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Grote veranderingen
in het havengebied.
Veel Bressiaanders namen de voorbije dagen een kijkje in en rond de handelshaven. Hoe het er allemaal uit komt te zien …? Dat zal over een aantal maanden
pas duidelijk worden. Zie voorlopig de foto’s!

Foto’s
Jan Albregtse
Reggie Corijn
Foto van de maand: Lana Silvester

“Zo, die kan ik ook weer van mijn bucketlist schrappen”
of “Gewoon, voor de leute” of “Duiken is er niet meer
van gekomen, alleen pootjebaden”, maar ook “Dit doe ik
nooit van z’n leven meer”. Zomaar enkele kreten die ik de
eerste januari opving tijdens de nieuwjaarsduik bij Het
Halve Maentje.

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

Om halftwaalf fiets ik over de dijk en is het al behoorlijk gezellig op het strand. Keuvelende mensen die van de gelegenheid gebruikmaken om elkaar het beste te wensen. Kleedhokjes zijn er niet, maar iedereen lukt het om zijn gewenste
(dikwijls komische) outfit aan te trekken. Velen glimlachen en
stuiteren op het zand. Je merkt gewoon dat er iets aan zit te
komen, een echt saamhorigheidsgevoel. Sommigen laten
zich eerst nog fotograferen bij het startdoek. Kunnen ze toch
mooi even laten zien dat ze erbij waren! Precies om twaalf uur
is het net of een kudde hazewindhonden is losgelaten. Door
het lage water is het een eind lopen, maar ze komen allemaal

Aanleveren advertenties en copij
redactie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd voor de
laatste maandag van de maand. Sluitingsdag editie
februari: 27 januari 2020.
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 en Jumbo.

De redactie van BRSJS.nl heeft aan deze uitgave de
uiterste zorg besteed. Zij kan niet instaan voor (druk)
fouten en onvolkomenheden. Ze is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernemen op basis van deze uitgave. We hebben getracht
contact op te nemen met iedereen die wordt getoond
op de foto’s in deze editie.
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16 januari		Zangkoor zangvreugd, Hooge Platen, 14.00 uur
18 januari		Kerstboomverbranding, BAZ , v.a.15.00 uur
18 januari		Bingo, Platte Knoop
2 februari Breskens - RIA W, Baersande, 14.30 uur
6 februari		Wafelbakmiddag, Hooge Platen 14.00 uur

De nieuwjaarsduik,
een warme traditie

Vormgeving
Angela Klessens - Studio Klessebes
Sylvia Albregtse - van Dorsselaer

Abonnement
Woont u niet in Breskens, maar wilt u wel BRSJS.nl
ontvangen? Dan kunt u vanaf nu een abonnement
nemen voor 60 euro per jaar, binnen Nederland.

Evenementenkalender

aan. Sommige bikkels doen net of het hoogzomer is. Ze
duiken, zwemmen wat rond en komen op het gemakje terug.
De meesten echter weten niet hoe vlug ze aan de snert en
chocolademelk moeten.
Het was weer een machtig gezicht. Volgend jaar ben ik weer,
als toeschouwer, van de partij. U toch ook, al dan niet met
zwemkledij? De nieuwjaarsduik, een traditie om in ere te
houden!
Jules van Lierde

Vrienden van BRSJS.nl
Constructiebedrijf en Machinefabriek van Vugt bv. - De Appelaere B.V.
Bakkerij Willemsen - Breskens Yachtservice - MD Meeusen
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Sponsors in de spotlight:
Winkelcentrum van Bresjes
Boodschappen, ik doe het niet
graag, maar ook ik zal mijn eten en
drinken in de supermarkt moeten
kopen. Waar kun je dan het beste
terecht? Juist: in het winkelcentrum,
zeer geschikt voor types zoals ik,
waar alles op één plek te vinden is.
Hieronder een interview met Ronald
Lohman die het familiebedrijf met
veel liefde en passie runt.

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!

Ronald: “Op dit moment is het net
wat rustiger, de zomer is voorbij en
de nasleep van het naseizoen is ook
voorbij. De komende weken gaan we
gebruiken om ons weer klaar te maken
voor de feestdagen.” Dit moet ik dan
wel wel toegeven, rond de feestdagen
vind ik het heerlijk om in het winkelcentrum te lopen: alles is er namelijk
verlicht en versierd. “Dit jaar gaan we
het net anders doen dan andere jaren,
we gaan het gehele winkelcentrum
rondom verlichten. Voorgaande jaren
deden we dit alleen aan de kant van
het Spuiplein en de kant van de Grote
Kade.” Niet alleen de verlichting gaat
veranderen, het komende jaar komen
er nog meer veranderingen aan. Zo is
de opening van Pasticceria Lohman
begin december een feit. Daarna is
Blokker aan de beurt, ook deze winkel
wordt volledig verbouwd. Gelukkig blijft
het assortiment wel hetzelfde. De winkel wordt meer open, de gevel wordt
hetzelfde als die van Plus en Etos. “Tot
slot, hopelijk voor het zomerseizoen
weer begint, komt er een uitbreiding
van de supermarkt.” Al deze verande-

Overzicht
2008
Opening winkelcentrum
2017
Plus Supermarkt verbouwd
Mei 2019
Keuken toegevoegd aan
de vleeswarenafdeling
September 2019
Bruna is verbouwd tot Primera
December 2019
Opening Pasticceria Lohman
2020
Verbouwing Blokker
2020
Supermarkt Plus vergroten,
400 m2 winkel erbij!

ringen geven een moderne update aan
het gehele winkelcentrum. Ronald vindt
wel dat we zijn zus Marjon en man Piet
ook niet mogen vergeten: “Bruna is
natuurlijk al volledig getransformeerd
in Primera. Het is een mooie winkel
geworden en een nieuwe zaak in het
winkelcentrum is altijd goed.”
Dat ondernemen in het bloed van de
familie Lohman zit, wordt duidelijk
als Ronald een oud fotoboek van de
plank haalt. “Dit heb ik van mijn moe-

der gekregen bij de opening van het
winkelcentrum. Ik was hierdoor enorm
verrast. Alle foto’s en krantenknipsels
van de afgelopen jaren rondom winkels van mijn familie zijn in dit boek
opgenomen.” Een aantal foto’s trekt
de aandacht: “Hier, deze foto, daar
zit mijn vader achter de kassa met
een sigaret in zijn hand, prachtig!” De
foto met zoon Roy op de arm en een
Edah-schort voor is helaas onvindbaar,
maar Ronald verzekert me dat het een
geweldige foto is.
Om gezondheidsredenen is Ronald
genoodzaakt het nu allemaal wat rustiger aan te doen. Maar gelukkig heeft
hij zijn dochter, die staat te springen
om de supermarkt over te nemen. “Als
ze haar studie afgerond heeft, wil ze
graag de supermarkt overnemen. Ik
weet zeker dat dit bedrijf bij haar in
goede handen is, ‘s zomers helpt ze
namelijk ook al volop mee.” Tijdens de
afwezigheid van Ronald afgelopen
zomer was zijn team zijn grootste
steun: “Ik heb een topteam rondlopen
hier in de supermarkt. Ik ben iedereen
enorm dankbaar voor al de inzet die
er afgelopen zomer getoond is.
Deze inzet heeft mij echt door een
zware periode heen geholpen.”
Dat het winkelcentrum met de tijd mee
gaat, zullen we het komende jaar zien,
maar dat het een familiebedrijf is en
blijft, dat zal niet gauw veranderen!
Sarah Cornelis
Voorproefje!
Voorjaar 2020 – Opening
nieuwe winkel in voormalige
Garage Heijboer
5

December bij
OBS De Zeemeeuw

OllieBollie
Toernooi BKC

De laatste maand van het jaar stond bol van allerlei activiteiten.
Allereerst kwam Sinterklaas langs op school. Uiteraard met voor ieder kind
een cadeautje. Er werd vol verwachting flink getekend, gezongen en in de
gang rook het naar zelfgebakken pepernootjes.

Op vrijdagavond 27 december
organiseerde korfbalvereniging BKC
weer het jaarlijkse OllieBollie
toernooi in de sporthal.

Na het vertrek van Sint werd het weer wat rustiger in de school. We gingen gelijk
door met de voorbereidingen voor Kerstmis. Nu brandde de open haard in de
klas, was de kerstboom mooi versierd en werd er voorgelezen bij kaarslicht.
Zowel in de boven- als in de onderbouw werden de mooiste knutselwerkjes in
elkaar gezet. Tijdens het kerstcircuit kregen we hulp van ouders en oma’s en
konden er in de onderbouw met dank aan Bakkerij Willemsen heerlijke
nieuwjaarswafeltjes gebakken worden.

Ruim dertig duo’s namen hieraan deel,
en tussen de partijen door werden heel
wat oliebollen verorberd.

OBS De Zeemeeuw
wenst u allen een goed
en gezond 2020!

Activiteiten in MFC De Korre
Ouderensoos VVH
De ouderensoos VVH heeft in het jaar 2019 genoten, heerlijk gedanst,
gegeten, wekelijks gekaart, regelmatig bingo gespeeld en aan
wedstrijdkaarten gedaan, in MFC De Korre. Wilt u dat ook (55 plus),
word dan lid. Voor informatie kunt u terecht bij Mevr. Keijmel, Langeweg 67,
Breskens, tel. 0117-382000. Als je de foto’s bekijkt, krijg je vanzelf wel zin!
JW

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

Taalrubriek (11)

Helaas kan niet iedereen dat zeggen. Er is veel (verborgen) armoede om ons heen, ook bij mensen waarvan je dat
niet verwacht. En die kan om verschillende redenen zijn ontstaan.

Hoed
Dat hoofddekselwoord komt vast heel vaak voor in Van Dale. We
gaan op zoek met *hoed* (een selectie): 1) zich een apenhoedje schrikken = flink schrikken, 2) een bolhoed was vroeger voor
zakenlieden, mét paraplu, 3) een cilinderhoed = een hogehoed, 4)
een deukhoed is een slappe gleufhoed, 5) een flaphoed = er een
met brede slappe rand, 6) de man was gehoed, hilarisch voor: hij
had een hoed op, 7) een goochelhoed is een hoge ronde hoed met
een verborgen ruimte, 8) een hallelujahoed(je) is voor vrouwen van
het Leger des Heils), 9) een heksenhoed is een zwarte punthoed,
10) de hoed afnemen (uit beleefdheid), 11) daar neem ik mijn
hoed (petje) voor af: daar heb ik grote bewondering voor, 12) met
de hoed in de hand, kom je door het ganse land: wie beleefd is,
kan ver komen, 13) zijn hoed staat op halfzeven (scheef of: hij is
dronken), 14) van de hoed en de rand weten (goed op de hoogte
zijn), 15) zich een hoedje lachen, zich doodlachen, heel erg, 16)
zich een hoedje schrikken, heel erg, 17) onder één hoedje spelen
= samenwerken bij oneerlijke praktijken, 18) onder een hoedje te
vangen zijn: zeer bedaard en ingetogen zijn ten gevolge van een
grote schrik of een afstraffing, 19) een kastoor is een van beverhaar gemaakte hoed, 20) een luiphoed is een sombrero, die heet
ook wel: huilebalk, 21) een stetson is een cowboyhoed en 21) een
strooien hoed is van stro gemaakt. De vroege franjehoed en de sierlijke
franjehoed zijn plaatjeszwammen, paddenstoelen. Een inktzwam
heeft zwarte sporen, waarvan de hoed bij ouderdom vervloeit tot
een inkt-achtige substantie. Een ivoorzwam is een witsporige plaatjeszwam met kleverige, witte tot ivoorkleurige hoed. Een kaneelboleet is een vlezige buisjeszwam met geel- tot kaneelbruine hoed.
Een kastanjeboleet kun je eten. Heb je weleens iemand met een
sneeuwbal de hoed afgesmeten? Zijn hoed viel af van verbazing.
Van verbazing kun je ook: achterovervallen, achteroverzakken in
je stoel, met je ogen knipperen, omvallen, zijn mond viel open van
verbazing, hij stond sprakeloos van verbazing, van de ene verbazing in de andere vallen, stom van verbazing zijn, tot mijn stomme
verbazing ..., etc. De plant purperrudbeckia heet ook: zonnehoed,
je draagt een vilthoed of vilten hoed, een panamahoed is zeer buigzaam en van stro gevlochten, een matelot(je) is een ronde strooien
hoed in lage cilindervorm en met platte rand, een hattrick (drie maal
scoren bij voetbal) is een ‘hoedentruc’, een gevederde hoed is een
hoed met veren, chapeau! = hoedje af! (als compliment), we kennen
de bonthoed of -muts en een bolero is een ronde Spaanse hoed.

Deze ouders deden hun best hun kinderen goed te eten te
geven en alle luxe werd overgeslagen, nadat papa ontslagen was en mama afgekeurd. Mama was blij met de
schoonmaakmiddelen, papa met het alcoholvrij bier en de
kindjes met het lekkers en zelfs de doos, want die diende
daarna als poppenhuis en garage.
Sinds dat moment ben ik het grootser gaan aanpakken
door iedereen te vragen, mij hun overgebleven zegels te
geven. Dat heb ik geweten! Met vorig jaar een record van
28 pakketten, mede dankzij een gulle gift van Ronald
Lohman, die ook de overgebleven pakketten schonk.
Ook dit jaar ontvang ik graag jullie zegels om weer veel
gezinnen blij te maken en te laten blijken dat ze er ook bij
horen. Want dat is zo belangrijk. Mag ik op u rekenen?
Jolanda van Mulken
Ghistelkerke 305
4511JJ Breskens
0621177102

Ik heb het zelf een periode wat minder gehad, dat was aan
mezelf te wijten: door te veel uit te geven en met name door
te pinnen en een creditcard te gebruiken. En dan blijken er
mensen te zijn die je uit naastenliefde helpen en je steunen.
Met hele praktische dingen en je verwijzen naar bv. Porthos,
het loket bij de Gemeente Sluis waar ze je echt kunnen helpen erbovenop te komen en die je leren te budgetteren.
Nu ben ik in de positie om anderen te helpen, met de boodschappenpakketten van Plus Lohman in Breskens. Nadat ik
een zelfgespaard pakket aan een gezin gaf en het meisje
tegen haar mama fluisterde: “Gaan we dan vanavond echt
chipjes eten?” Met grote ogen naar de doos kijkend, waarvan toen de inhoud op afgebeeld stond … kreeg ik kippenvel en tranen in mijn ogen.
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www.levroparket.nl

Korte taalvraag?: leentfaar@zeelandnet.nl

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 11)
dat ik iets had misdaan. Wel dacht ik,
eer wij in Brugge waren, dat het wel in
verband stond met Deserie Cattor.

‘Over een half uur wordt je dood geschoten’
Zodra wij in de Westput werden aangeklampt van dien torpedojager, begon
ik me zelf af te vragen waarvoor dat
allemaal moest gebeuren. Ik wist niet
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Den 29e oktober, de tweede dag dat
wij in Brugge waren, werd ik s morgens
om 9 uur van boord gehaald door een
bootsman van de marine. Die moest
mij naar het tribunaal brengen. Het
was een spraakzame man. Ik kon hem
goed verstaan. Hij was in het burgerleven ook een visserman van beroep,
dus we liepen te praten over de visserij
en het varen toen wij na verloop van
een half uur aan een hoge schutting
kwamen. Daar achter was het huis
waar ik naar toe moest.
Wij kwamen voor een breede steenen trap, met vijf of zes treden. Daar
gingen wij gelijk op, tree voor tree, tot
wij op de op een na bovenste waren.
Daar bleef de vriendelijke geleide, een
tree achter zonder dat ik iets vermoedde. Nu was er van de bovenste tree
naar de deur van het gebouw een
plat van een meter, dus toen ik op dat
plat stapte, gaf dien man mij een duw,
zonder dat ik er erg in had. Ik vloog
met mijn hoofd tegen de deur die gelijk
open vloog. ik stond in de kamer waar
ik niemand zag staan, maar er waren
er wel binnen.
In elke hoek van de kamer zat een
man. Niemand sprak een woord. Maar
toen ik daar vijf minuten of langer had
gestaan, sprong er 1 op mij toe en
kwam vlak voor mij staan en duwde
zijn neus tegen de mijne met de woorden ‘hier hebben we de lang gezochte
spion en daar krijg je de kogel voor’.

‘Over een half uur wordt je dood geschoten’.
Er ging even een siddering door mij
heen, maar dat was gauw over. Terwijl
wij daar zoo neus aan neus stonden,
trachtte ik hem zooveel mogelijk mijn
onschuld te bewijzen. Toen trok hij zich
terug en ik zag toen dat ze alle vier
waren opgestaan. Er werden mij allerlei
vragen gesteld. Degene waar ik op kon
antwoorden, werden opgeschreven.
Toen viel er een ogenblik stilte. Plotseling zei die man, met de neus aan
neus, dat ik veel geld kon verdienen
als ik boter wilde smokkelen, waarop ik
brutaal antwoord gaf. Ik gaf er immers
toch niet meer om. ik had maar twintig
minuten meer te leven. Ik was geen
spion en geen smokkelaar.
Jules van Lierde

Familieberichten

4 generaties Ghijsels.

Overleden:
Pieternella Jozina Versprille - Boogaard
overleden 11 december 2019

Opa Jan Ghijsels 72 jaar, zoon Jacky 53 jaar, kleinzoon
Robin 29 jaar en achterkleinzoon Vince bijna 3 maanden
(24-09-19).

Marlies van Haneghem - de Waele
overleden 11 december 2019
Sara Pieternella van den Heuvel-Pleijte
overleden 24 december 2019
Alexander Arie (Lex) de Meester
overleden 26 december 2019
Willy Bastiaan Verherbrugge (Wil)
overleden 31 december 2019
Jubileum:
60 jaar getrouwd - 17 dec 2019
Jaap en Marie Keijmel - de Feijter
Geboorte:
13 december 2019
Nox, Zoon van Carmen van Belois
en David de Quelerij

Hoveniers- en Cleaningbedrijf

• Tuinaanleg, Renovatie en Onderhoud
• Bestrating
• Cleaning van zonnepanelen, rolluiken,
dakkapellen en overstekken



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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TC (Trimclub) Breskens: Piet Vasseur clubkampioen 2019
Tijdens ons jaarlijks etentje werd allereerst Robbie van Ons Dagelijks Kost bedankt door erelid Piet Bouman voor
de goede verzorging met drankjes tijdens onze georganiseerde ritten. Samen met Astrid Zeegers bemande hij de
stempeltafel.
Na een heerlijk diner volgde de prijsuitreiking. Het klassement werd ook dit jaar opgemaakt volgens de tijdrit,
een aantal sterritten in de woensdagcompetitie en het
aantal kilometers. Degene met de meeste punten is
de clubkampioen en dit jaar werd dit Piet Vasseur voor
Cindy Kesteloo-de Muynk (de eerste vrouw) en Romain
Deveneijns. Piet, van harte gefeliciteerd met de titel!
Hij werd beloond met het shirt voor de kampioen.
Alle leden met meer dan 1.250 km op de teller werden
verrast met een emmer met schoonmaakmiddelen voor
de fiets, gesponsord door Kees Cijsouw. Daarna werd
er nog gezellig nagetafeld onder het genot van een
drankje. Wil je een keer meefietsen: in de wintermaanden vertrekken wij op de zondagen om 9.00 uur bij
Ons Dagelijks Kost op het Spuiplein.

Chrisfit
(piet Bouman en Robbie van Ons Dagelijks Kost)

Peter van Veen, secretaris TC Breskens

GYM
Foto: ©Annemarie Bücker
BRESKENS

(Eerste vrouw Cindy Kesteloo
0 de Muynk)
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(Clubkampioen
Piet Vasseur)

Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
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heel weinig. “Even terug over het zakendoen … Wat zijn nu eigenlijk je klanten en hoe kom je eraan?” Ab: “We werken voor
bedrijven hier op Deltahoek zoals Hall Spars & Rigging, maar ook erbuiten, zoals Vervaet. We hebben ook klanten verderop
in Nederland en in België. “Ik zie een heleboel computers staan waarop het personeel van alles aan het intoetsen is. Ab
vertelt dat ze regelmatig een opfrissingscursus volgen. Ab wil bijblijven met de laatste ontwikkelingen, het staat niet stil! Hij
neemt me mee naar zijn nieuwste aanwinst; een 5-assig bewerkingscentrum met een robotcel. Deze machine kan zowel
enkelstuks als seriematig automatisch bewerken. Via de computer wordt offline geprogrammeerd wat er gefreesd moet
worden en de machine doet automatisch, wat je hebt ingevoerd. Er kunnen ook automatisch verschillende onderdelen na
elkaar gemaakt worden. Het begint hier al op sciencefiction te lijken! Alles is automatisch, de machines doen hun werk,
maar het moet natuurlijk nog wel door mensen worden ingevoerd. Deze selfmade man blijft maar vertellen over zijn vak en
bedrijf en is heel trots op zijn personeel. Deze parel op Deltahoek, weer in Bresjes, is een uniek en gespecialiseerd bedrijf.
Ab, wat een onderneming en zeker dat je daar je toekomst in zag. Het ga je goed, veel succes met de voortzetting van je
zaak en leuke feestdagen.

KASSA:
KASSA:
JUMBO
OPNIEUW
JUMBO
OPNIEUW
DE
GOEDKOOPSTE
DE GOEDKOOPSTE

Bedrijventerrein Deltahoek
Luteijn Metaalbewerking, als het om maatwerk gaat …
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.
Wat doet Luteijn Metaalbewerking nu eigenlijk? Deze morgen heb ik een afspraak met Ab Luteijn van het gelijknamige
bedrijf aan Deltahoek 120. Met een modern machinepark en
vakkundige mensen produceren ze onderdelen voor apparaten en machines in de offshore, industrie, jachtbouw en
agrarische sector. Mijn eerste indruk was dat het personeel
absoluut niet gehaast of gestrest bezig is. “Klopt,” beaamt
Ab, “wij draaien en frezen hier tot op 0,01 millimeter nauwkeurig, dus moeten onze mensen in uiterste concentratie
kunnen werken.”
Toen Ab van school kwam had hij er geen benul van wat
hij wilde gaan doen. Hij kreeg een baan bij Proctor (mastenbouw) hier aan de kaaie. toen Jos van den Heuvel
ploegbaas was. Dat werk heeft hij 10 jaar gedaan, tot zijn
schoonvader die varkenshouder in Aardenburg was, stopte,
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en er een ruimte beschikbaar kwam. Ab knapte de stal op
en maakte er een werkplaats van voor het bewerken van
metaal. Ab: “Ik heb diverse avondcursussen gevolgd in
Terneuzen, waaronder AOV (ondernemersdiploma) en een
opleiding metaal. In 2001 kreeg ik een locatie aangeboden
hier op Deltahoek voor het bouwen van een loods en ik zag
mijn kans schoon. Ik ben toen begonnen als eenmanszaak,
maar we zijn gegroeid en nu zijn we met 13 personen aan
de slag. Ondertussen heb ik de zaak al verbouwd en vergroot en hebben we ook het pand van de buurman aangekocht.”
Als ik dat hier allemaal zie, met ieder zijn opdracht om wat
te maken, denk ik bij mezelf dat daar toch ook weleens iets
fout kan gaan. Ab: “Ja dat kan gebeuren, maar gelukkig

Een bijzonder
afscheid is…
0117 - 452 309

… van onschatbare waarde.

Dag en nacht
bereikbaar

Voor iedereen, ook als u niet
of elders verzekerd bent.

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
Bij Jumbo
we er allesKassa
aan om
de prijzen
van al je tot
dagelijkse
is namelijk
in het doen
tv-programma
opnieuw
uitgeroepen
goedkoopste
boodschappen laagsupermarkt.
te houden. En
dat
is is
niet
onopgemerkt
Kijk,
dat
kassa
voor jou. 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
DAT IS HET VOORDEEL VAN

M 06 - 53 81 14 46
E ibraem@monuta.nl

Isabelle Braem

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
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‘Wie herinnert zich deze nog?’
(Jan van) Boffie - De melkboer
Jan en ik, we zijn
allebei echt 1-tje
van de melkboer.
Daar waar mijn
moeder mij een
halt toe bracht,
deed Jan wat hij
het liefst deed.
Melkboer worden!
De dag na kerst
spreken we elkaar.
Jan is die avond
nog niet klaar met eten. Een drukke dag leuren met de post
heeft hij achter de rug. Dat is wat hij nu doet, maar leuren
met melk was toch echt zijn passie.
Op zijn 16e verliet Jan de school en ging met zijn vader
Camiel op de ronde.
Het leuren is me echt letterlijk met de paplepel ingegoten.
Mijn vader bracht voor de oorlog boodschappen van Albert
Heijn aan huis. Ze hadden toen het koffie huismerk Boffie,
wat de bijnaam van mijn vader werd. Ik werd later Jan van
Boffie of gewoon Boffie!

Na de oorlog ging mijn vader met melk op pad van boer
Van Hootegem. Mijn moeder Francine bracht toen overigens ook melk aan de man voor haar ouders.
Toen ze elkaar het woord gaven, was het dan ook logisch
dat de melk centraal bleef staan.
De eerste 25 jaar van mijn carrière gingen mijn vader en ik
nog samen op ronde. We bedienden circa 900 klanten in
Breskens, Boerenhol en Groede. Kruidenierswaren, zuivel
en drank verkochten we 6 dagen in de week.
We hadden elk een elektrokar en kwamen elkaar meestal
halverwege tegen. Behalve op maandag, dan kon het wel
eens gebeuren dat hij nog lang niet in zicht was. Was hij op
de kade blijven plakken bij Keesje Erasmus. ‘Even op de
biljart tien van rood gedaan….’ zei hij dan wat beneveld!
Later werden deze karren ingeruild voor een grote aanhangwagen. Even wennen voor mijn vader, maar ik kon
meer meenemen en moest niet steeds tussendoor bevoorraden.
Ik was ook maatschappelijk werker hoor. De mannen waren
meestal gaan werken als ik langs kwam. Het gebeurde dan
ook wel eens dat een vrouw zei ‘ik moet eens wat zeggen hoor, maar ou je mulle want mijn vent weet het nog
niet…’

We vertrouwden elkaar. De achterdeur stond altijd open. Zo
kwam ik nog eens een klant tegen, die me vertelde wat ze
nodig had. ‘mijn vent is niet thuis, maar de portemonnee ligt
in de kast. Klein geld zit in het voorste vakje en groot geld
in het ritsvakje’. Bleek haar man toch thuis te zijn en niet te
kunnen betalen. Ik heb iemand nooit zo raar staan kijken,
toen ik ‘afrekende’...
In 2010 ben ik geopereerd en daarna arbeidsongeschikt
verklaart. Toen mijn toenmalige vrouw José plots kwam te
overlijden, was de fut er voor mij uit!

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als echte buitenmens
miste ik de mensen en ging op mijn 67ste werken bij de
post. Net als toen een mooie afwisselende job.
Als ik alles nog eens mocht overdoen? Dan werd ik weer
melkboer.
Melk de witte motor - Met melk meer mans - Joris
driepinter
Wie in Breskens en omstreken is er niet groot mee
geworden????
Jules van Lierde

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
16

17

Gegratineerde aardappelschotel
(3 pers)

Koken met KO

Voeg daarna de room toe. Breng alles op
smaak met peper en zout, gehakte peterselie en
nootmuskaat.
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Waar kan ‘n mens
allemaal door
gefascineerd raken ?
Waar wil ‘n mens een
antwoord op? Iedereen kent dat: hoe zit
dat, hoe zit dit? Op
een mooie weekendmorgen duurt
ons ontbijt langer
dan normaal, want vlak
bij het raam in de vuurdoorn is een lijster
drukdoende een nest te bouwen, en als zoiets zich zo
dichtbij voltrekt is dit een schouwspel van de eerste orde.
Tijdens het gadeslaan van zoveel moois vraag ik me ineens af
of de paring van de lijsters op dat moment al heeft plaatsgevonden, of dat dit nog in het verschiet ligt. Het antwoord
bleek nog niet zo heel eenvoudig. Ik ben wel heel erg ver
gegaan om een antwoord op mijn vraag te krijgen: zelfs
geleerde professoren konden mij het antwoord niet direct
geven, vele boeken heb ik erop nageslagen, het internet
afgestruind: Eureka! Enthousiast heb ik de eerder geraadpleegde professoren verslag gedaan van mijn bevindingen.

Ingrediënten
- 1 kilo aardappelen
- ui
- paprika
- knoflook,
- peper en zout
- nootmuskaat
- kookroom
- peterselie
- boter
- gratinkaas
- scheutje witte wijn
- paprikapoeder

Bereiding:
De aardappelen in schijfjes snijden en beetgaar
koken. Leg die in een beboterde ovenschaal.
Fruit de ui en de paprika in een klontje boter.
Afblussen met de witte wijn en inkoken.

Hadden jullie al woonruimte
vóór het (eerste) paren?

De saus iets laten indikken. Voeg daarna de
knoflook toe en verdeel de saus over de aardappelen. Bestrooi alles met de gratinkaas, peterselie en paprikapoeder. Dan 25 à 30 minuten
in de oven op 180 graden. Is heerlijk met een
zelfgemaakte gehaktbal!
Eet smakelijk en voor iedereen
de beste wensen voor 2020!

Niet meer dan een drietal zaken heb ik kunnen vinden:
1. Vooraleer een mannetjesmus nog maar aan paren of baltsen mag beginnen te denken, moet hij zorgen dat zijn toekomstige vrouw een deftige ‘woning’ heeft om in te trekken;
zonder het kunnen aanbieden van een nest komt het niet
tot paarvorming! Vindt het wijfje dat het baltsende mannetje haar wel aanstaat, dan inspecteert ze de aangeboden
nestruimte, en als die haar bevalt, geeft ze zich over aan
de paringsdrift; en dat mag iedereen dan ook weten, geen
gordijntjes sluiten, nee bijna exhibitionistisch, geslachtsgemeenschap op de dakgoot, midden op de straat en dan
bovendien nog wel tientallen malen achtereen!
2. In de mezenwereld heeft men kunnen waarnemen dat het
mannetje al in februari of maart een nestholletje ‘aanwijst’
aan zijn vriendin, die vervolgens zelf even poolshoogte
gaat nemen. Na een positief oordeel wordt de nestbouw

gestart door alléén het vrouwtje. Het mannetje heeft nu
tot taak de nestlocatie te bewaken en insecten te zoeken
voor zijn nestbouwende echtgenote. Nadat het nest af is,
volgen meerdere paringen om er zekerder van te zijn dat
alle eieren bevrucht zullen worden!
3. Ook heb ik een artikel gevonden van Dr. Roger Stamm
van de Universiteit Bazel, waarin hij over baltsgedrag
schrijft: “Bij dieren die voor het broeden een nest bouwen,
móét de nestbouw aan de bevruchting voorafgaan”!
Ofschoon ik me ervan bewust ben dat het bovenbeschrevene mogelijk niet voor alle vogelsoorten opgaat, lijkt het
erop dat mijn nieuwsgierigheid bevredigd is voor wat
betreft de vraag of vogels eerst paren en dan een nest
bouwen of andersom: de nestbouwende lijster in de vuurdoorn tijdens ons weekendontbijt had de paringen nog in
het vooruitzicht …
Wij mensen zijn vreemdere vogels: de meesten paren paren
al voordat het nest ‘gereed’ is …!
Geert de Bruijckere
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De brandweer In Breskens
Sinds 1875 wordt in de archieven al melding gemaakt van een brandweer in Breskens. Onderzoek moet nog
uitmaken of er al langer een brandweer in Breskens actief was. Het blussen van de brand is altijd gelukt.
Op 27 december jl. zat het bijna voltallige korps van de brandweerlocatie Breskens bij elkaar onder leiding
van ploegleider Alex Spanhaak voor de evaluatie van alle uitrukmomenten van 2019.
75 keer zijn de vrijwilligers van de brandweer in 2019 uitgerukt. Dit aantal verschilt per jaar sterk. In 2018 bijvoorbeeld
bedroeg het aantal uitrukmomenten 60. Volgens de reguliere
regelgeving bestaat de bemanning van een brandweerauto uit 6 personen. Omdat het bemensen van het voertuig
met dat aantal personen op een doordeweekse dag tijdens
kantooruren vaak niet haalbaar is, worden de regels tegenwoordig iets versoepeld. Op een doordeweekse dag tijdens
kantooruren moeten er tenminste vier vrijwilligers in de brandweerauto zitten. Daarvan moet één persoon – de chauffeur
– een vrachtwagenrijbewijs C hebben en het diploma brandweerchauffeur. En er moet een bevelvoerder aanwezig zijn.
Daarnaast zal er dan automatisch nog een tweede korps
uit een ander dorp gealarmeerd worden. Omdat de meeste
mensen in Breskens overdag werken, en vaak verder van
huis, is het, ondanks die vier personen, soms moeilijk om de
brandweerauto overdag te bemannen. Op dit moment heeft
de brandweer 17 vrijwilligers in het korps waarvan 13 effectief
inzetbaar zijn, dat wil zeggen dat ze een opleiding hebben afgerond en daarmee bevoegd zijn om uit te rukken. Het korps
is naarstig op zoek naar extra vrijwilligers om de gelederen
te versterken. Vooral mensen die in ploegendienst of in de
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weer ondersteuning aan of neemt deel aan evenementen zoals de Ride for the
Roses, de kerstboomverbranding – dit jaar op 18 januari 2020 bij BAZ, het vuurwerk aan het einde van de Visserijfeesten (als de brandweer daar niet bij is, gaat
het vuurwerk niet door!) en de Avondvierdaagse. De obs-klassen 3 en 4 gaan
op bezoek bij de kazerne. De brandweer bezoekt de peuterspeelzaal. Er worden
ontruimingsoefeningen op school gepland voor 2020. En voor het aanleggen
van de ijsbaan werken de vrijwilligers in ploegendiensten van 3 uur om ijs te
maken. De brandweer is een belangrijke organisatie voor de gemeenschap!
kern Breskens werken, wordt verzocht om zich bij het korps
aan te sluiten, omdat zij degenen zijn die het meest overdag
beschikbaar zijn bij calamiteiten. Een redelijke vergoeding
voor elk uitrukmoment wordt geboden. Op de tweede en de
laatste vrijdag van de maand oefenen de vrijwilligers om hun
vaardigheden op peil te houden. Het staat iedereen vrij om
dit eens bij te wonen. Iedereen mag binnenlopen, maar men
mag zich ook eerst melden via Facebook of bij ploegleider
Spanhaak. Om goed te kunnen functioneren in het korps
dienen alle vrijwilligers jaarlijks fysiek gekeurd te worden.
Als iemand zich wil aanmelden als vrijwilliger, dient hij of zij –
dames zijn welkom in het team – een brandweeropleiding te
volgen. Vroeger mochten vrijwilligers maar tot hun 55e jaar bij
de brandweer, toen er een wachtlijst was. Omdat er op deze
wachtlijst geen nieuwe mensen meer staan, is het tijdstip
waarop vrijwilligers de brandweer moeten verlaten verhoogd
naar de pensioengerechtigde leeftijd onder voorwaarde dat
ze tot die tijd nog steeds voldoen aan de fysieke eisen.
Naast het bestrijden van branden, is er ook ruimte voor leuke
dingen. Enige tijd geleden is aan het korps een oude brandweerauto geschonken. En deze wordt als hobby met liefde
opgeknapt tot een werkend voertuig. Ook biedt de brand-

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com
Veerhaven 3 (PSD terminal)
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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omdat hij zo heerlijk zoet en krokant is. De gids kon mij er op
de valreep van weerhouden om het snoepje in mijn mond
te duwen. Het bleek een braakbal van een meeuw te zijn.
Ik had altijd gedacht dat enkel uilen ballen braakten, maar
meeuwen dus ook. Te herkennen aan kleine stukjes schelp in
de braakbal.

Wandeling door Waterdunen
Waterdunen moet een plek worden waar de ontmoeting tussen mens en vogel centraal staat.
Het gebied wordt een wegrestaurant vol delicatessen voor
trekvogels die in Waterdunen zullen foerageren. Het hele
jaar zullen in het gebied honderden meeuwen verblijven. De
flying five die er nu al huizen, zijn: de grote stern, de scholekster, de kleine zilverreiger, de bergeend en de bruine kiekendief. Vorige maand wandelde ik mee met een groep en
een gids door Waterdunen. Tijdens de rondleiding lieten de
flying five zich helaas niet zien. Vogels houden niet van een
groep drukteschoppers. Het zal voor hen toch even wennen
worden aan de toeristen.
Die bewuste ochtend startte ik met een stevig ontbijt boordevol fruit, yoghurt en granola om gewapend te zijn tegen
een hongerklap tijdens de wandeling. Onderweg zag ik op
de railing van een wandelbrug een stuk geklonterde granola
liggen. Zo’n klonter honing waarin extra noten en zaden zitten geplakt, de klomp die ik altijd laat liggen tot op het laatst

Strandpaviljoen BAZ
Ontbijt - lunch - diner
Promenade 2, 4511 RB Breskens
Reserveren 0117 38 36 66
www.breskensaanzee.nl

Koude winteractie

*zie stempelkaart

Strandpaviljoen Breskens aan Zee

Dagelijks geopend van 10 tot 22 uur
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Er is al veel voedsel voor de vogels te vinden in de zoute
plassen. Het wemelt van de garnalen en kleine visjes.
De schorrenplanten beginnen welig te tieren. De opgedroogde pluizen van de zeeaster zullen zich weldra verspreiden.
Nu bollen ze mooi op aan de randen van het water.
Volgend jaar staat het vol met deze voedzame delicatesse,
bloeiend naast de pas aangelegde oesterbanken. Niet alleen
de vogels zullen culinair worden verwend, op het menubord
in het strandpaviljoen zie ik het al geschreven staan ‘hier
dagverse Waterduunse oesters met garnalen op een bedje
van zeeaster.’
Mag ik als toetje de meeuwengranola aanbevelen?
B .R.

H. Barbarakerk
in de kerstsfeer ...
De vrijwilligers van de H. Barbarakerk hadden ook dit keer
de kerk weer mooi versierd. Gebruikmakend van allerlei
natuurlijke materialen hebben ze de kerk in de kerstsfeer
gebracht, passend bij de beelden van pastoor Omer Gielliet.

Diensten
in de H. Barbarakerk
Zondag 19 januari 2020 is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger is pastor Frans van Geyt en er is
samenzang onder begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde.
Aanvang van de dienst is om 09.15 uur. Na de dienst is er
koffiedrinken in de koffiekelder.
Zondag 2 februari is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is kapelaan Jochem van Velthoven en er
is samenzang onder begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. Aanvang van de dienst is om 09.15 uur. Na de dienst is
er koffiedrinken in de koffiekelder.
Zondag 9 februari is er in de Eligiuskerk te Oostburg de
afscheidsviering van pater Ignace D’hert. Wegens het bereiken van de 75-jarige leeftijd gaat hij met emeritaat. Na de
dienst bent u in de gelegenheid om afscheid te nemen van
pater D’hert. Omdat dit een parochiële viering is, zijn er in
dat weekend geen andere vieringen.
De vrijwilligers van de H. Barbarakerk wensen u allen een
voorspoedig en gezegend 2020!
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Hoe gaat het nu met...
Riet Versprille?

Ik ben geboren in 1936 in Bresjes. Toen ik 3 jaar oud was
verhuisden wij naar De Groe. Ik heb daar mijn kinderjaren
doorgebracht. Ik zal een jaar of 12-13 geweest zijn, toen
mijn ouders besloten om terug gaan naar Bresjes. We
gingen in de Scheepvaartstraat wonen en daar begon mijn
vader een kledingwinkel; die was al snel te klein. Mijn vader
heeft toen een huis laten bouwen op het Oranjeplein. Ik heb
daar gewoond tot ik trouwde en in Vlissingen ging wonen.
Daar zijn mijn zoon en dochter geboren. Na ruim acht jaar
daar gewoond te hebben, zijn we verhuisd naar Hoek van
Holland, maar dat vond ik toch wel erg ver van Bresjes. Na
vier jaar zijn we naar Dordrecht verhuisd en dat scheelde
met de auto meer dan een uur rijden, dat was veel dichter
bij Zeeland.
Ik woon nu alweer 48 jaar in Dordt en woon hier best naar
mijn zin in een appartement. De winkels zijn om de hoek
en naast ons gebouw ligt een dijk, niet zo stads dus, maar
lekker landelijk vind ik zelf. Ik woon alleen, mijn tweede man
is 24 jaar geleden overleden, 2 maanden nadat wij in dit
appartement kwamen wonen. Ik zou best nog ‘op’ Bresjes
willen wonen en dan in de Hooge Platen. Ik mis vooral in
de zomer het strand en de zee. Ik kom nog regelmatig op
Bresjes. In de Hooge Platen wonen 2 schoonzusjes van mij
en dan logeer ik altijd bij mijn oudste schoonzus, de moeder van Ingeborg van ‘t Vissershuis. Als we door Bresjes

lopen, komen we weinig Bressiaanders tegen die ik nog
ken. Wij gingen vroeger met een hele club naar Vlissingen,
naar de dansschool op zaterdagavond: dansen was mijn
hobby. We gingen ‘s zaterdags met de pont op 31 januari
nog over en toen brak de Februariramp uit. We konden niet
meer naar huis, pas ‘s maandagsmiddags (2 februari) weer.
Ik heb leuke tijden beleefd op Bresjes met o.a. de kermis en
de Visserijfeesten, wij liepen altijd mee in de optocht met de
turnvereniging.
Ik heb het hier ook wel naar mijn zin, hoor, en verveel mij
nooit. Ik ga iedere maandagavond bingoën en heb altijd
veel kaarten gemaakt, maar daar ben ik al een hele poos
mee gestopt. Nu doe ik aan diamant painting (het schilderen met kleine diamantsteentjes) dat is erg leuk, maar
ook verslavend. Reizen vind ik ook geweldig, zo ben ik in
1998 in Australië geweest bij een nichtje van mij en in 2009
en in 2011 naar Canada waar een neef van mij woont. In
2017 ben ik met de kinderen, kleinkinderen en het eerste
achterkleinkind naar de westkant van Canada geweest: we
hebben daar twee zespersoonscampers gehuurd en zijn
daarmee rondgetrokken. We zijn ook op Vancouvereiland
geweest. Daar hebben
we walvissen, orka’s
en beren gezien. Dat
was geweldig en dat
op mijn ouwe dag ....
Ik ben trots dat ik dat
nog hebben kunnen
doen en ik ben ook trots
op mijn kinderen die
hun oude moeder nog
meenamen. Ik was toen
al 81 en de jongste is
daar één jaar geworden. Maar waar je ook
komt of bent, in hart
en nieren blijf je toch
Bressiaander en dat zal
altijd zo blijven.
Ik wens alle lezers een
goed en gezond 2020
toe!

