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Redactie

Maand oktober Expositie Slag om de Schelde Breskens		
			 Kaai 1 – 103, di. t/m zo 10.00 – 17.00 u
17 oktober			 Snuffelen aan Zee, Het Halve Maentje 10.00 u
20 oktober			 Toeristische markt Spuiplein 10.00 u
24 & 31 oktober Snuffelen aan Zee Het Halve Maentje 10.00 u
2 november		 Bingo, Platte Knoop 20.00 u
7 november 		 Wafelbakken en verkoop, Hooge Platen
10 november Dag van de mantelzorg, Hooge Platen
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Herdenking bombardement

Aanleveren advertenties en copij
redactie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd voor de
laatste maandag van de maand. Sluitingsdag editie
november: 21 oktober.

Jaarlijks herdenkt Breskens de slachtoffers van het bombardement door
de geallieerden op 11 september 1944. Dit ‘foute’ bombardement kostte 184
burgers het leven, van jong tot oud. Er waren vooraf waarschuwingsbiljetten
uitgestrooid, maar die waren ergens anders terechtgekomen.

Contact
redactie@brsjs.nl
www.brsjs.nl

Jaarlijks herdenkt Breskens de slachtoffers van het bombardement door de
geallieerden op 11 september 1944. Dit ‘foute’ bombardement kostte 184 burgers
het leven, van jong tot oud. Er waren vooraf waarschuwingsbiljetten uitgestrooid,
maar die waren ergens anders terechtgekomen.

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

Jaarlijks wordt deze ontzettende ‘fout’ herdacht onder leiding van de Stichting Oorlogsmonument Breskens. Dit gebeurt op
de precieze datum van deze ramp, dit jaar al voor de vijfenzeventigste keer. De plaats van herdenking is dan het monument aan de Steenoven, dat 25 jaar geleden werd geplaatst door de kernen Breskens, Groede en Schoondijke. De oprichters van dit monument waren Johan Provoost, Jaap Keijmel en wijlen Joop de Rechter. Omdat dit jaar de weersomstandigheden tamelijk slecht waren, besloot het comité de herdenking dit jaar in de PKN-kerk aan de Dorpsstraat te houden. De
kerk was deze avond goedgevuld. Naast de leden van het comité waren er mondelinge en muzikale bijdragen van kinderen van OBS De Zeemeeuw en de Breskense muziekkapel. Na afloop konden de aanwezigen in De Ontmoeting onder het
genot van een kop koffie hun eigen verhalen en ervaringen kwijt. RC
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Onze man in de vuurtoren
Sedert 2015 wordt de vuurtoren opengehouden voor het
publiek door een groep vrijwilligers. Een van die vrijwilligers is Jan Jansen. Vorige maand werd hij in de bloemetjes
gezet omdat hij al 250 keer aanwezig was. Zo’n vier jaar
geleden hoorde Jan dat men vrijwilligers zocht. Hij moest
er niet lang over nadenken, want met de vuurtoren heeft hij
een speciale band.

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!

In de jaren 1950-1960 werkte zijn
vader namelijk als vuurtorenwachter.
Jan woonde met zijn ouders onder het
vuurtorenlicht in een van de huisjes
op het Zandertje. Jan weet dus als
geen ander te vertellen over het leven
in en om de vuurtoren. Zo maakte hij
de watersnoodramp mee. Tijdens die
noodlottige nacht was zijn vader aan
het werk. Toen hij richting vuurtoren
liep, sleurde het aanstormende water
hem bijna van de dijk. Meteen maakte
hij rechtsomkeert om zijn vrouw en
zoon uit het huis te redden. Hij vreesde
voor hun leven, voor een dijkbreuk en
overstroming. Terwijl de storm op z’n
hevigst woedde, tussen middernacht
en 3 uur, bleven Jan en zijn ouders
veilig schuilen in de vuurtoren.
De bezoekers hangen aan Jan zijn lippen als hij erover vertelt. Jan had een
idyllische kindertijd bij de vuurtoren. De vrijheid van daar op te groeien
was geweldig. Hij zocht en vond veel
materiaal op het strand en ging veel
vissen. Vaak zat hij te tekenen op de
dijk. Nog steeds kan Jan mooi tekenen
en schilderen. Sommige van zijn werken zijn momenteel te bewonderen in
de vuurtoren. Nu hij van zijn vrijheid als
gepensioneerde geniet, vind je hem
dus terug op de plaats waar hij zijn
jonge jaren doorbracht. Hij praat in de
vuurtoren met geïnteresseerde bezoe-

kers die enthousiast hun
vragen op hem afvuren.
Zo’n 70% van de bezoekers komt uit Duitsland.
Gelukkig spreekt Jan een
aardig mondje Duits. Moeiteloos schakelt hij over van
Nederlands naar Duits en
omgekeerd, ook als het
gaat over de technische
aspecten van de vuurtoren,
de voorbijgaande scheepvaart, de loodsen of de
kleuren die de vuurtoren
had in het verleden. Over
Waterdunen worden ook
veel vragen gesteld door
de bezoekers. Vanuit de
raampjes in de vuurtoren
heb je een schitterend uitzicht over het nieuwe natuurgebied.
Jan geeft iets belangrijks door aan
het publiek dat de toren bezoekt. De
geschiedenis van de vuurtoren gaat
op deze manier niet verloren. Over
het beroep van de voormalige vuurtorenwachters kan Jan als geen ander
vertellen. De vrijwilligers die nu de
vuurtoren bemannen zijn dé nieuwe
generatie vuurtorenwachters. De sfeer
onderling is ontspannen en gemoedelijk. Jaarlijks worden een borrelavond,
uitstap en etentje georganiseerd om
banden te smeden en te versterken.

Jan is er altijd bij. Wil je het team van
vuurtorenwachters graag versterken?
Of ben je gewoon nieuwsgierig naar
het ‘hoe en wat’ in verband met dit
bijzondere vrijwilligerswerk? Kom dan
langs op zaterdag 19 oktober tussen
13 en 17 uur. Angeline Schwarze en
Adrie Janssen, twee ervaren vuurtorenwachters, staan je graag in het Duits
of Nederlands te woord. Uiteraard ben
je ook op andere dagen van harte welkom of kun je mailen voor meer informatie naar vuurtorenbreskens@live.nl
BR
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Geslaagde middag
De Zonnebloem
Op 14 september werd voor het tweede jaar een middag
gehouden voor De Zonnebloem in Breskens. In café
Beaufort in de Zandstraat vond dat gebeuren plaats.
Er was echt voor van alles gezorgd: koffie met gebak,
drankjes en hapjes. De muziek werd live verzorgd door
Peter Rammeloo: Peter, Kjeld en medewerkers: wij hebben
ervan genoten. Bedankt en tot volgend jaar! BK

BBC-najaarsbridgetoernooi
Breskens 2019
Op zaterdagmiddag 14 september 2019 bonden 48 bridgespelers uit
Zeeuws-Vlaanderen en zelfs van daarbuiten, verdeeld in twee groepen
van twaalf paren, de strijd aan voor de overwinning in het najaarsbridgetoernooi van de Breskense Bridge Club in de speelzaal van Café De Platte
Knoop aan de Boulevard in Breskens. Na een spannende wedstrijd konden
Annie Martens en Huib Pielaet tot winnaars uitgeroepen worden. Zij werden
op de tweede plaats gevolgd door Gemma en George van Tiggelen en op
de derde plaats door Marion van Asten en Loes Mathijssen.
De bridgedrive is in een gemoedelijke en gezellige sfeer verlopen en de
winnaars hebben hun prijzen onder applaus van de aanwezigen in ontvangst
genomen. Tijdens de pauze is er een verloting gehouden met mooie prijzen,
gesponsord door Café De Platte Knoop Breskens, Jumbo Breskens, Bistro De
Buurman Breskens, Keijmel Recreatie Breskens, Steakhouse The Bull Breskens,
Tankstation Van den Hemel Groede, Eetcafé-pension ‘t Overleg Groede, Fa.
Bonnewel Breskens, Van Hoeve Sierteeltproducten Groede, Freddy’s Doe Het
Zelf Markt Breskens, Ons Zeeuwske Breskens en Zus & Zo uit Oostburg. Uit die
vele sponsors blijkt dat de BBC zich gelukkig mag prijzen met een groot aantal
bedrijven in de regio die bereid zijn het organiseren van een mooi evenement
te ondersteunen. Na afloop was er voor belangstellenden nog een voortzetting
van dit festijn met een voortreffelijk diner, verzorgd door Bistro De Buurman.
Al met al kan van een geslaagde bridgedag in Breskens gesproken worden.
Bram van de Velde, secretaris

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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Schoonmaak vijver
bij Hooge Platen
Het is wat overdreven om te zeggen dat de eendjes in de vijver achter
Hooge Platen verdwaalden in het riet, maar een schoonmaakbeurt was
zeker geen overbodige luxe. Zo werd het voor een nabij wonende Bressiaander weer leuk om dagelijks de eendjes te komen voeren.
RC

Taalrubriek (8)

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

Verkleinwoordjes: vaak worden ze liefkozend gebruikt:
mijn liefje, mijn duifje, mijn snoepje. De meeste verkleinwoorden krijgen -je (mensje, cognacje, koekje), -tje
(touwtje, zeetje, zetje – geen 2 t’s!, aardbeitje, souvenirtje), -etje (kannetje met verdubbelde n, boterhammetje, balletje, biggetje) en -pje (probleempje, bodempje,
filmpje en rijmpje.
Bij woorden op g komt er óf -kje (koninkje, campinkje, afdelinkje, afdalinkje, afleidinkje) óf -etje (leerlingetje, schakelingetje, aarzelingetje).
Sommige woorden hebben twee verkleinvormen: bloem en
bloemetje, pop en poppetje. Bij heg hoort hegje en bij de
vormvariant hegge hoort heggetje. Een opvallende afwijking
is: jongen wordt jongetje (zonder tussen-n dus).
Voor woorden die op een open, lange klinker eindigen geldt
het volgende: oma wordt omaatje (meervoud oma’s), café
wordt cafeetje (accent valt weg, wel mv. cafés), taxi wordt
taxietje (meervoud taxi’s), auto wordt autootje (mv. auto’s)
en paraplu wordt parapluutje (mv. paraplu’s). Bij tiramisu
(Italiaans nagerecht, uitspreken met oe, mv. tiramisu’s)
wordt het tiramisu’tje (zonder apostrof zou je wellicht suhtje
uitspreken) en bij baby wordt het baby’tje (zonder apostrof
zou je wellicht ih uitspreken en niet ie). Bij jockey is er geen
uitspraakprobleem: dat wordt gewoon jockeytje.

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

Uitvaartverzorging

Quataert

Bij sommige woorden hangt het ervan af of je de eind-e wel
of niet hoort: karbonadetje of karbonaadje, enclavetje of
enclaafje, giraffetje of girafje, moleculetje of molecuultje en
enveloppetje of envelopje. Woorden als cake worden cakeje
en milkshake wordt dus milkshakeje. Vroeger kreeg biscuit
een extra t, nu niet meer (gewoon: biscuitje) en het rare
vroegere crapaudtje is nu gewoon crapaudje (een crapaud
is een zekere leunstoel) geworden. Let ook op dinertje (was
vroeger: dineetje) en tournedostje (spreek uit: dootje, de
Franse s hoor je niet). Verder noem ik nog cd’tje, A4’tje, s’je,
d’s en d’tje, t’s en t’tje (daar wel 2 t’s, net als bij theetje). En
ten besluite: radartje, cd-rommetje, profje en demootje. Een
aantal andere rare gevallen laat ik buiten beschouwing: die
gebruikt u toch nooit ...

DC DREDGING BV
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Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl

RL (korte taalvraag: leentfaar@zeelandnet.nl)
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Jeugd herinneringen van Jacobus van den Heuvel (deel 8)
‘Een decoratie van de koning van Belgie’
en dat waren ballast blokken van 50
kg en zwaarder. Die lagen tussen de
liggers in het ruim. Toen we het water
uit de hoogaars hadden gepompt,
kwamen we tot de ontdekking dat er
drie van die basalt blokken tot in de
neus onder de pligt waren gestampt.
Het is ongelooflijk maar waar gebeurd.
Toen konden we pas beseffen hoe we
te keer waren gegaan. De volgende
dag was het weer goed weer dus ieder
kon weer zijn gang gaan.

Een maat van mij kwam aangelopen.
Hij was op slag bereid om mee te
helpen. Zodoende hebben we met
zijn tweeën de strijd aangebonden
met twee reven in het zeil. Toen we bij
het scheepje kwamen en er langs zij
klampten, bleek het dat een van de bemanning zich lelijk had gekneld met het
breken van de zeilboom. Die hebben
we van boord afgehaald en bij de dokter gebracht die ook tussen de menigte
stond. Dan zijn wij weer terug gegaan
en hebben die menschen verder uit
de penarie geholpen. Toen wij voor
de tweede keer terug binnen waren
en onze taak was volbracht, stond de
hoogaars half vol water. Wij voeren toen
destijds met 150 kg ballast aan boord
10

Ongeveer een paar maanden na dit
boven omschreven geval, werd ik
ontboden bij de burgemeester. Dat
was toen Gerritsen. Die deelde mij mee
dat hij bericht had ontvangen dat wij
ontboden werden naar Brussel te gaan
om daar een decoratie in ontvangst te
nemen voor het geval van 8 juli.
Zoo kwamen wij op de dag die bepaald was in Brussel aan. Den heer
D. van Zuijen, een oude kennis van
ons, was aan het station om ons op
te halen met een prachtige sjees met
twee mooie paarden bespannen om
ons op te halen en ons naar het paleis
van justitie te brengen. Daar had de
plechtigheid plaats en waren wel tweehonderd menschen daar binnen. Toen
wij goed en wel binnen waren werd het
Nederlandsche volkslied gespeeld.
Toen dat klaar was, moesten wij op de
tribune komen. Daar zat de oude koning Leopold en prinses Clementine en
verschillende ministers. De koning en
prinses stonden op van hun zitplaat-

sen en gaven ons de hand, terwijl de
koning even een praatje maakte over
hetgeen was voorgevallen in Breskens.
Het deed hem een groot genoegen
ons als Hollanders voor dat feit daar te
ontmoeten. Minister Schollaert spelde
ons de medaille op en hield een korte
toespraak. Wij ontvingen het gouden
kruis van de 1e klas. Na verloop van
een uur was de plechtigheid afgelopen. Wij kregen ieder 50 franc buiten
ons reisgeld voor onvoorziene uitgaven. Wij hebben toen met de sjees nog
een toertje door de stad gedaan en
zijn toen in de achtermiddag afgereisd naar Antwerpen om bij de familie
Claessen te overnachten. Daar werden wij hartelijk ontvangen en hebben
op de goede afloop nog een glaasje
gedronken.
Jules van Lierde

Familieberichten
Overleden:
Marco Gernaert - geboren 29 september 1975
overleden 19 september 2019

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu

Karl Woltr
overleden 4 september
Henk van Kouwenberg
overleden 7 september
Maria Wilhelmina (Marie) Jansen - Bondewel
overleden 9 september
Oscar Cornelis van Quekelberghe
overleden 13 september
Sara Pleijte Misilje (saar)
overleden 17 september
Moos Bakkers
overleden 20 september
Adriana Maria Theresia (Jeanne) Rechtsteiner - der Weduwe
overleden 22 september
Leendert (Leen) Jansen
overleden 25 september
Pieter Hamelink
overleden 28 september
Geboren:
Lotte Coppens 24 sept 2019, Dochter van Evelien Goethals
en Stefan Coppens

KASSA:
KASSA:
JUMBO
OPNIEUW
KASSA:
JUMBO
OPNIEUW
DE
GOEDKOOPSTE
JUMBO
OPNIEUW
DE
GOEDKOOPSTE
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 doen
tv-programma
opnieuw
uitgeroepen
goedkoopste
Bij Jumbo
we er allesKassa
aan om
de prijzen
van al je tot
dagelijkse
supermarkt.
Kijk,
dat
kassa
voor jou. gebleven. Jumbo
houden.
En
dat
is is
niet
onopgemerkt
boodschappen
tewe
Bij Jumbolaag
doen
er alles
aan
om
de prijzen
van al je dagelijkse
is
namelijk in hetlaag
tv-programma
Kassa
uitgeroepengebleven.
tot goedkoopste
dat opnieuw
is niet onopgemerkt
boodschappen
te houden. En
Jumbo
supermarkt. Kijk,
dat
is kassauitgeroepen
voor jou. tot goedkoopste
is namelijk in het tv-programma
Kassa
opnieuw
supermarkt.
Kijk,VOORDEEL
dat is kassa voorVAN
jou.
DAT
IS HET

DAT IS HET VOORDEEL VAN
DAT IS HET VOORDEEL VAN
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21
Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018

Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
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Sponsoren in de spotlight: ChrisFit Gym

Bankjes Dorpsraad weer pico bello

Café “de Platte Knoop”
Boulevard 38 te Breskens

Op een gewone doordeweekse avond ben ik onderweg naar de sportschool. Een heel normale bezigheid voor veel
mensen in Bresjes, maar niet voor mij. Ik ben niet zo’n sportfanaat. Vanavond heb ik een afspraak met Chris Boeckhout, eigenaar van ChrisFit Gym. Als ik binnenkom zitten een paar Bresiaanders nog uit te puffen van de spinningles
die net afgelopen is. Chris zit al op me te wachten, niet eens buiten adem na het geven van die les.
Terwijl we gaan zitten aan de gezellige
tafel kan ik het niet helpen dat ik toch
een koekjestrommel op tafel zie staan.
“Sommige mensen vinden dat ze na
een zware inspanning toch écht wel
een koekje verdiend hebben”, zegt
Chris lachend. Gelukkig liggen er ook
banaantjes, want “die zijn goed voor
je als je intensief gesport hebt”, vertelt
Chris mij. Dat hij verstand heeft van
sport en voeding wordt tijdens het
gesprek wel duidelijk.
Enthousiast begint hij te vertellen hoe
het allemaal begon: “Eigenlijk heb ik
toerisme gestudeerd. Maar sport is al
zo’n 30 jaar lang mijn grote passie en
een eigen sportschool was ook altijd
mijn droom.” Sommigen van ons kunnen zich nog herinneren dat er aan
de Achterweg een kleine ruimte was
waar Frans de Boevere sportlessen
gaf. Chris kwam daar toentertijd ook
al regelmatig. Gewoon met vrienden,
wat ontspanning en grappen maken.
Als Frans dan even geen tijd had
of eerder weg moest, zei hij altijd:
“Chris, neem jij het maar over.” Dat
deed ik heel graag, en zo is het idee
ontstaan van een eigen sportschool.
In 2016 werd deze droom echt werkelijkheid, samen met zijn partner Tom
Boom heeft hij ChrisFit Gym opgezet
en de bestaande om- en opgebouwd
tot de sportschool die heel Bresjes nu
kent. “Wat ik belangrijk vind, is dat de
mensen gaan bewegen! Eventueel
12

met de juiste voedingsberekening.
Dit in een gemoedelijke sfeer die
vertrouwd aanvoelt en zodoende het
sportplezier vergroot. Want als je het
leuk vindt om te doen, dan blijf je het
volhouden!” Chris heeft in de afgelopen jaren alle smoesjes om juist niet
te gaan sporten wel eens gehoord,
het is koud, geen tijd, want …, het
regent, ach, iedereen kent ze wel.
Chris schuift deze smoesjes zo van
tafel: “Het kortste programma dat we
aanbieden, duurt maar 20 minuten.”
Er is voor alle leeftijden, en voor alle
gewichtsklassen wel wat te doen in
de sportschool. ChrisFit Gym biedt
diverse groepslessen aan van Club.
Joy en ook yogalessen op zondagmorgen. Maar voordat er daadwerkelijk begonnen kan worden met
sporten moet er eerst een serieuze
intakelijst ingevuld worden. “Dit is
erg belangrijk zodat we voor iedereen een persoonlijk programma
kunnen samenstellen”, vertelt Chris:
“Een hartpatiënt die medicatie slikt
om zijn hartslag laag te houden kan
ik niet zomaar een zware cardiotraining geven, want zijn hartslag gaat
dan niet omhoog!” Sporten bij ChrisFit Gym onder persoonlijke begeleiding is dus een serieuze zaak.
Mocht u na het lezen van dit artikel
enthousiast denken: ja, dat wil ik ook!
Nou, daar heeft ChrisFit Gym een

Openingstijden:
Zondag vanaf 10.00 uur
Maandag t/m zaterdag vanaf 14.00 uur
Woensdag sluitingsdag
Poolbiljart • Driebandenbiljart • Dartborden
Thuishaven van diverse verenigingen
KOM EENS BINNEN VOOR EEN HEERLIJKE KOFFIE,
BIERTJE, WE HEBBEN VAN ALLES!

Foto: Chris in actie op zijn nieuwste
fitnessapparaat: speciaal om de billen
en bovenbenen te trainen.
mooie aanbieding voor. Iedereen die
met BRSJS.nl van oktober in de hand
bij ChrisFit Gym een jaarabonnement
afsluit, mag een maand gratis sporten!
En dat is nog niet alles: je sportspulletjes kun je meenemen in een mooie tas,
want die krijg je er ook nog gratis bij.
De actie is geldig t/m 31 december
2019.
Sarah Corneles

De inwoners van Bresjes kunnen met een gerust hart weer gaan zitten op de
bankjes van de Dorpsraad. Er waren Bressiaanders, die dachten dat de planken
ontvreemd waren, maar die ondergingen slechts een grondige opknapbeurt!
Het resultaat mag er zijn: de bankjes zien er weer pico bello uit! Inwoners, geniet
ervan! BK

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!

Chrisfit

Pieter en Sanne van de Velde

GYM
BRESKENS
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Herdenkingsconcert Breskens
Na 6 maanden van muzikale voorbereiding was het op zaterdagavond 21 september om 20 uur zover. Het Zwinkoor
en het Zeeuws Orkestkoor verzorgden ter gelegenheid van 75 Jaar Slag om de Schelde een herdenkingsconcert in
de PKN-kerk aan de Dorpsstraat in Breskens. Uitgevoerd werd ‘The Armed Man’ van de Welshe (uit Wales dus)
componist (Sir) Karl Jenkins, een indrukwekkende roep om vrede. Mevrouw Vermue – burgemeester van de gemeente
Sluis – heette de aanwezigen welkom.
De muzikale leiding was in handen van Piet Overduin. Het
Zwinkoor trad op als organiserende vereniging. Het Zeeuws
Concertkoor is samengesteld uit leden van een concertkoor
uit Bergen op Zoom, vocaal ensemble Cantare en de Vlissingse Oratorium Vereniging. Aan het concert in Breskens
werd tevens medewerking verleend door de Holland Orkest
Combinatie, Helena van Heel (mezzosopraan), Akam Hoessein (muezzin), Jos Vogel (orgel) en Jacco Lamfers (piano).
In totaal stonden zo’n tachtig muzikanten en koorleden op
het toneel. Aanleiding voor het concert was de bevrijding
van West-Zeeuws-Vlaanderen, dit najaar 75 jaar geleden.

Hierbij lieten ook talrijke burgers het leven. Zo werd op
11 september 1944 de veerhaven van Breskens gebombardeerd. De bommen kwamen verkeerd terecht, op het dorp.
Bij die geallieerde aanval kwamen bijna 200 burgers om.
Ook in andere plaatsen in West-Zeeuws-Vlaanderen was het
menselijk leed groot. De voortdurende beschietingen richtten ook veel materiële schade aan. De meeste dorpen lagen
deels of geheel in puin. Op 1 november werden de laatste
plaatsen, Sluis en Retranchement, ingenomen en bevrijd. De
getoonde beelden op de schermen achter het koor maakten
veel indruk op de bezoekers. RC

OBS De Zeemeeuw Breskens

Bag2School
Kledinginzamelingsactie!

 Iedereen is welkom om mee te helpen
 Alle leerlingen krijgen een gratis
inzamelingszak

 Aanleveren mag ook in andere zakken
 Hoe meer we inzamelen, hoe meer we
betaald krijgen

 Graag alleen goede kwaliteit schone

Kledingzakken inleveren:
Woensdag 23 oktober
voor 09.00 uur
Extra inleverdag kledingzakken:
Dinsdag 22 oktober
08.30 – 15.00 uur

kleding, lakens, gordijnen, pluche
beesten, riemen, handtassen en
schoenen (de schoenen aan elkaar
gebonden alstublieft)

Onze Bag2School organisator is:
Oudervereniging OBS De
Zeemeeuw Breskens
obsbreskens.ov@gmail.com

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

OBS De Zeemeeuw Breskens,
Ghistelkerke 1D, 4511 JB Breskens
De vrachtauto van Bag2School komt
woensdagochtend 23 oktober de zakken ophalen bij school.
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan
activiteiten en spelmateriaal voor de kinderen.
Kijk voor meer informatie op:
www.Bag2School.nl

Hoveniers- en Cleaningbedrijf

• Tuinaanleg, Renovatie en Onderhoud
• Bestrating
• Cleaning van zonnepanelen, rolluiken,
dakkapellen en overstekken
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Van Acker
 06 255 244 20 (NL) 00 316 255 244 20 (BE)
Plakkebord 3
 j_acker@hotmail.com
4508 PK
Waterlandkerkje  www.hoveniersbedrijfvanacker.nl
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Muzikaal optreden in Hooge Platen

Kleding

Watersport

Paul & Shark

Yamaha dealer

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

Wolkendekbedden in de aanbieding
vandaag Hemelsbrede maat

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

KOSTEN

O’Neill
Veiligheidsmiddelen
Zaterdagmiddag 21 september vond een optreden plaats van de fanfare OBK (Oefening baart kunst) uit Hoofdplaat
Rubberboten
in Hooge
Platen.
Schoenen
Servies
Gaastra
De belangstelling
was meer dan voldoende: een volle zaal! De dirigent kondigde een voor een de te spelen stukken aan,
Nautische
decoraties
en moedigde
om zoveel
mogelijk mee te zingen bij nummers als Lili Marleen, Rosamunde, De lichtjes
Sebagode aanwezigen aan
van de Schelde en andere. RCZeilkleding en meer
Dubarry

WATERSPORT
& FASHION

KOSTEN
WATERSPORT
& FASHION

Kaai 3 4511 RC Breskens Tel. 0031 (0)117 381257
info@kostenwatersport.nl www.kostenwatersport.nl
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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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‘t Sint Antonius zit ‘vergeven’ van de ratten …!

Chocoladetaart

Koken met KO

Ingredienten beslag
- 125 gram boter
- 160 gram poedersuiker
- 250 l volle melk
- 2 eieren
- 150 gr zelfrijzend
bakmeel
- 60 gram cacaopoeder
- 1 tl bakpoeder
- 1 tl baking soda
- vanille-extract
- 85 gr aardbeienjam
- snufje zout

Voor het beslag:
Meng 125 gram boter met 160 gram
poedersuiker; daarna 2 eieren toevoegen; meng alles tot een glad beslag.
Doe bij 150 gram zelfrijzend bakmeel,
60 gram cacaopoeder, 1 theelepel
bakpoeder en 1 theelepel baking soda
(een soort zuiveringszout) een beetje
vanille-extract, 250 gram volle melk,
18

Ingredienten garnering
- 150 gr boter
- 250 gr poedersuiker
- 3 eetlepels volle melk
- snufje zout

In 1883 kocht de toenmalige pastoor
Van Genk twee huisjes in de Langestraat van Oostburg voor de oprichting van het Sint Antoniusgesticht.
Het Sint Antoniusziekenhuis werd
er vervolgens in 1931-1932 tegenaan gebouwd. De
ingang herinner ik me nog maar al te goed: het binnenplein
met kapel en torentje, in het midden het beeld van Sint Antonius, de trappen naar de ingangsdeur met koperen knop, de
prachtige inkomhal met links de receptie, rechtdoor de klapdeuren in glas-in-lood, leidend naar de EHBO en operatiekamers, en rechtsaf de wachtkamer met zijn houten banken.
En dan had je ook nog het Mariapaviljoen, een soort van
barak waar de patiënten met besmettelijke ziekten werden
ondergebracht, en de Mariagrot in de tuin. Ruimtegebrek
leidde ertoe dat er in 1972 een nieuw ziekenhuiscomplex
werd geopend in de Veerhoekpolder en 1980 stond in het
teken van de volledige sloop van de gebouwen van het
oude complex. Wat zijn we toch stom geweest met z’n allen!
Zeker het ziekenhuisgedeelte had nooit afgebroken mogen
worden … De sloop van dit voormalig ziekenhuisgebouw
is in mijn ogen een kapitale fout geweest! Het puin van dit
voormalig ziekenhuis werd toentertijd gestort in een zogenaamde inlage, een ‘komme’ ter hoogte van Stroopuit, gelegen voorbij Waterlandkerkje, richting Goedleven en vervolgens danig met kleigrond zó toegedekt dat het er heden ten
dage uitziet alsof deze landbouwgrond er al altijd was.

85 gram aardbeienjam en een snufje
zout. Meng ook dat tot een glad
beslag. Meng daarna alles door elkaar;
doe het beslag in een ingevette taartvorm, bak de taart af op 180 graden
in 45 à 50 minuten.

poedersuiker, 3 eetlepels volle melk,
een snufje zout en voeg na het mengen wat gesmolten chocolade toe.
Laat de taart afkoelen; bestrijk hem
met het mengsel en garneer de taart
met chocoladeschaafsel.

Voor de garnering:
Meng 150 gram boter met 250 gram

Wordt nog lekkerder met vanillesaus
en slagroom! Eet smakelijk!

Maar, beste lezer, dit voormalig Sint Antoniusgesticht en
-ziekenhuis wordt nog steeds bewoond! Bruine ratten hebben er hun thuis, lopen door de oneindige gangen gevormd
door de stenen van het Sint Antonius: Sint Antonius leeft,
het heeft duizenden bewoners, een ware ondergrondse
leefgemeenschap! En voornamelijk ‘s nachts is er zwemles en zwemt menige rat door de omringende sloten naar
de overkant en gaat die op zoek naar voedsel, ook bij de
Stroopuit-bewoners … Vele ratten hebben het met de dood
moeten bekopen, want Stroopuit heeft zijn rattenvangers: de

katten. Een Stroopuit-bewoner verzekerde mij dat de poes
waarvoor ik werd geconsulteerd 22 (!) jaar oud was en ook
poes’ dochter heeft het al tot 19 jaar geschopt. “Het zijn
rattenvangers bij uitstek, Geert”, werd mij verzekerd, en al
gauwtjes begon ik te filosoferen over een mogelijk verband:
zouden katten die hun hele leven de kans krijgen ratten te
eten, ouder worden dan brokjeseters …? Natuurlijk zal de
erfelijkheid mede bepalend zijn voor het bereiken van een
dergelijke ouderdom, maar het ratten vangen en eten komt
mij toch wel heel wat natuurlijker voor dan de in duizend
kleuren en vormen te koop zijnde hedendaagse kattenbrok
… Tot slot zij hier vermeld dat Sint Antonius niet alleen beschermheilige tegen ziekten is, maar tevens patroonheilige
van de huisdieren, die wij dierenartsen trachten te genezen
als het Sint Antonius zelf niet lukt … Geert de Bruijckere
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Opening kunstgrasveld BKC
Hoelang Korfbalclub BKC precies op het gras van sportpark Baersande speelde, is niet bekend bij de redactie, maar
op zaterdag 14 september jl. kwam daar een einde aan. Het bestuur besloot een kunstgrasveld aan te leggen, en dat
werd officieel geopend met een wedstrijd tussen BKC-oud en BKC-jong.
Die dag werden ook de nieuwe shirts voor BKC 2 uitgereikt:
Kevin van de Voorde (dierenwinkel Breskens) en Patrick
Dierings (Keijmel Recreatie) hebben deze shirts samen
gesponsord. Het (lintje) van het nieuwe veld werd door
wethouder Jack Werkman met assistentie van trainer Marc
Kolijn vakkundig doorgeknipt.
De spelers die de ludieke wedstrijd speelden, waren de
jeugd van E1, E2 en D1. Zij speelden met zijn allen tegen
de spelers van BKC 1. De uitslag van deze wedstrijd (geleid
door Jacco Fenijn) viel uit in het voordeel van de jeugd! De
aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is mede tot stand
gekomen dankzij de medewerking van de gemeente Sluis
en de coöperatie (voor veldonderhoud, etc.) waarvan BKC
lid is. Met uiteraard ook nog de inzet van een deel van

foto van Frits Aalderink

de kosten uit eigen middelen speelt BKC nu
‘eindelijk’ – als een van de laatste verenigingen
– op kunstgras.
Alhoewel de feestelijkheden rondom de
opening van het kunstgrasveld de boventoon
voerden, was er ook nog een persoonlijk feestje
voor Jacco Fenijn: hij werd tot erelid van BKC
benoemd! RC

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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Herdenking bombardement
van Breskens 11 september 1944

Diensten in de H. Barbarakerk

In plaats van bij Steenoven vond de 75-jarige herdenking plaats in de SOW-kerk te Breskens vanwege het slechte
weer. De opkomst in de kerk was groot. Na het laatste klokgelui werden de aanwezigen, onder wie burgemeester
Vermue van de Gemeente Sluis en de heer Poolman van het Provinciaal Bestuur van Zeeland welkom geheten.
184 burgerslachtoffers werden tijdens deze bijeenkomst herdacht om de herinnering aan hen levend te houden.

Burgemeester Vermue vermeldde
dat de Slag om de Schelde in 1944
de sleutel was tot bevrijding van heel
Nederland. Om de verhalen levend
te houden deed zij verslag van het
verhaal van de heer Jaap Keijmel
want zijn verhaal heeft inzicht gegeven hoe die dag is geweest: “Na
Dolle Dinsdag was een zenuwachtige
situatie ontstaan. De Duitsers waren
in Zeeuws-Vlaanderen afgesloten van
de andere Duitse troepen en stonden
op 11 september 1944, een prachtige,
heldere dag, bij het veer te wachten
om te evacueren naar Vlissingen. De
bewoners van Breskens. sloegen dit
gade. Om 15.25 uur kwamen in twee
golven geallieerde bommenwerpers
overvliegen om de haven van Breskens
22

te vernietigen. In
5 à 10 minuten
vielen 184 dodelijke burgerslachtoffers, was Breskens bijna totaal
vernietigd en was
de dag gitzwart
geworden”. Op 11
september 1994
is het monument,
vervaardigd door
Johan Provoost,
aan Steenoven onthuld en is Stichting
oorlogsmonument Breskens opgericht. Deze activiteiten zijn door de
heer Joop de Rechter georganiseerd.
Burgemeester Vermue betoogde om
te blijven herdenken om respect te
betuigen aan de nabestaanden van de
slachtoffers van vandaag.
De Commissaris van de Koning van
Zeeland, de heer Poolman sprak over
de impact van het verlies van 10%van
de bevolking van Breskens door het
bombardement dat nog steeds voelbaar is voor de nabestaanden, vrienden en contacten. Hij merkte op dat er
gestreden is tégen tirannie, maar vóór
vrijheid met respect voor verschillen en
riep daarom op om de geschiedenis
levend te houden.

Na het taptoe, verzorgd door de muziekvereniging Breskens-Groede, en
daaropvolgend 1 minuut stilte, volgde
na het voorlezen van verhalen over het
bombardement het voorlezen van de
namen van alle omgekomen slachtoffers. Tussendoor lazen leerlingen, nakomelingen van overlevenden van het
bombardement, van het OBS Breskens
verhalen voor hoe hun grootouders het
bombardement hebben meegemaakt.
Het Wilhelmus werd vervolgens staande gezongen, waarna de voorzitter van
de avond de muziekvereniging dankte
voor hun muzikale bijdrage aan de
avond. Aansluitend werden de bloemstukkenen kransen gelegd, die later bij
Steenoven worden gelegd.
Renée Rurenga

Tegeltjes wijsheid
Wie zijn string niet
op tijd laat zakken,
zal zijn poep
in tweeën
kakken

foto van Jacqueline Nelisse

Zondag 20 oktober is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan pater Ignace D’hert en de muzikale omlijsting van deze dienst is in handen van de White Group. Aanvang
is om 09.15 uur. Na de dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.
Zondag 3 november is er in de H. Barbarakerk wederom een
eucharistieviering. Ook dan is de voorganger pater Ignace D’hert.
Dit is de laatste keer dat pater D’hert in Breskens zal voorgaan
vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De dienst staat in
het teken van Allerheiligen/Allerzielen. Tijdens deze dienst worden
de gedachteniskruisjes van de overleden parochianen uitgereikt
aan de nabestaanden. Er is samenzang onder begeleiding van
Tineke van ‘t Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur. Na de dienst is
er koffiedrinken in de koffiekelder.
Open kerk
De H. Barbarakerk is tijdens de zomermaanden geopend geweest
voor bezoekers. De vrijwilligers die hebben meegeholpen aan
het openstellen van de kerk, kunnen terugkijken op een geslaagd
seizoen. Hoewel het aantal losse bezoekers wat lager was dan in
voorgaande jaren, werd dit in ruime mate gecompenseerd door
de groepen die de kerk bezochten. Ruim 1200 mensen in totaal
bezochten de kerk op zoek naar de verhalen die de beelden van
pastoor Omer Gielliet vertellen en zij waren onder de indruk van de
bezieling van deze man. Vanaf mei 2020 t/m september 2020 zal
de kerk weer geopend zijn voor bezoek.

Strandpaviljoen

Breskens aan Zee
Ontbijt - Lunch - Diner

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

www.breskensaanzee.nl
23

Hoe gaat het nu met...
Ebrina Beerens

een huis gekocht in Hendrik-Ido-Ambacht. Ik stond elke dag
in de file en maakte de keuze in dat dorp te gaan werken.
Dat heb ik nu een jaar gedaan in een bijzondere groep 8,
met twaalf eigen leerlingen en veel zorg op het gebied van
gedrag. Ik heb de kinderen nu uitgezwaaid naar het voortgezet onderwijs en in stijl afgesloten met een eindfilm in
gala, in plaats van een musical. Ondanks deze prachtige afsluiting en mooie band met de groep mis ik het Rotterdamse
onderwijs. Daarom ga ik terug naar de school in Rotterdam
en heb ik het filerijden ervoor over.
Als ik zie hoe ik wegging uit Zeeland, ben ik best trots op
waar ik nu sta op het gebied van ervaring en deskundigheid
in het onderwijs. Rotterdams onderwijs is toch anders dan dat
in Zeeuws-Vlaanderen. Na de opleiding tot kindercoach met
succes te hebben afgerond, start ik komend schooljaar met
mijn master op het gebied van leren om mijn kennis nog verder
uit te breiden.
Ebrina schrijft: beste lezers!
Ik ben Ebrina Beerens en woonde tot 2016 in Breskens.
Ik studeerde aan de Hogeschool Zeeland en deed daar
de pabo-opleiding. Omdat mijn vriend Trinco Ingels in
het schooljaar 2015/2016 in Rotterdam zijn afstudeerstage deed, hebben we daar meteen gezocht naar een
leuk appartementje.
Ik deed dat jaar mijn afstudeerstage in Oostburg op
donderdag en vrijdag. Op maandag, dinsdag en woensdag
ging ik invallen op basisscholen in Rotterdam. Aan het einde
van dat schooljaar werkte ik dan ook op een hele leuke
school die echt bij me paste: een grote school, met meer
dan 700 kinderen. Ik kreeg al snel een vaste aanstelling en
heb daar groep 7, 8 en 1+2 gedaan.
We wilden toch wel graag op een rustigere plek wonen. We
hadden ons appartementje in Rotterdam-Charlois aan een
hele drukke weg en we wilden een ‘grotemensenhuis’ met
een tuintje voor de konijnen. De huizenmarkt werkte niet erg
mee. Na 29 bezichtigingen in allerlei plaatsen hebben we

We hebben ons plekje hier nu gevonden. We hebben hier onze
vrienden, ons werk en alles is lekker dichtbij. Binnen tien minuu
tjes sta je in Rotterdam of Dordrecht. Ons leven is nu hier. Het
vervelende is wel de files rond de spits, dan doe je er wel iets
langer over. We komen zeker ook nog wel eens in Breskens of
in andere plekken in Zeeuws-Vlaanderen om familie of vrienden te bezoeken. Binnen anderhalf uur ben je daar weer.

