jan Albregtse
Reggie Corijn
Foto van de maand: J de Jonge
Tekstcorrectie
Rein Leentfaar
Internet
www.brsjs.nl

Nog wat foto’s van de rommelmarkt op visserijfeesten
De rommelmarkt op het Oranjeplein en omstreken (Molenwater,
Julianastraat, Weijkmanlaan,
enz.) Het leek iets minder druk
dan in 2018 voor wat betreft
de uitgestalde waren.“Volk”
was er genoeg; daar ontbrak
het niet aan, en je hoorde en
zag mensen kijken en onderhandelen over spullen die van
hun gading waren.
RC

Evenementenkalender
14 september
15 september
21 september
			
21 september
22 september
28 september
24 september
5 oktober			
6 oktober			
6 oktober 			
7 oktober			
8 oktober			
			
10 oktober			
20 oktober 			

Bingo, Platte Knoop, 20 u
Kaaipop 3.0, Raceland, 14 u
Vierkoren project Slag om de Schelde, 20 u
SOW kerk
Fanfare O.B.K. in de Hooge Platen 14.30 u
Rommelmarktje centrum Qi, 8 u
Sportvissen op Westerschelde, Keerdam 10 u
Fietsen rondom Waterdunen, Hogedijk 3, 10 u
Bingo Platte Knoop, 20 u
Rommelmarktje Centrum Qi, 8 u
Excelsior in de Hooge Platen
Zitdansen in de Hooge Platen, 14.15 u
Dansgroep olv Gerda Maenhout,
Hooge Platen 14 u
Optreden Luciano, Hooge Platen, 14 u
Braderie Spuiplein

Verspreidingsgebied
Breskens (postcode 4511)
Oplage
3000
Aanleveren advertenties en copij
redactie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd voor de
laatste maandag van de maand. Sluitingsdag editie
oktober: 23 september.

Lange Strangetocht 2019

Contact
redactie@brsjs.nl
www.brsjs.nl

Ieder jaar is het de laatste zaterdag van de maand augustus tijd voor de
Lange Strangetocht. Rotary Club Oostburg organiseert deze mooie tocht
langs de kust van Zeeuws-Vlaanderen:

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.
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.
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Vrienden van BRSJS.nl
Constructiebedrijf en Machinefabriek van Vugt bv. - De Appelaere B.V.
Bakkerij Willemsen - Breskens Yachtservice - MD Meeusen

17 kilometer langs duinen, strand en
zee. De start is in Retranchement en
eindigt in Breskens. Ook dit jaar was er
een XXXL-versie, die in Knokke start en
zo’n 25 km lang is. Met veel plezier en
een hoop gezelligheid lopen de wandelaars ook voor een goed doel. Dit
jaar waren dat: Stichting Tragel om een
belevingstuin te kunnen aanleggen
en het Zwin College om een sportkooi
te plaatsen.‘s Morgens vroeg was het
bij de bushalte aan de Veerhaven al
een drukte van belang. Pendelbussen

reden af en aan van Breskens naar
Retranchement. Bij strandpaviljoen
De Zeemeeuw startten de wandelaars
hun 17 km lange tocht naar strandpaviljoen Breskens aan Zee. Bij elk
paviljoen onderweg, en dat zijn er 17,
moest worden gestempeld en was er
iets gezelligs te beleven. Al met al: een
geslaagde Lange Strangetocht! Tot
volgend jaar! Dan zien we jullie graag
terug op zaterdag 29 augustus 2020.
MJ
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Een druk jaar voor hengelsportvereniging
Ons Genoegen
2019 is tot op heden al een druk jaar geweest voor HSV Ons Genoegen. Het
nieuwe bestuur dat eind 2017 de dagelijkse bezigheden grotendeels heeft
overgenomen van Leen van den Beukel heeft niet stilgezeten. We hebben
ons ledental afgelopen anderhalf jaar zien groeien van 30 naar 120+ en we
hopen dat deze trend zich zo verder zal voortzetten.

Breskens
Breskenswinkelhart
winkelhart

!
7 op 7 op7en
op 7 op en!

Breskens winkelhart
Voor
boodschappen
Vooralaluwuwdagelijkse
dagelijkse
boodschappen

7 op 7 op en!

De leukste,
Voor al uw dagelijkse boodschappen gezelligste,
Supermarkt

Supermarkt

De leukste,
gezelligste,

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!

De leukste,
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Spuiplein 47-57 Breskens
gezelligste,
www.breskenswinkelhart.nl

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!

Dat is mede te danken aan het feit
dat we afgelopen voorjaar samen
zijn gaan werken met HSV Scheldehaven uit Hoofdplaat/Biervliet. Een
aantal van hun bestuursleden is bij
ons toegetreden en daarbij zijn ook
hun leden overgestapt. De wateren
die bij Scheldehaven in beheer waren,
gaan per september 2019 over naar
HSV Ons Genoegen. Dit is een grote
stap voor ons, we hebben hiervoor
een nieuw contract afgesloten met
het Waterschap in samenwerking
met Sportvisserij Nederland. Hierin
krijgen we niet alleen het beheer over
de wateren van Scheldehaven, maar
ook tal van andere binnenwateren
in West-Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij zijn de Boskreek in Breskens, de
Molenkreek in Schoondijke, de Gaternissekreek in Sasput, de Plaskreek in
Hoofdplaat, de Blontrok in Oostburg,
Nol Zeven in Biervliet en een groot
gedeelte van de Passageule-Linie.
Plus nog tal van wateren die bij elkaar
ongeveer 85 hectare bestrijken. Wij zijn
er enorm trots op dat we dit hebben
kunnen realiseren voor onze leden.
Alle wateren worden ingebracht in de
landelijke lijst van viswateren die in
beheer is bij Sportvisserij Nederland,
en daardoor mogen alle wateren bevist
worden met de vispas (visakte). Dit
houdt in dat je straks maar 1 vergun-

ning nodig hebt voor een groot deel
van de West-Zeeuws-Vlaamse binnenvisserijwateren.
Ook op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid hebben we niet
stilgezeten. We zijn op het moment de
laatste zaken aan het rondmaken voor
de realisatie van een mindervalidensteiger aan de Nieuwkerkse Kreek.
Deze komt ter hoogte van de Krabbendijk en zal toegankelijk zijn met de
rolstoel. Hiervoor hebben we een gulle
gift gekregen van vogelvereniging
De Vink die afgelopen jaar gestopt is.
Tevens is er subsidie aangevraagd bij
de Gemeente Sluis en Sportvisserij
Nederland. De verwachte bouwdatum
staat gepland voor eind 2019, zodat de
steiger voor het seizoen van 2020 bevisbaar is. Daarnaast hebben we een
aantal toegewijde vrijwilligers die met
regelmaat plekken in het riet maaien
zodat ook daar gevist kan worden door
de overige vissers. In de toekomst willen we ernaar kijken om meer steigertjes aan te leggen.
De jeugd is onze toekomst, dit realiseren we ons maar al te goed. En
daarom hebben we ons ook hardgemaakt om de Boskreek in het contract
mee te nemen. We merken dat er hier
veel gevist wordt door de jeugd uit

Breskens en we vinden dit zelf een
positieve ontwikkeling. Dit water staat
voor ons nu dus ook bovenaan de lijst
om verder te ontwikkelen. Dit houdt in
dat we een visserijkundig onderzoek
gaan uitvoeren om een beter beeld
te krijgen van de visstand, en hoe we
deze eventueel kunnen verbeteren.
Daarnaast zouden wij ook graag zien
dat er een mooie steiger komt aan de
parkzijde. Er is dus al veel werk verzet,
maar ook nog veel werk te doen. Lijkt
het jou leuk om ook op onze wateren te
vissen of misschien wel mee te helpen
aan onderhoud, controle, bouwen van
steigers of onze evenementen zoals de
wedstrijden, jaarlijkse feestavond, BBQ
en visclinics? Aarzel dan niet en meld
je aan als lid via: www.onsgenoegenbreskens.nl of mail naar:
info@onsgenoegenbreskens.nl
Het bestuur
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Rondje oliebollen van de zaak

Beweeg je Fit! Oefentherapie
Mensendieck in een groep

De familie Verwijk van de oliebollenkraam had tijdens de Visserijfeesten een
lekker leuke actie bedacht.

Elke woensdagochtend geeft Elma
Sinack, oefentherapeut Mensendieck,
groepslessen in MFC De Korre. Oefentherapie Mensendieck is een behandelmethode gericht op het opheffen en
voorkomen van klachten als gevolg van
een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door
een bepaalde afwijking of ziekte.

Alle bewoners van Goedertijt en Hooge Platen werden getrakteerd op een
heerlijke oliebol: omdat de familie Verwijk al 30 jaar lang de kermis tijdens de
Visserijfeesten organiseert. De oliebollen werden rondgebracht door 3 vrijwilligers,
die ook de bedankjes en complimenten in ontvangst namen en doorgaven aan
“die oliebollenbakker”. Namens de bewoners hartelijk bedankt voor deze lekkere
leuke actie.
Linda

Ze begeleidt en traint in het aannemen
van een gezondere houding. U wordt zich
bewust van negatieve gewoontes en leert
deze te doorbreken. De groepslessen zijn
bedoeld voor iedereen (met of zonder
klachten), die graag wil werken aan een
betere houding en beweging en die zijn
spieren graag in conditie wil brengen of
houden.
De groepslessen zijn gevarieerd: er wordt met verschillende materialen geoefend
zoals een fitnessbal, stok, elastieken dynaband of bal. Een groepsles duurt 3
kwartier en de groep bestaat uit maximaal 12 personen. Heeft u interesse of wilt u
meer informatie hierover? Neem gerust contact op: 06 51 957 257 of kijk eens op
www.oefentherapiezvl.nl of bij MFC Breskens.

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com
Veerhaven 3 (PSD terminal)
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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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Taalrubriek (7)
- van een lezer: zonne(n)paneel? Het is zonneVraag
weer met ouder- en peutergym
vanaf maandag 30 september 2019
t/m maandag 16 december 2019
Ouder- en peutergym is een aanbod van onze vereniging speciaal
bedoeld voor peuters van ca. 2 tot 4 jaar, die samen met mama, papa,
oma, opa of de oppas lekker willen gymmen in een “echte” gymzaal.

De lessen worden gegeven op maandagmorgen
van 10.15 uur – 11.15 uur
in de gymzaal van MFC “DE KORRE”, Ghistelkerke 1, Breskens
De peuters krijgen tijdens de lessen spelenderwijs verschillende situaties aangeboden om te
bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Er wordt tijdens de
lessen gebruikgemaakt van zowel groot als klein materiaal zoals het wandrek, banken, ringen,
trampoline, touwen, blokken, ballen, ballonnen, pittenzakken e.d. Omdat goed en samen
bewegen van belang is voor de motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind.
Turnvereniging DIO bezit het keurmerk Beweegdiploma van de KNGU, dit houdt in dat de
peuter aan het einde van de lessen een Beweegdiploma ontvangt.
Informatie: 06 - 13 45 61 24 Maaike Dierings | 0117 – 38 35 62 Monique de Vriend
Of via email: diobreskens@zeelandnet.nl of maaikedierings@hotmail.com

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

paneel, uitleg te vinden op www.woordenlijst.org. Klik op
Leidraad en scrol naar beneden, naar 8 Samenstelling
met tussenletters -e- of -en-. Ik vat dat hoofdstuk hier
kort samen. Niet duidelijk? Vraag gerust verder!
1) Linkerdeel geen zelfstandig naamwoord? Schrijf ‘e’:
rodekool (van GB mag rode kool tegenwoordig ook wel),
knarsetanden (! werkwoord knarsen, wel tandenknarsen,
tand = znw.)
2) Linkerdeel wel znw., maar geen meervoud op -en, schrijf
‘e’: gerstenat (gerst heeft geen mv.!) en aspergesoep (asperge heeft alleen mv. op -es!).
3a) Linkerdeel wel znw. en heeft mv. op -es én -en, schrijf
‘e’: weidevogel (weiden en weides), groentesoep (groente
en groentes).
3b) Linkerdeel wel znw. en heeft alleen mv. op -en: schrijf
‘en’: perensap, lerarenopleiding, linzensoep (linze en linzen,
linzes bestaat niet als mv.)
De regels 1), 2), 3) gelden niet: a) als het enkelvoud al -en
heeft: havengebied, keukentafel, b) bij oude (versteende)
uitdrukkingen als apekool, ruggespraak, bullebak, nachtegaal, etc., c) vaste oude uitdrukkingen als goedendag,
grotendeels en ingebrekestelling.
4) Uitzondering 1: vijf unieke zaken krijgen geen tussen-n:
a) de zon (vergeet de moderne sterrenkunde): zonnestraal,
zonnebank, zonnegod (en dus zonnepaneel), b) de hel:
hellehond, helleveeg, hellevuur, c) de maan: manestraal,
maneschijn (vergeet Jupiter!), d) Onze-Lieve-Vrouwekerk
en onzelievevrouwebedstro (plant), e) NL: Koningin (tot voor
kort): Koninginnedag, koninginnefeest, koninginnenacht.
Let op: buiten de NL-sfeer is het gewoon koninginnensoep
(staat los van NL) en koninginnenrit (bij de Tour de France)
5) Uitzondering 2: linkerdeel is een versterking: apetrots,
apezat, beresterk, boordevol, pikkedonker, retegoed, reuzeleuk (maar: reuzensterk, sterk als een reus) en stekeblind.
6) Uitzondering 3 (vergeet even het feminisme): Als de
meervoudsvormen m/v alleen in de -e verschillen (geldt dus
niet voor secretaris en secretaresse – Secretaressedag!,
maar wel voor student en studente, meervoud studenten)
dan schrijven we altijd de mannelijke meervoudsvorm met
‘en’. Ik heb dat niet verzonnen, maar het is dus studentenzwangerschap en agentenuniformrokje (wegens agent en
agente, mv. agenten)! RL

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

Uitvaartverzorging

Quataert
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Familieberichten

Jeugd herinneringen van Jacobus van den Heuvel (deel 7)
Ik heb dien hoogaars toen verkocht aan mijn zwager Bart Vermeulen. Hierna ben ik bij de Provinciale Stoomboot in
dienst gegaan als post schipper in de plaats van mijn broer Cornelis. Die is toen roeier geworden bij het loodswezen.
Veel verwaaide dagen heb ik met die
hoogaars niet gehad, omrede ik mijn
zeilen zoo klein kon zetten als noodig
was. Dat kon ik met de spriet niet.
Ik vischte toen voor Antwerpen voor
Adolf Claessens. Ik heb toen nog een
jaar meegemaakt dat ik maar een dag
verwaaitd heb gelegen. In dien tijd
heb ik veel dagen meegemaakt dat ik
alleen buiten was. Dat er noch Belgen
noch Arnemuidenaars en ook van mijn
kameraden op zee waren. Ik had het in
die dagen erg zwaar, want de helmstok
sloopte mij af. Ik was echter jong en
sterk en het was mijn hobbie.

In het begin toen ik die betrekking had,
kwam ik aan 17 gulden in de week.
Toen ik echter er een paar maanden bij
was, was dat geminderd tot 12 gulden
in de week. Daar konden we niet van
rondkomen, dus besloten wij om weer
een hoogaars te laten bouwen nu bij
Jan Verras op de Paal.
Ik kon met het geld dat ik met de eerste
hoogaars had oververdiend, geholpen
worden aan geld voor de tweede. De
rest werd bijgelegd door den weledele
heer Thijs Fido Blanken, de weldoener
van Breskens.
Dat was in 1906. Daar ben ik op 3 mei
mee in de vaart gekomen, dus kon
weer met frische moed beginnen.
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Toen ik ongeveer twee maanden met
deze hoogaars in de vaart was, waren
we op den 29 juni 1906 onder de
Raans aan het vissen. In den achtermiddag ongeveer drie uur kregen wij
een uitschieter uit het noorden. Het
was voor ons scheepje noodweer,
maar wij klaarden het om thuis te komen omrede wij flink van den wal stonden. Dit terwijl Adriaan van de Sande
op ‘t lager stond en in de landzee verdaagde, waar hij omver werd gesmeten en hij met een van zijn maats H. de
Munck jammerlijk verdronk.
Cornelis Nieuwenburg die ook deel
uitmaakte van de bemanning is op een
plank aan het strand aangespoeld, dus
was behouden. Hij leeft nog.
in 1908 waren een ploeg Heister vissers overvallen van een westen wind
en konden Zeebrugge niet bezeilen.
Dus hielden af naar Breskens en zoch-

ten dekking zoo kort mogelijk onder
de wal boven de haven. Maar 1 van
hun raakte in moeilijkheden kort bij de
branding van de plaat. Hij had zijn zeilboom gebroken en vroeg met zijn vlag
om hulp. Ik zag al gauw dan zijn maats
hem niet konden helpen. De haven tot
op het hoofd stond zwart van de mensschen het schouwsspel aan te zien.
Ook vele van onze vissers stonden er
bij. Ik vroeg toen of er onder hun waren
die met mij mee wilden om te kunnen
helpen. Maar deed zich niemand op.
Jules van Lierde

Overleden:

Tegeltjes wijsheid

Willem Fenijn - overleden 23 juli
Sara Magdalena (Saar) Scheele - de Jonge - overleden 7
augustus
Maria Sara Poissonnier - Risseeuw - overleden 10 augustus

Wat is er mooi aan
Oostburg?
1) De bus naar Bresjes?
2) De rondweg?
3) het milieupark waar
je al je rotzooi
kwijt kan?

Dankbetuiging:
In ons verdriet om het heengaan van mijn dierbare man, vader, opa en schoonvader mochten wij uw hartelijk meeleven
ondervinden, hiervoor onze oprechte dank.
Carla Brand-Sturm, kinderen en kleinkinderen

Geboren:
Eva Carels, geboren op 12 augustus 2019, dochter van
Dorien Nicolai en Jaimie Carels

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
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LEDELTHEATER

OOSTBURG

4 DAGEN

>50 FILMS
INTERNATIONALE

KAARTEN EN INFO
tegenstroomfestival.com

17-20
OKTOBER
12

2019

Een korte introductie van onze filmselectie
BORN IN GAMBIA

Hassan is een kind en leeft op straat. Zijn broer
werd beschuldigd van hekserij en levend verbrand
voor zijn ogen.
Zijn stiefvader vertelt hem dat hij bezeten is, dus hij
loopt weg opdat ze hem niet zouden doden. Hassan
heeft altijd een bandrecorder waarmee hij ons
vertelt over zijn leven, dat van andere kinderen en
van een mooi land.

QUERIDISIMO PAPA

Ook al was hun relatie nooit goed, David voelde zich
de laatste jaren verplicht om voor zijn zieke vader te
zorgen. Hij maakt echter gebruik van de situatie om
wraak te nemen op het verleden.
Wanneer zijn zus arriveert, doet David er alles aan
om zijn geheimen te verbergen en de waarheid die
eronder ligt te begrijpen.

LA VOIE DISCRETE

Wai, een jonge Aziatische man van in de twintig,
woont bij zijn tante en oom. Hij werkt voor hen als
bezorger. Gevangen in een vervelend leven met
werk en een teruggetrokken gemeenschap, ontmoet
hij een eenzame man. Deze ontmoeting zal hem diep
raken.

en zoveel meer...
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Wat is er te beleven?

NOG GROTER…….NOG MOOIER!
Dankzij een een ultieme selectie korte films en nog
meer advertising rekenen we dit jaar op circa 2000
bezoekers waarvan ongeveer de helft uit België.
Kwetsbaarheid begint waar woorden tekort komen.
Het onuitspreekbare, waar onze gevoelens ons
aansturen overnemen.
Niet alledaags, maar een complexe verweving van
indrukken die indalen in een ieders persoonlijk
reservoir en zich transformeren naar een gevoel,
een gedachte of een actie. Kwetsbaarheid als
parallel van het gedicht.
Films die u, als kijker, uitdaagt om het leven eens
te bekijken van de andere kant. Niet de verbale,
rationele kant maar juist die kant die je niet in
woorden kunt vatten.
Tegenstroom……hét vernieuwende filmfestival voor
korte film.

Kijk voor meer info en het programma op

tegenstroomfestival.com
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• Het festival bestaat uit meerdere dagen,
meerdere blokken, en daartussen en
samenlopend andere activiteiten.
• Een filmblok bestaat uit een aantal korte
films en duurt ongeveer 75 minuten.
• In totaal zijn er 9 blokken, verspreid over
meerdere dagen en meerdere locaties.
Ook kunt u opteren voor een Passe-Partout,
waarmee u het hele filmfestival kunt bijwonen
met één toegangskaart waarvoor u eenmalig
betaald.

Prijsuitreiking en winnaars

Onze selectie van films wordt beoordeeld
door onze internationale gerenommeerde
juryleden. De jury bestaat uit:

17-20
OKTOBER
2019

OOSTBURG

4 DAGEN

>50 FILMS
INTERNATIONALE

Kijk voor meer info, tickets en het programma op

tegenstroomfestival.com

• GILDA DE BAL (Actrice, België)
• ERIK DE BRUYN (Regisseur, Nederland)
• WIM VANSEVEREN (Directeur De Buren,
oud directeur VRT,België)
• RÉGINALD PEMBELE (Hoogleraar
Nederlands in Rijsel. Orde van den Prince.
Frankrijk)
Deze maken uiteindelijk de beslissing welke
films dit jaar kunnen winnen, waarop de
‘winnaars’ hun films op de laatste dagen
nogmaals vertoond worden.
Daarnaast hebben we een Publieksprijs.
U bepaalt mee wie de gelukkige winnaar
hiervan wordt.

LEDELTHEATER

In samenwerking met:

vrienden van
tegenstroom
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Eind september: voor het eerst zeewater in Waterdunen

Donderdag 26 september is het dan
eindelijk zover: dan stroomt er voor
het eerst voorzichtig water het natuur- en recreatiegebied Waterdunen
in en uit.
Dit werd 30 augustus jl. bekendgemaakt in de Statencommissie Ruimte.

De Provincie en Waterschap Scheldestromen zijn nog steeds in overleg
over het toelaten van het water via de
nieuwe getijdenduiker. De gesprekken
gaan over het ‘waterbezwaar’: onder
bepaalde omstandigheden bestaat de
kans dat een deel van het zeewater het
achterliggende gebied bereikt.

Om te zien wat er in de praktijk gebeurt, wordt er tot en met december
getest. Een van de drie kokers van de
getijdenduiker gaat normaal open.
Vervolgens wordt nauwlettend gevolgd
wat er gebeurt als ook de andere kokers worden opengezet.

Chrisfit

GYM
BRESKENS

Oranjeplein 2 - 4511 CL Breskens
+31 11 738 5080- b.g.g. 06-54497485
info@tournoismakelaardij.nl
Uw NVM-makelijk voor West-Zeeuws-Vlaanderen
en omgeving. Bezoek ons kantoor of kijk op
www.tournoismakelaardij.nl
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Pleidooi voor de ziel van Breskens
Soms zit je met je neus zo dicht op prachtige dingen, dat je ze
vanzelfsprekend gaat vinden, dat je de schoonheid ervan niet meer
ziet. Toen ik ongeveer twintig jaar geleden in Breskens kwam wonen,
kon ik niet naast de de monumentale kunst kijken: de watertoren in
Oostburg met zijn imposante scheur en de graansilo in de haven van
Breskens met de broden en vissen, werken van Johnny Beerens.
Het zicht op het monumentale kunstwerk op de graansilo vond ik – en
vind ik nog steeds – uniek. Het vertelt over de landbouw en de visserij,
over de geschiedenis van Breskens. Dat is wat kunst doet. Ze legt
achtergronden bloot en brengt mensen dichter bij elkaar, want over
kunst kun je discussiëren. Kunst is zinvol. Over de zin of onzin van de
sloop van de loodsen en de bouw van 460 appartementen en 2500
vierkante meter bestemd voor horeca kan men ook discussiëren,
maar over economische belangen of blind geldbejag wil ik het niet
hebben. Die blindheid vernietigde reeds hele culturen.

Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl

Binnenkort zullen in de haven van Breskens dus vele oude muren
worden neergehaald en nieuwe gebouwd. Niet alle muren hoeven
echter te worden gesloopt, zo ontneem je de ziel en de authenticiteit
van de haven. Slopen en ontzielen is zoveel makkelijker dan creatief
nadenken over oplossingen voor de oude graansilo. De band tussen
het kunstwerk van Johnny Beerens en de graansilo mag eigenlijk niet
worden verbroken. Daarmee verscheur je de belangrijkste pagina’s
uit de geschiedenis van Breskens, ooit hét dorp van vissers en landbouwers. Veel hangt af van mensen die buiten de bestaande kaders
durven te denken. Laat oud met nieuw samenspelen. Bewaar een
belangrijk stuk geschiedenis, ga voor het behoud van authenticiteit
én kunst als verademing en tegenwicht tussen en tegen de uniforme
nieuwbouw. Het is een stuk moeilijker, maar moeilijk kan en gaat ook.
Er zijn bouwmeesters die gespecialiseerd zijn en met groot succes
historische gebouwen renoveren en duurzaam maken. Maak het kleine stukje historie dat Breskens nog heeft niet kapot door winstbejag.
Laten we blijven hopen op de redding van de ziel van Breskens die
hier trots weerspiegeld wordt met de broden en vissen in de haven.
B.R.
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Sterven zonder ooit een
dierenarts te hebben
gezien, kán!

Dit is weer 2 weken na het verschijnen van BRSJ.nl
als suggestie verkrijgbaar bij strandpaviljoen BAZ

Lagoustines a la plancha
Voor 1 persoon

Koken met KO

Je bent nog single, maar mogelijk niet lang meer;
anderen blijven de rest van hun leven vrijgezel, omdat
hun toekomstige schoonouders geen kinderen kunnen
krijgen …

Ingrediënten:
- 7 middelgrote lagoustines
- Olie
- Zout
- Cayennepeper
- Citroensap
- Knoflook
- Basilicum fijngesneden

Maar als je dan in die ene toch de ware bent tegengekomen en
samen hebt besloten achter dezelfde voordeur te gaan wonen,
blijkt vaak al gauw dat het (nog) niet aan kinderen toe zijnde koppel toch iets gemeenschappelijks wil hebben om voor te zorgen:
een katje, soms zelfs twee tegelijk uit hetzelfde nest, omdat het
voor dat ene katje zo eenzaam is als de baasjes hele dagen ‘uit
werken zijn’. Zo is je leven van single-zijn in korte tijd gedraaid
naar een soort van gezin, waarin de huisdieren als volwaardige leden daarvan de liefde van de beide ‘ouders’ van het gezin krijgen
en genieten. Het verdriet is dan ook groot wanneer zo’n viervoetig
gezinslid onverwacht het kopje neerlegt; ineens kan het verdriet
zomaar daar zijn!

Strandpaviljoen

Breskens aan Zee
Bereiding:
Maak van bovenstaande ingrediënten een marinade.
Langoustines marineren en laat 2 uur intrekken, wel regelmatig omscheppen.
Daarna de langoustines in hete olie of op een hete grill kort bakken.
Serveren met citroen en aïoli, dat is een knoflookmayonaise.
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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

Zo werd ik op een morgen gebeld door het door tranen overmande baasje van ‘Truuske’: Truuske heeft ze zojuist bij het beneden
komen dood aangetroffen. Ik ken het baasje van Truuske goed
en Truuske zelf minstens zo goed … Als ik me dit hondje voor de
geest haal, zie ik een vitale zwarte labrador van een jaar of vijf,
nooit ziek en nu in haar slaap (?) gestorven … Ik probeer mijn
woorden tussen haar tranen door te wringen: “… en heb je er
gisteravond dan helemaal niets aan gemerkt? Goed gegeten, goed
gedronken? Ontlasting goed?” De eigenaresse had geen enkel
voorteken opgemerkt en als ze maar even had gemeend dat er wat
aan Truuske mankeerde, dan had ze zeker eerder gebeld, want zo
ken ik haar wel, Truuske eerst en zijzelf op het tweede plan!
Ik bied haar aan dat ik nog wel sectie wil doen, om te kijken of er
een fatale bloeding heeft plaatsgevonden, maar terecht antwoordt
ze dat ze Truuske daar toch niet mee terugkrijgt; ook bepraten
we de post-mortem-mogelijkheden … De keuze was voor haar
eenvoudig: thuis begraven als dat mocht. Mogen of niet: gewoon
doen, zeg ik, wetend dat ik me dan burgerlijk ongehoorzaam gedraag, maar zeker in haar geval, wonend ‘op de buiten’,

plaats genoeg en als haar
vriend het putje dan meer dan
50 cm diep graaft, wie ben ik
dan om te zeggen dat ze dat
niet mag doen als ik hun verdriet hierdoor wat kan verzachten … Het gesprek loopt ten
einde en ze bedankt me voor
het luisterend oor van haar dierenarts en dan sluit ze af met
de onvergetelijke woorden: “…
en gisteravond zat ie nog zo
vrolijk op z’n stok te fluiten …”
Geert de Bruijckere
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Pulsverbod: BR 14 wordt KW 14

Expositie H. Barbarakerk

De BR 14 (Cornelia) wordt verkocht. De 15 jaar jonge kotter van de familie Fenijn, de laatste grote Bressiaanse kotter,
wordt overgenomen door Maart van Duijn, die de kotter hernoemt tot KW 14 (Katwijk).

Wij, Jodie en Annelies, hebben drie weken in de prachtige
H. Barbarakerk mogen exposeren met onze keramiek en
beeldhouwwerken. In deze mooie omgeving kwamen onze
beelden super tot z’n recht. De natuurlijke technieken die wij
gebruiken voor onze afwerking waren een fijne mix met de
prachtige houten beelden van kunstenaar Omer Gielliet. Zo’n
vijftien jaar zijn we nu bezig met keramiek. De afwerking van
onze beelden proberen we zo dicht mogelijk bij de natuur
te houden door met buitenovens te werken, zoals stoken in
een primitief Kuilvuur (in de grond) en het gebruiken van een
Pitfire-oven (kuil met zaagsel en hout). Twee jaar geleden zijn
we begonnen met beeldhouwen. Geweldig om met steen
te werken en van een ruwe steen een beeld te creëren. We
bedanken de organisatie en de vrijwilligers van de
H. Barbarakerk dat ons gevraagd is om daar te exposeren.

De vissers voelen
zich verslagen door
het pulsverbod.
Bram Fenijn steekt
de reden van de
verkoop niet onder
stoelen of banken:
“Het pulsverbod dat
ons opgelegd werd door de EU eerder dit jaar.” Samen met
vader Jaap en broer Adrie was hij eigenaar van de BR
14, door veel Bresiaanders de ‘Cornelia’ genoemd.
De familie Fenijn viste sinds september 2014 met het
elektrische vistuig en behoorde daarmee tot de laatste
groep vissers die met de puls vis mocht vangen. Hoe
ironisch is het dan dat de familie in juni dit jaar als eerste
de vergunning verloor?
Volgens de EU-regels moest de firma terug naar het
vissen met wekkerkettingen. Vissen met wekkerkettingen bleek in de praktijk onmogelijk volgens Bram.
“Het gaat gewoon simpelweg niet. Met de wekkerkettingen hebben we nu een aantal slechte visvangsten
achter elkaar gehad.” Daarnaast is een tekort aan

goed personeel ook een probleem, zegt Bram: “Het wordt
moeilijk om een goede bemanning te krijgen en die te
houden. Met het pulsverbod en de slechte visvangst komt
nu, waar ik bang voor was.” De verkoop van de BR 14 zorgt
ervoor dat Bresjes nog maar één eigen groot vissersschip an
de koaje heeft liggen; de garnalenkotter BR 29. Jaap Fenijn is
er met weinig woorden nuchter over: “Het is niet anders.”

Jodie en Annelies de Back

sinds 2014
sinds 2014

Schildersbedrijf
Schildersbedrijf
en Afbouw
Schildersbedrijf
en Afbouw
en je
Afbouw
Kleur
dromen

Binnen- en buitenschilderwerkzaamheden
Kleur je Stukadoorswerkzaamheden
dromen
Binnen- en buitenschilderwerkzaamheden
Alle bouwwerkzaamheden
Stukadoorswerkzaamheden
volg ons op
Alle bouwwerkzaamheden
(+31) 06 85007119
info@vgschildersbedrijf.nl | www.vgschildersbedrijf.nl
volg ons op

(+31) 06 85007119

info@vgschildersbedrijf.nl | www.vgschildersbedrijf.nl
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Breskens Sailing Weekend (BSW) 2019
Het is een begrip bij wedstrijdzeilers in kajuitjachten, zeker als het op wedstrijdzeilen van niveau neerkomt. Bijna
vijftig van de betere Nederlandse en Belgische zeilers gingen in twee grote groepen de uitdaging aan om drie dagen
lang (op 30 en 31 augustus, en1 september) wedstrijden te varen.

Festival Fantasea roept
om herhaling!

Aan de haven stond een grote feesttent waarin gezamenlijk werd gegeten en gefeest. Het
weekend werd gekenmerkt door overwegend
lichte en variabele wind. Dit maakte het erg
moeilijk voor de wedstrijdzeilers. Met zulk licht
weer is het belangrijk om uit de (tegen)stroom
te blijven. Wie het langst boven de zandbanken
bleef sturen, had zeker anderhalve knoop minder tegenstroom dan wie in de vaargeul bleef.
In de IRC 1 klasse lieten de Zeeuws-Vlamingen
van zich horen: Jan de Kraker met K-Force werd
1e , Astrid de Vin met Il Corvo 3e en Marco de
Bat met Bateleur 4e. Rinus de Jonge met Easy
Living uit Wemeldinge won in de IRC 3 klasse. In
de CR klasse won Marnix Lippens met de Blind
Faith. De Magic Wind van Robert Tan werd 6e:
hier zat de bemanning van de Capella van Frans
Maas aan boord.
Marnix Lippens, voorzitter van de organiserende
stichting zei het volgende: “De formule van
meer reeksen in een korte periode zoals een
lang weekend werkt goed en is qua competitie
oersterk. Dit kampioenschap is tevens onderdeel van het Open Noordzee Kampioenschap
(ONZK). We hebben een uitgebreid ‘social
program’, ook dat maakt het Damen Breskens
Sailing Weekend extra aantrekkelijk. Het vaargebied laat een grote variatie aan wedstrijden
toe, die grotendeels buiten de vaarroutes van
de beroepsvaart liggen. We hebben zee, we
hebben beschut water.” Hij dankte alle sponsors
en vrijwilligers die dit weekend mogelijk hebben
gemaakt.
LV
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Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 15 september is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan pater Ignace D’hert en er is samenzang
onder begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. De aanvang is om
09.15 uur. Na de dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.
Zondag 22 september is er in de PKN-kerk aan de Dorpsstraat
een oecumenische viering. Voorganger is dan ds. Marien van
Maanen, thema van de dienst is: een leugentje om bestwil.
De aanvang van de dienst is om 10 uur en na de dienst is er
koffiedrinken in De Ontmoeting (naast de kerk).
Zondag 6 oktober is er in de H. Barbarakerk wederom een
eucharistieviering. Voorganger is dan kapelaan Jochem van
Velthoven. De aanvang is om 09.15 uur en na de dienst is er
koffiedrinken in de koffiekelder.

Het festival Fantasea bij de Oude Veerhaven was
een leuk en fantasievol festival, waar mensen
zich verkleedden als allerlei figuren zoals
piraten, prinsessen, elfjes, en Vikingen.
Er was veel te zien (buikdanseressen) en veel te beluisteren (bands). Het was in één woord een geslaagd
festival met kraampjes met versnaperingen, maar ook
fantasiespulletjes zoals hippiespulletjes. We hopen
dat dit festival uitgroeit tot een groot succes!
SB

Bezichtiging H. Barbarakerk
De H. Barbarakerk te Breskens is nog tot eind september geopend voor bezoek. In deze zomer hebben al veel bezoekers dit
kerkje bezocht. Deze kerk is heel bijzonder door de houten
sculpturen die de in 2017 overleden priester en kunstenaar
Omer Gielliet door de jaren heen in en rond de kerk heeft geplaatst.
Deze sculpturen vertellen het verhaal van een begeesterd man
die, middels zijn beelden, zijn manier van geloven wilde uiten.
Laat u onderdompelen in een oase van rust en onderga de
verhalen die deze bijzondere man ons wilde vertellen. De kerk
is geopend van dinsdag t/m zaterdag, steeds van 13.30 uur tot
16.30 uur.
Oecumenisch uitstapje
Op zaterdag 24 augustus was er een oecumenische uitstapje naar
het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Zo’n 21 personen uit de
katholieke gemeenschappen van Breskens en Schoondijke en de
protestantse gemeente ‘De Verbinding’ werden daar ontvangen
met koffie en een Zeeuwse bolus. Daarna volgde de rondleiding
door het museum die ons leerde hoe hard er in de herfst van 1944
in Zeeland gevochten is voor onze bevrijding. De prijs van de
bevrijding was hoog, tienduizenden soldaten en honderden burgers
lieten het leven en de verwoestingen waren groot. Onder de indruk
van wat we te horen en te zien hadden kregen, reden we weer
terug naar Zeeuws-Vlaanderen.
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Hoe gaat het nu met...
Nathalie de Lobel

Mijn naam is Nathalie de Lobel en ik ben 43 jaar. In 1994
ben ik uit Breskens vertrokken voor een studie Bedrijfskundig Management aan de Haagse Hogeschool, waarvoor ik o.a. een stage aan de Bodensee heb gelopen.
Daar heb ik mijn huidige partner leren kennen, met wie
ik al meer dan 20 jaar gelukkig in München leef.
Die stad kennen jullie vast wel van het
grootste bierfeest ter wereld, het
“Oktoberfest”, dat op 21 september
2019 weer van start gaat. Het bedrijf
waar ik werk is gespecialiseerd in
technologieën rondom geld, zoals o.a.
productie, verwerking en management.
Mijn baan in de technische redactie
is afwisselend en veelzijdig: net als
München dat is, waar het stadsleven
ons supergoed bevalt!
Wij zijn ontzettende wintersportfans, vandaar dat onze wintermaanden door skiën en snowboarden worden beheerst.
Andere seizoenen vullen we graag met backpacken door
Azië, motorrijden en duiksport. Een highlight? Onze eerste
voettocht over de Alpen 2 jaar geleden: in 7 dagen van de
Königssee (Berchtesgaden) naar de Tre Cime di Lavaredo
(Dolomieten). We komen af en toe nog naar Breskens om
mijn ouders te bezoeken. Dan lopen we graag langs het
‘strange’ en genieten in het strandpaviljoen of in een restaurant van een lekker visgerecht met een Belgisch biertje :)

