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KiKa – Kinderen Kankervrij

Evenementenkalender

Mijn naam is Sjoerd Verduijn uit Breskens. In juli heb ik mij ingeschreven bij
KiKa om me in te zetten voor kinderen met kanker! Wat ik hiervoor ga doen?
Samen met anderen van KiKa ga ik in november afreizen naar Myanmar
(Thailand) om daar een marathon te lopen.

6 februari
16 februari
22 februari
1 maart		
5 maart		
6 maart		
		
7 maart		
8 maart		

Hiervoor moet ik alleen een bedrag ophalen,
zodat we samen kunnen streven om het
genezingspercentage naar 95% te brengen!
Met het geld dat ik ophaal kan er nieuwe
apparatuur aangeschaft worden en kunnen er
nieuwe genezingsmethodes verwezenlijkt worden! Wat doe ik zoal om aan het geld te komen?
Nou, evenementen organiseren zoals op 9 mei
bij paardenmelkerij Nortier-Buijze in Oostburg.

Vormgeving
Angela Klessens - Studio Klessebes
Sylvia Albregtse - van Dorsselaer
Foto’s
Jan Albregtse
Reggie Corijn
Foto van de maand: Thirza Klaver
Tekstcorrectie
Rein Leentfaar
Internet
www.brsjs.nl
Verspreidingsgebied
Breskens (postcode 4511)
Oplage
3000

1e elftal VV Breskens
in het nieuw
De spelers en technische staf van het 1e elftal van
voetbalvereniging VV Breskens zijn onlangs voorzien
van nieuwe kleding.

Aanleveren advertenties en copij
redactie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd voor de
laatste maandag van de maand. Sluitingsdag editie
maart: 24 februari 2020.

De kleding van het merk Jako wordt geleverd door Teamcenter Waasland. Jumbo Ingels en VG Schildersbedrijf
uit Breskens hebben de nieuwe trainingspakken en polo’s
gesponsord.

Oostburg is Jumbo Ingels de sponsor van het nieuwe
wedstrijdtenue.

Contact
redactie@brsjs.nl
www.brsjs.nl

Jumbo Ingels heeft ook iedereen voorzien van een prachtige
jas. Samen met DC Dredging uit Breskens en Vakgarage

VV Breskens dankt Pascal Ingels, Vedat Gezici, Angelo
van de Ree en Bram Oosterlee voor hun sponsoring!

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.
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.
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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Ook in Den Helder komt er een evenement in een club waarbij bekende dj’s
komen! Elk heitje voor een karwijtje doe ik graag ... Maar ook op de KiKasite zelf
kunnen mensen hun donatie kwijt: 						
www.runforkikamarathon.nl/sjoerd-verduijn-bagan-temple-2020

Wafelverkoop, Hooge Platen, 14.00 u
2e hands kledingbeurs, Centrum Qi, 10.00
Bingo, Platte Knoop, 20.00 u
Thuiswedstrijd VV Breskens – Ijzendijke, 14.30 u
Bingo, Hooge Platen, 14.00 u
Jubileumconcert 35 jaar Brugs Vocaal Ensemble,
SoW-kerk, 20.00 u
Bingo, Platte Knoop, 20.00 u
Thuiswedstrijd VV Breskens – Clinge, 14.30 u

DC DREDGING BV

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

Vrienden van BRSJS.nl
Vrienden
vanvan BRSJS.nl
Constructiebedrijf
en Machinefabriek
Vugt bv. - De Appelaere B.V.
Bakkerij Willemsen - Breskens Yachtservice - MD Meeusen De Dobbelaere van
Makelaars
Constructiebedrijf en Machinefabriek
Vugt bv. - De Appelaere B.V.
Bakkerij Willemsen - Breskens Yachtservice - MD Meeusen
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Kledingwinkel Brover op komst

Breskens
Breskenswinkelhart
winkelhart

Breskens winkelhart

!
7 op 7 op7en
op 7 op en!

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!

Dames en heren opgelet, want bijna is het zo ver: 4 april
opent Evelien de deuren van haar nieuwe kledingwinkel
BROVER.
Evelien (36) die al haar hele leven in Breskens woont, is op
dit moment nog werkzaam in de s.Oliver Store in Sluis. Al
13 jaar doet ze dit met veel plezier, maar het is tijd voor wat
nieuws. Op 20 februari stopt ze in Sluis en gaat ze zich volledig op haar nieuwe winkel Brover richten. De naam is een
combinatie van de achternamen Brouwer (Pascal)-Verschelling (Evelien). Geen moment heeft ze getwijfeld, toen deze
kans zich voordeed. Het voelt voor haar als een droom die
uitkomt! En of ze er zin in heeft! Een winkel in het voormalige pand van Garage Heijboer in haar eigen fijne woonplaats
Breskens. Er is nog veel te doen en daarom is ze in de vrije
uren samen met haar man Pascal, haar steun en toeverlaat,
al druk aan het klussen. Het is een prachtige grote ruimte
die omgetoverd gaat worden tot een veelzijdige kledingwinkel waar voor iedereen wat te vinden zal zijn.

Maar gewoon even binnenspringen voor een praatje of even
lekker rondsnuffelen kan natuurlijk ook. 4 april opent Brover
zijn deuren en dat hele weekend zal in het teken staan
van de opening met verschillende leuke extra’s. Iedereen
is dan ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen
en de collectie te komen bewonderen. Daarna zal Brover 7
dagen per week geopend zijn en staan alle dames graag
voor je klaar. Het moet een gezellige plek worden waar je je
als Bressiaander zeker op je gemak zult voelen.
Thirza Klaver

Samen met Celeste, Angelique en Goldy gaat ze voor de
dames de merken s.Oliver, Vero Moda en Object verkopen
en voor de heren s.Oliver en Jack & Jones. Er zal een
veelzijdige collectie te vinden zijn van zowel kleding als
schoenen. Ook leuk om te vermelden is, dat er maandelijks
nieuwe leveringen komen, waardoor er dan tal van nieuwe
en trendy fashionartiken in de winkel zullen liggen. Door de
ruime ervaring van zowel Evelien als haar medewerkers ben
je ook voor een goed advies bij Brover op de juiste plaats.
Nieuws over en door Breskens! 5

Nieuwe
shirts BKC
Al vele jaren is Opel De Bliek uit
Oostburg de teamsponsor van
BKC 1, dit tot grote tevredenheid
van beide partijen.

Verenigingen De Korre

Opel De Bliek beloonde pasgeleden
BKC 1 met nieuwe wedstrijdshirts en
trainingstops, nadat ze vorig jaar al
waren voorzien van nieuwe sporttassen. De club is daar erg blij mee.

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

OBS De Zeemeeuw
Het nieuwe jaar is nog maar net gestart, maar de school bruist alweer
van allerlei activiteiten.
Chromebooks
De kinderen van de kleutergroep en onderbouw konden in januari meteen aan
de slag op de nieuwe Chromebooks. Hierop kunnen zij hun eerste stapjes zetten in het digitale onderwijs. Ze leren omgaan met de muis, het touchscreen en
leren op een leuke en speelse wijze omgaan met letters, woorden en getallen.
Dammen
Woensdag 8 januari hebben 29 kinderen van onze school meegedaan aan het
schooldamtoernooi in Oostburg. De 7 teams hebben het uitstekend gedaan en
het team van Mayra, Catoo, Samantha en Elske won zelfs de 3e prijs. Wij zijn
supertrots op alle leerlingen die meegedaan hebben.
Daarnaast is het voor sommige kinderen ook een spannende maand, omdat
we met de CITO-toetsen starten. Alle kinderen vanaf groep 3 doen hieraan
mee. De toetsen helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te
waarborgen. We vertellen de kinderen altijd: “Zo weet de meester of de juf nog
beter waarmee ze jou kunnen helpen!” Na die spannende toets is er voldoende
tijd en ruimte om te ontspannen bij het buitenspelen op het plein of tijdens de
knutselles in het handenarbeidlokaal!
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Activiteiten in MFC De Korre
Op 11 en 12 december 2019 hield Biljartsoos Breskens in MFC De Korre
gedurende 2 middagen een kerstbiljarttoernooi. Dit werd georganiseerd
door Noël Portier, waar hij een flinke kluif aan had, maar dat heeft zeker
zijn vruchten afgeworpen, want het was een groot succes.
Iedereen had prijs in de vorm van een kip, braadworst of een fles wijn,
cadeaus die met de kerstdagen goed van pas kwamen als consumptie.
Ze speelden in clubverband die twee middagen en hebben met 16 personen
gespeeld: ze hebben ervan genoten. Het was een geweldige afsluiter zo aan
het einde van het jaar en een paar leden erbij zorgde voor nieuwe aanwinst en
nieuwe impulsen. Het zou ook leuk zijn als ze eens geüniformeerd zouden
kunnen gaan spelen (in de omliggende dorpen) d.m.v. een blouse, vestje
of polo … Oproep: is er een persoon die, of bedrijf dat die kleding voor ons
clubje zou willen doneren (als sponsor). Wat zouden we daar geweldig blij
mee zijn! Wie er bij de club uiteindelijk over gaat, is Huub Verstraete, tel.
0117-380023, e-mail verstraete@zeelandnet.nl: hij is de contactpersoon van
Biljartsoos Breskens. Namens de club bedankt alvast. Ook nieuwe leden zijn
van harte welkom! Op bijgaande groepsfoto (gemaakt door Mevrouw Helena
van de Voorde) ontbreken helaas enkele leden.

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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Flink meer water beschikbaar voor sportvissers in West Zeeuws-Vlaanderen
Hengelsportvereniging Ons Genoegen (Breskens/Groede) en HSV De Schelde Haven
(Biervliet/Hoofdplaat) zijn blij te mogen melden dat er vanaf dit jaar ruim 85 hectare aan
viswater beschikbaar komt voor sportvissers. Het nieuwe viswater beslaat (delen van) 11
verschillende kreken en kanalen in West-Zeeuws-Vlaanderen, te weten: Nieuwkerksekreek,
Zwartegatsekreek, Gaternissekreek, Tragel, Molenkreek, Passageule, Blontrok, Plaskreek,
Boschkreek, Uitwateringskanaal Nol Zeven en Uitwateringskanaal Nieuwe Sluis.

Deze wateren bieden de sportvissers
een hoop mogelijkheden. Het overzicht
van de nieuwe viswateren is te zien op
www.visplanner.nl De uitbreiding van
het viswater komt onder andere voort
uit de samenwerking tussen beide
HSV’s. Deze samenwerking wordt nu
nog verder aangehaald, hierbij zal
“HSV Ons Genoegen” zich op alle
activiteiten van het binnenwater richten
en HSV De Schelde Haven vooral op
het zeevissen. Dit betekent dat vanaf
heden één Vispas van Ons Genoegen
voldoende is voor alle wateren die hier
genoemd werden.
8

Beide verenigingen zien de laatste
jaren het ledental stijgen. Ook de jeugd
is steeds meer aan de waterkant te
zien. Het vangen van zo’n grote karper
of snoek is vaak een ‘jongensdroom’.
De ledentoename sluit aan bij de
landelijke trend, ook hier wordt een
lichte stijging waargenomen. In 2019
is Sportvisserij Nederland zelfs de op
een na grootste sportbond geworden.
Groter dan de KNLTB (tennis), maar
voetbal blijft vanzelfsprekend nog het
meest in trek. De uitbreiding van het
viswater is mede tot stand gekomen
met ondersteuning van Sportvisserij

Zuidwest Nederland en Waterschap
Scheldestromen, waarvoor onze dank.
De Vispas van HSV Ons Genoegen is
te bestellen via www.vispas.nl onder
HSV ID 992. Een groot deel van het
water is ook ingebracht in de landelijke
lijst van viswateren en is voor iedereen
met een Vispas te bevissen.
Voor inlichtingen:
Secretaris Hengelsportvereniging
Ons Genoegen, Tim de Coninck
06-48412819
Secretaris Hengelsportvereniging
De Schelde Haven, Niels Patijn
06-33747413

Taalrubriek (12)
Leuke fouten
Ik kom als corrector van BRSJS.nl veel fouten tegen.
Vanzelfsprekend veel dt-fouten, ck-fouten, etc. Soms zitten
er ook heel grappige fouten bij. Laatst kwam ik ‘emiraat’
tegen, terwijl dat ‘emeritaat’ moest zijn. Hieronder de uitleg.
Een emir is volgens VD een Arabisch opperhoofd of vorst (in
de taal, waar dat uit voortkomt, het Arabisch, betekent het
betreffende woord: commandant, prins, emir, stamhoofd).
Een emiraat is a) de waardigheid van een emir en b) het
gebied van een emir. Door nog even met *emir* te zoeken,
vond ik ook nog: het emirschap en de VAE = Verenigde
Arabische Emiraten (staat aan de Perzische Golf).
Iets preciezer: het is een unie van zeven onafhankelijke
sjeikdommen aan de oostkust van het Arabisch Schiereiland. Die zeven sjeikdommen hebben al in 1820 een
verdrag met Engeland gesloten. De ISO-landcode is AE,
de internetextensie is ae en de munteenheid is de dirham
(VAE-dirham – code AED, want ook Marokko kent de dirham
– code MAD; in Europa heeft onze euro de code EUR).
Het landentelefoonnummer is 0971 (Nederland 0031, België
0032 en Duitsland 0049).

De Zonnebloem,
afdeling Bresjes
Wij organiseren met veel plezier zo’n 10 keer per jaar
een activiteit voor onze gasten.
Om iets extra’s te kunnen doen, hebben wij ons aangemeld
bij het ING Nederland fonds met betrekking tot het thema
“Help Nederland vooruit” en wij zijn uitgekozen om mee te
mogen doen! Door middel van zo veel mogelijk stemmen
kan een zo groot mogelijk geldbedrag ontvangen worden en daarom hebben we uw hulp nodig! Wilt u op ons
stemmen? Dat kan t/m woensdag 12 feb. Ga daarvoor naar
www.helpnederlandvooruit.nl (postcode 4511EG).
Namens de 19 vaste vrijwilligers uit Bresjes zeggen
wij u bij voorbaat heel hartelijk dank!

Emeritaat (het-woord, geen meervoud) is een soort pensionering (de Vlamingen zeggen: oppensioenstelling of opruststelling). VD geeft als omschrijving: staat van iemand (te weten
van geestelijken en hoogleraren) die zijn ambt wegens het
bereiken van de leeftijdsgrens heeft neergelegd, ambtsrust.
VD geeft als voorbeelden: zijn emeritaat aanvragen of nemen
en met emeritaat gaan (BE: op (!) emeritaat gaan). Het werkwoord is emeriteren. Je kunt dus bijvoorbeeld emeritus hoogleraar, emeritus predikant = rustend predikant of emeritus
priester en tegenwoordig zelfs paus emeritus zijn (emeritus
is het bijvoeglijk naamwoord – let op: geen streepje erna of
ervoor!; afkorting: em. of emer.). Emeritus (uit het Latijn: oudgediende, veteraan) is ook een zelfstandig naamwoord (met
vrouwelijke vorm: emerita): iemand die zijn emeritaat heeft.

Succes voor
vogelkweker

Korte taalvraag?: leentfaar@zeelandnet.nl
Vraag en antwoord komen mogelijk in BRSJS.nl, uw naam beslist
niet! En ... domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel!
RL

Het eerste weekend van januari werd in de IJsselhallen
in Zwolle gespeeld om de Nederlandse Kampioenschappen. Daar behaalde de zelfde vogel de bronzen plak.

Het eerste weekend van
december nam niet zonder
succes Johan Zeegers deel
aan de Goudenring Show
in Roeselare (B), een vogelshow waar +7000 vogels
waren ingeschreven.Hij
werd kampioen met een
kanarie roodivoor intensief.

Nieuws over en door Breskens! 9

Jeugd herinneringen van
Jacobus van den Heuvel

Café “de Platte Knoop”

Overleden:
Janny Vrijenhoek-Verduijn
overleden 16 januari 2020

(laatste deel)

‘Hij vertelde mij dat ik niet werd doodgeschoten’
Daarop werd ik de deur uit gegooid. Onderaan de trap stond die bootsman nog. Daar mocht ik bij blijven staan. Toen ik daar ongeveer een
minuut of vijf bij hem had gestaan, werd hij naar boven geroepen. Hij was
maar even binnen geweest en beval mij met hem mee te gaan en vertelde
mij meteen dat ik niet werd doorgeschoten.
Ik had de leveranties van vis voor de
noodlijdende Nederlanders in Antwerpen, Brussel en Luik. Dat ging uit van
een liefdadigheids comité. Dat stond
onder bescherming van H. M. de
koningin moeder. Nu was er weer een
bestelling gekomen terwijl ik in Brugge
zat. Mijn broer Cornelis was juist bij mij
thuis toen die brief kwam en is er zoo
vlug mogelijk mee naar de grens gekomen en kon hem overhandigen aan
een majoor die hem direct naar Brugge
liet brengen. Nu denk ik dat het door
dien brief is dat ik ben vrij gekomen.
Nu werd er terwijl ik in Brugge was
ook al aan mijn toestand gewerkt door
advocaat Fokker uit Leiden. Hij stuurde
een telegram naar Breskens met de
volgende woorden:

Toen ging er weer een siddering door
mij heen, maar niet zoo angstig als
de vorigae. Het spreekwoord zegt ‘ter
elfder ure kan er uitkomst komen’.
Dat was dus hier ook het geval.
10

Familieberichten
Johannes Franciscus (Han) Cornelis
overleden 17 januari 2020

Maandag, Dinsdag, Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag
geopend vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 10.00 uur
Woensdag sluitingsdag
Cafe de Platte Knoop | Boulevard 38,
4511 AC Breskens | 0117 382 088

‘Heb onmiddellijk bij buitenlandse zaken stappen
gedaan. Zaak wordt met
Berlijn telegrafisch behandeld. Sein mij omgaande
namen voluit van opvarenden.
Van dien Belg is onnodig.
Schrijf mij verder bekende
bijzonderheden acht gij mijne
overeenkomst nodig’ Fokker
Hierbij eindigt abrupt de
herinneringen!
Jules van Lierde

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

Hendrik Jan (Henk) Wondergem
overleden 18 januari 2020
Geboorte:
14-01-2020
Victor, Zoon van Robert Vroon en Laetitia Mattelaer

Chrisfit

GYM
BRESKENS

Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
Nieuws over en door Breskens!11

Sponsors in the spotlight!

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

Uitvaartverzorging
Quataert, Sluis
Een interview met een uitvaartbedrijf, dat vond ik nogal
wat. Heel eerlijk? Ik was ontzettend nieuwsgierig hoe
zo’n bedrijf nu te werk gaat en hoe de medewerkers
omgaan met het verlies van een dierbare waar ze, weliswaar van een afstand, dagelijks mee te maken krijgen.
Bij binnenkomst wordt ik gelukkig al meteen gerustgesteld. Duidelijk: een overlijden van een dierbare gaat
hand in hand met een traan, maar ook met een lach om
mooie herinneringen.
Quataert uitvaartverzorging is al jaren een begrip in de
streek. Velen van ons zullen ooit een begrafenis bijgewoond
hebben die door Jeroen of Vera begeleid is. Niet zo heel
gek, want het bedrijf bestaat al sinds 1931. Het is opgericht door Piet Quataert, de opa van Jeroen en de vader
van Vera. Toen Piet in 1986 plotseling stierf, heeft Vera het
bedrijf overgenomen. Anno 2020 zijn Jeroen en zijn team de
vaste gezichten. “Mijn moeder is per 1 januari met pensioen,
maar ach we blijven toch een familiebedrijf, dus ze hoort er
echt nog bij.” Een nieuw gezicht in het team is René, een
vriendelijke, rustige man die vol passie over zijn beroep
vertelt: “Ik heb het mooiste beroep dat er is. Ik mag mensen
bijstaan in de meest intieme en moeilijkste periode van hun
leven. Je wordt als persoon zo in vertrouwen genomen en
dat is precies wat mijn beroep zo mooi maakt.” Hier zijn
Jeroen en Mirella het volledig mee eens. “Het is de kunst om
tijdens een uitvaart op de achtergrond te blijven maar toch
aan de familie te laten merken dat je beschikbaar bent.”,
vertelt Jeroen. Omdat uitvaartverzorging juist zo intiem en
op een kwetsbaar moment in een mensenleven komt, vindt
het team van Quataert persoonlijke aandacht zeer belangrijk. Jeroen vertelt “We zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de
week bereikbaar. Daarnaast regelen we de gehele uitvaart
en wat daarbij komt kijken. Van de uitnodiging tot het uitzoeken van de kist, het regelen van de bloemen en de muziek
die tijdens de uitvaart gedraaid zal worden. Tijdens dit hele
proces ziet de familie maar één persoon van ons team.
Dit versterkt de band en het vertrouwen.” Al deze zaken
vallen onder de categorie: dat moet geregeld worden, daar12

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

Uitvaartverzorging

Quataert

naast is er ook verzorging van de overledene en familie.
“We doen ook de verzorging van de overledene, het wassen, aankleden en eventueel speciale make-uptechnieken.
Binnen een korte periode sta je de familie bij tijdens moeilijke momenten maar ook na de uitvaart.” Als de hectische
periode van het regelen voorbij is, komt het besef vaak.
René vertelt: “Een paar maanden geleden zag ik een vrouw
op straat lopen. Enkele weken daarvoor had ik nog de
uitvaart van haar man geregeld. Het is zo onwerkelijk voor
haar dat de tijd rond haar heen doorgaat, maar dat voor
haarzelf de tijd stilstaat.” Jeroen vult aan: “Daarom is nazorg
ook ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de familie maar
ook voor onszelf, op deze manier kunnen wij het overlijden
afsluiten.”
Het overlijden van een dierbare is nooit gemakkelijk, en natuurlijk zijn er bijzondere momenten die je bijblijven. Mirella
vertelt: “Natuurlijk een overlijden van een jong persoon, een
kind, dat is verschrikkelijk aangrijpend. Maar ik vind het
overlijden van een oudere net zo aangrijpend.” Hier was ik
benieuwd naar: waarom? Dat vraag ik en ze antwoordt: “Stel
je voor: je man overlijdt, en met deze persoon ben je 60 tot

70 jaar getrouwd geweest. Je bent
bijna altijd samen geweest, en ineens
valt dat weg, dan kun je jezelf radeloos
voelen. En dat vind ik heel confronterend om te zien, het verdriet bij degene
die achterblijft.” Het werken met mensen die in een achtbaan van emoties
terechtkomen, zorgt ervoor dat het
team van Jeroen soms ook een traantje
wegpinkt op een uitvaart. “Dit maakt
ons menselijk en een écht persoonlijk
bedrijf. We zijn ook maar mensen met
emoties.” Je zal maar iedere dag met
de dood in aanmerking komen, leef je
dan ook bewuster? “Jazeker.”, wordt er
in koor geantwoord. “Je beseft gewoon
dat het in één keer afgelopen kan zijn,
je wordt dankbaar voor de kleine dingetjes die je hebt.” Zo zijn Vera, Jeroen
en Mirella ontzettend dankbaar voor
hun vaste krachten René en Theo en
oproepkrachten: Jan, Rudy en Carlo.
Deze mensen zijn dag en nacht bereikbaar om hand- en spandiensten uit
te voeren voor Quataert uitvaarverzorging. Aan het einde van dit interview
stap ik in de auto, lichtelijk verbaasd
over het feit dat uitvaartverzorging zo
zakelijk kan zijn maar toch ook heel
persoonlijk en mooi. Dat is de kracht
van de familie Quataert en zo zal het
nog wel even blijven ook.

Een woord van dank voor
de Vishandels Ghijsels en
Meeusen te Breskens!

Als in Breskens de Visserijfeesten eraan komen, dan komen bij de bewoners van De Boulevard in de Hooge Platen niet alleen de herinneringen
boven, maar ook de zin naar vis steekt de kop op.
Vishandel Ghijsels was zo attent om op de vrijdag van de Visserijfeesten voor
iedereen een haring te schenken en omdat het feest was, kregen we er ook
nog garnalen bij. Het pellen daarvan was uiteraard géén probleem, want er
waren vele handen die hierbij konden helpen – en het werk dus licht maakten. Natuurlijk werd er lekker van gesnoept.
Afgelopen najaar werden we wederom verrast met een schenking, nu van
Vishandel Meeusen. Voor alle bewoners van de Boulevard waren er mosselen. Toen zonder de Visserijfeesten, maar het feestje was er niet minder om.
Verse frieten erbij en smullen maar, want ook deze traktatie was wederom
een echt feest! Wij zijn beide vishandels dankbaar voor hun betrokkenheid
en vrijgevigheid! Dank voor het feit dat dit twee momenten waren waarop de
bewoners een geluksmomentje mochten ervaren.
De bewoners van ‘De Boulevard’
Nieuws over en door Breskens!13

en dan naar de spuiter. Alles moet tot in detail kloppen: vocht,
temperatuur, verfdikte, ontvet, gestraald, want we spuiten tot
in de perfectie, dat is de kracht van ons bedrijf. We mochten
overigens ook de befaamde Bressiaanse pinguïns opnieuw
spuiten, omdat die waren gespoten met een verflaag, die niet
zo goed tegen zeelucht en zon kon. Nu zit er een verflaag op
die dit wel aankan.” Naast Jarno`s drukke werkzaamheden
heeft hij ook nog even tijd voor zijn gezin, dat uit fanatieke
turners en crossers bestaat. Hij en zijn vader pakken af en
toe even een circuitje op de motor: even lekker je hoofd
leegmaken.

Bedrijventerrein Deltahoek

“Ja, ik ga het afronden tot slot, heb je nog personeel nodig?”
“Jawel.” “Nou, brand maar los, zou ik zeggen.” Jarno: “Heb
je affiniteit met dit vak en ben je niet vies van werken en ben
je technisch aangelegd, solliciteer dan of bel me op 0117
381388 (Jarno Verheije).” “Jarno, het was mij een genoegen
met je te hebben gesproken: vakwerk en dat weer op Deltahoek: het blijft me verrassen.”

Spuiterij Verheij

J.W.

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 ú en ik op de hoogte blijven van
de werkzaamheden die op dat bedrijf worden uitgevoerd.
Deze morgen heb ik een afspraak met Jarno Verheije van
het gelijknamige bedrijf Spuiterij Verheije. Daar kunt u in
Breskens terecht voor het straal- en spuitwerk aan uw schip,
boot of jacht of losse onderdelen en/of industrieel werk. In
de ruime loods op Deltahoek 4 in Breskens kunnen ze uw
jacht van een nieuwe laklaag voorzien met de specificaties
die u wenst. Bij binnenkomst van het voormalige pand van
de firma De Feijter is mijn indruk: … wat groot! “Dat zou je
van de buitenkant niet zeggen, Jarno.” “Ja, we hebben deze
grote ruimte nodig omdat we ook grote objecten moeten
kunnen stralen en spuiten.” “Vertel eens: hoe ben je hier
zo beland?” “Ik zat op school op de lts in Oostburg en ben
vervolgens op de mts in Vlissingen werktuigbouw gaan
doen. Ik had al een baantje bij mijn oom Frank op `t hof
aan de Nieuwe Sluusse (‘t Zandertje), waar ik de kneepjes
van het vak leerde kennen. Dat was in 1983, toen mijn oom
14

daar begon. Waterdunen was een feit, en we kregen de
mogelijkheid het bedrijfspand van firma De Feijter over te
nemen.” “Dat was in 2013”, beaamt vader Verheije tijdens
ons gesprek. “We werken hier met z`n vieren en soms met
wat ambulant personeel erbij, dat is naar hoeveel werk we
hebben,” vertelt Jarno, “het meeste werk komt hier wel van
Deltahoek, maar daarbuiten doen we goed zaken met bv.
Pladdet, Vervaet, enz.”
“Ik zie hier ook best veel jachten liggen voor reparatie.”
“Jawel, die doen we af; dit werk is aan ons uitbesteed: we
stralen/schuren, plamuren en spuiten het object dan op
professionele wijze tot een strak geheel, d.w.z. als nieuw.”
“Nou zie ik hier ook een oldtimer staan.” “Ja, die doen we
ook wel, maar dat is voor ons een bijklus, lopendebandwerk
doen we niet; ik heb daar de middelen niet voor. Wel doen
we veel spuitwerk voor industriële doeleinden, je kan het
zo gek niet verzinnen, we spuiten het gewoon: wat de klant
wil.” Nu maar eens de vraag: “Je verfmengmachine, hoe
werkt die nu?” Jarno: “Wel, aan een aantal staaltjes, die
wel uit meer dan 1000 stuks bestaan, gaan we dat met een
soort kleurenwaaier vergelijken om de juiste dosis verf (zie
foto) in een mengbeker te doen, met de juiste temperatuur

Strandpaviljoen BAZ

©Annemarie Bücker

Een bijzonder
afscheid is…

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

Koude winteractie

0117 - 452 309

… van onschatbare waarde.

Dag en nacht
bereikbaar

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

*zie stempelkaart

Strandpaviljoen Breskens aan Zee

Dagelijks geopend van 10 tot 22 uur

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

Isabelle Braem
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‘Wie herinnert zich deze nog?’
Nettenmakerij Jan Erasmus
Ondertussen spreek ik wat woorden buiten de deur, maar
na een gesprek met Wally Morel kan ik daar wat woorden
‘visserslatijn’ aan toevoegen. Wally werkte namelijk
20 jaar bij nettenmakerij Erasmus en leerde mij
enthousiast wat hier allemaal bij kwam kijken.
Wally vertelt:
In 1922 had Jan Erasmus (toen vissersknecht en 21 jaar)
een ernstig ongeval aan boord van de BR 21. Zijn been
moest worden geamputeerd en het werken op zee was
voorgoed voorbij. Jan ging niet bij de pakken neerzitten
en ging naar Yerseke voor een opleiding zeilmaker. Hierna
begon hij op op de kade een nettenmakerij die al gauw
floreerde. Na de oorlog was er niets meer over van de zaak
en werden de netten tijdelijk in houten barakken gerepareerd.
Begin jaren 50 heeft Jan nog samen gewerkt met zijn broer
Kees; dat bleek geen gelukkig huwelijk. Zo kwamen er twee
bedrijven aan de kade.
Als veertienjarige ben ik in 1957 begonnen met het breien
van netten. ik begon gelijk met overwerken. Zeker in de
haringtijd was het hartstikke druk en weken van 80 uur
waren meer regelmaat dan uitzondering. Het is wel eens
gebeurd dat we ‘s morgens om half acht begonnen en
pas de andere middag rond twaalf uur klaar waren!
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In 1976 was er niet veel
werk meer. De bloeiperiode
was voorbij en we werden
uitgeleend aan jachtwerf
gebroeders Maas.
Hier heb ik nog even
gewerkt tot ik in 1977 voor
het Waterschap ging werken. Mijn standplaats was
het gemaal bij ‘t Killetje.
In 1981 ging Cor Mookhoek
werken voor nettenmakerij
Van der Gruiter in Vlissingen
en stopte de nalatenschap
van Jan Erasmus!

Dat was tot ver in ons land bekend. In de winter kregen we
dikwijls hulp van oude vissers. Gezelligheid en bedrijvigheid alom. In die periode lagen er in in de haringtijd altijd
kotters uit Urk en Texel aan de kade en die waren zowel bij
Jan als Kees klant. Ik kan me nog goed herinneren dat een
knechtje met een pan vis op pad was naar Urkers bij Kees,
maar per ongeluk de traktatie aan ons gaf.
Zelden heeft de vis zo goed gesmaakt ...

Ondertussen is er veel veranderd.
De laatste Bressiaanse kotter
heeft voorgoed de thuishaven
verlaten. Pakhuizen staan leeg.
Geen haringtijd meer met dikwijls
90 kotters. Geen bedrijvigheid en
geroezemoes meer van werklui aan
de kade.
Wat wel blijft is de herinnering bij
veel (oudere) Bressiaanders.
Dat pakt niemand meer af….
Jules van Lierde

De zaak stond bekend voor scheepsbenodigheden, tuigerij
van jachten en nettenmakerij. Niet alleen voor Bressiaanse
maar ook kotters uit Vlissingen, IJmuiden, Arnemuiden,
Stellendam, Scheveningen enz. We gebruikten henneptouwwerk, nylon en katoen. Dat werd geteerd in in een taanketel
tegen de rotting. Het spul in de ketel heette cachou. Een
soort bruin poeder opgelost in warm water.
We hadden tekeningen liggen. Als er een bericht vanaf zee
binnen kwam dat een bepaald stuk van een net kapot was,
hadden wij het al gebreid voordat het schip binnen lag.

Oranjeplein 2 - 4511 CL Breskens
+31 11 738 5080- b.g.g. 06-54497485
info@tournoismakelaardij.nl

In 1963 overleed Jan en werd meesterknecht Cor Mookhoek
mede-eigenaar naast dochter Mina van Jan.
We hadden een mooie vaste groep en leverden kwaliteit.

Uw NVM-makelijk voor West-Zeeuws-Vlaanderen
en omgeving. Bezoek ons kantoor of kijk op
www.tournoismakelaardij.nl

JUMBO
OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE
DE GOEDKOOPSTE
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 hetdoen
tv-programma
opnieuw
uitgeroepen
tot goedkoopste
Bij Jumbo
we er alles Kassa
aan om
de prijzen
van al je dagelijkse
Kijk,
is kassa
voor jou. gebleven. Jumbo
boodschappen laag supermarkt.
te houden. En
datdat
is niet
onopgemerkt
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

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
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
supermarkt.
Kijk, dat is kassa voor jou.
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21
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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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Kabeljauw uit de oven
met botersaus

Koken met KO

ingrediënten
- Ui
- Cherrytomaat
- Witte wijn
- Knoflook
- Peper en zout
- Tijm
- Dragon
- Boter
- Citroen

Bereiding Botersaus: 175 gram boter.
Boter een vuurvaste schaal in. Doe
zout en peper op de filets en een
partje citroen. Dan 150 gram boter
smelten en zachtjes de uien fruiten.
Voeg daarna de cherrytomaatjes
toe en blus af met witte wijn, zout
en peper, knoflook. Tijm en dragon
toevoegen en een beetje laten inkoken. Verdeel dit over de filets; daarna
ongeveer 20 minuten in de oven op
180 graden.
Citroen, 30 gram bloem, 4 dl water en
5 gram zout, 2 eierdooiers en 1 eetlepel kookroom
Smelt 30 gram boter en voeg daar 30
gram bloem aan toe, kook het water
met het zout en voeg dat toe aan de
blanke roux. Klop de eierdooiers los
met de room en meng het door de
saus. Let op: het mag niet meer koken.
Klop daarna de rest van de boter door
de saus, voeg citroensap toe en breng
alles eventueel op smaak met peper
en zout. Heerlijk met zelfgemaakte
aardappelpuree …
en gekookte worteltjes
Eet smakelijk !
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‘De Eendenman’,
da’s pas interessant!
‘Animaaltjes’, verhaaltjes over beestjes, animals. Qua
inhoud tracht ik wat te verhalen over voorvallen uit de
praktijk, over parallellen en verschillen tussen mensen en
dieren, dan weer eens over actuele zaken in relatie met
dieren, of over actuele en minder actuele ziekten, ook over
het dierenleven in ons schone Zeeuws-Vlaamse land.
Maar nog niet eerder kwam een boekbespreking aan de
orde waarin dieren de hoofdrol mogen spelen Ziehier dan
mijn eerste korte bespiegeling over een opmerkelijk boek.
‘De Eendenman’ van bioloog Kees Moeliker gaat over
bijzondere ‘dierenzaken’ in onze alledaagse wereld. ’n Paar
beschreven zaken licht ik er uit: aansluitend op m’n vorige
Animaaltje, waarin de nestbouw van mezen en mussen de
revue passeerde, beschrijft Moeliker ’n opmerkelijk gebeuren
in het Botlekgebied. Een gevonden vogelnest gebouwd van
ijzerdraadjes en ‘afgetimmerd’ met veren. Als er onvoldoende
‘courant’ nestmat eriaal voorhanden is, dan maar incourant,
een kwestie van een geweldig aanpassingsvermogen!
‘n Ander opmerkelijk verhaal. Veel huizen hebben een zogenaamde doorzonbeglazing. Jonge duiven vliegen er als nog
onervaren vliegers soms tegenaan, omdat ze denken erdoorheen te kunnen, ze zien immers het licht aan het andere einde
van de tunnel. ‘Krokkie’ (groggy) worden ze dan tegen de
grond gewerkt en wachten op herstel …, maar kraaien spelen
hierop in en ze wachten in de buurt van doorzonwoningen
hun kans af, pakken de ‘krokkie’-vogel en bijten er de kop af!
De verklaring zou kunnen zijn dat de schedel, met de voedzame hersenen erin verborgen, voor de kraai veel gelijkenis
vertoont met noten en vruchten met een harde pel (schil) en
voedingrijke inhoud!
Even afd(w)alen naar het zoogdier mens: anno nu blijkt de
mens wars van schaamhaar, ik overigens niet, ik houd van
veel haar! Er is een stroming, een trend om de schaamstreek
er geschoren bij te laten liggen. Geschoren, met tondeuse
of meer traditioneel ‘met zeep en mes’, betekent in essentie
minder bescherming voor de lichaamsdelen die ervoor
moeten zorgen de soort in stand te houden, maar goed, de
mensenwereld is thans verre van haar oorsprong verwijderd

en kan al dat schaamhaar misschien ook wel missen …
Ik mag hier niet nalaten mijn déjà vu hier neer te schrijven.
Ik herinner me dat mijn vader, toen zijnde mensendokter, mij
tijdens mijn dierendokterstudie bij zijn microscoop riep en
vroeg wat er volgens mij in het onderliggende preparaat te
zien was. Met hetgeen ik had geleerd in de lessen ‘leer en
studie van de parasieten’ was het antwoord niet al te moeilijk:
’’Een luis, pa!”. M’n antwoord bleek juist, maar onvolledig,
want paps vervolgde: “Da’s nou een schaamluis, jongen en
nog wel van iemand waarbij je het niet direct zou verwachten!”
Kees Moeliker beschrijft dan ook dat met het verdwijnen van
schaamhaar ook de diagnose jeuk door ‘platjes’ lijkt te
verdwijnen in ons Nederland …
Geert de Bruijckere
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Nieuwe beroepsschipper KNRM Breskens

Trefpot
In mei 2017 is Annick samen met een groep vrijwilligers gestart met de Trefpot vanuit haar liefde voor koken en haar
liefde voor alleenstaande mensen en mensen die minder te besteden hebben. Zij bieden elke eerste vrijdag van de
maand een 3-gangen maaltijd aan in het Trefpunt, de kerk van de geloofsgemeenschap Vergadering van Gelovigen,
gevestigd aan de Langeweg 1A te Breskens.
Annick werkt samen met veel
vrijwilligers om de maaltijden
naar wens van de mensen te
maken. Tijdens het nuttigen van
de gerechten die door de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap (niet alle vrijwilligers zijn
lid van de kerk) thuis zijn bereid
en in het Trefpunt worden warm
gemaakt, zijn de mensen in de
gelegenheid om nieuwe mensen
te leren kennen.
Op deze eerste vrijdag van dit nieuwe jaar, 3 januari, werden
de aanwezigen verwelkomd met een glaasje bubbels. Doordat
Annick in de loop der jaren heeft geleerd dat de mensen een
voorkeur hebben voor eenvoudige gerechten, bestond het
hoofdgerecht uit stamppot boerenkool, stamppot zuurkool of
stamppot hutspot. De gerechten worden namelijk in overleg
door de vrijwilligers op elkaar afgestemd. Ik betrad het Trefpunt op het moment dat de
mensen zaten bij te komen van
de hoofdmaaltijd. Tijdens het
gesprek met Annick werd het
toetje rondgebracht en mocht
ik het toetje ook mee eten. En
dat smaakte heerlijk! Het einde
van de maaltijd werd afgesloten
met koffie of thee. Een vaste
ploeg mensen maakt elke
maand gebruik van de aangeboden maaltijden in Trefpunt,
lichtte Annick mij in. Er is ruimte
voor ongeveer 40 personen. De
inloop voor de Trefpot is vanaf
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17.30 uur. Zij worden altijd verwelkomd met een drankje. Na
een welkomstwoord, die elke
keer door iemand van de vrijwilligers wordt gedaan, krijgen
de aanwezigen vanaf 18.00
uur een voorafje geserveerd,
meestal soep. Na het voorgerecht worden de aanwezigen
uitgenodigd om het hoofdgerecht zelf op te scheppen aan
het buffet, dat tijdens het nuttigen van de soep is klaargezet.
Na de hoofdmaaltijd is er gelegenheid voor de mensen om
gezellig met elkaar te praten en ondertussen uit te buiken.
Vervolgens wordt het toetje aan tafel geserveerd en wordt de
maaltijd afgesloten met koffie of thee. Om ongeveer 20.00 uur
gaan de laatste gasten voldaan naar huis.
Annick merkt op dat het tijdstip waarop de mensen naar huis
gaan, steeds later wordt. Ze heeft de indruk dat de avond
zoals zij die met haar medewerkers organiseert, in een behoefte voorziet. Daarom nodigt zij iedereen die nog niet met de
Trefpot hebben kennisgemaakt, maar wel interesse hebben in
een keer gezamenlijk eten van harte uit om eens mee te eten.
Tevoren aanmelden is wel gewenst. De Trefpot vindt plaats op
de eerste vrijdag van de maand in het Trefpunt. Op Facebook
kunt u nadere informatie vinden over Trefpot. Aanmelding voor
de maaltijd kan door te bellen naar 06-12074668 of mailen
naar trefpot@zeelandnet.nl. De vrijwillige bijdrage voor de
maaltijd is naar vermogen en kan worden gedoneerd in de
spaarpot Trefpot, die bij binnenkomst klaar staat. Voor mensen
uit Breskens en Groede is er de mogelijkheid om gehaald en
gebracht te worden. Annick en de vrijwilligers hopen u binnenkort te mogen begroeten.
Renée Rurenga

Na iets meer dan zes maanden is er een nieuwe beroepsschipper bij het KNRM-reddingstation in Breskens. Martijn
Groen, nu nog woonachtig in Leiderdorp maar een geboren en getogen Vlissinger, start per 1 februari 2020 met zijn
nieuwe uitdaging als beroepsschipper.
De motivatie om te solliciteren naar de
beroepsfunctie voor Martijn was uiteindelijk simpel: “Meer thuis zijn en het
voornaamste; weer terug naar Zeeland!”.
Met een leeftijd van 26 jaar behoort
Martijn tot de jongste beroepsschippers
van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. Dit ziet hij zelf als een
kans en een mooie uitdaging. “Ik begin
vanaf nul en doorloop, weliswaar wat
versneld hier en daar, het normale traject
van aankomend vrijwillig bemanningslid
naar uiteindelijk een beroepsschipper”,
aldus Martijn.

Tijdens dit traject leert Martijn de
KNRM kennen met alles wat daarbij komt kijken. Dit doet hij deels op
het reddingstation in Breskens, waar
hij dan ook de bemanning zal leren
kennen en vice versa, en deels op
het KNRM-kantoor in IJmuiden en een
aantal andere reddingstations.
De aanstaande beroepsschipper heeft
voorheen gewerkt bij Royal Wagenborg en is momenteel werkzaam op de
chartervaart waarbij hij de nodige nautische ervaring heeft op gedaan. Per 1
februari start Martijn in zijn functie als

beroepsschipper om zo de wereld van
de KNRM te leren kennen.

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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Hoveniers- en Cleaningbedrijf

‘Verlengde
Dorpsstraat’:
wonen op stand
zilverreiger loert
naar zichzelf in het water
op iele vogelbeentjes
telt hij rimpeltjes
van meer tijdelijke aard
dan menig kraaienpootje
B.R.
Dichtvorm: sedoka.
De sedoka bestaat uit zes regels en bevat
doorgaans 5-7-7-5-7-7 lettergrepen.

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

De Verlengde Dorpsstraat is goed bezig! Het stuk Dorpsstraat van Molenwater tot aan de bushalte, waar ‘smidje
Leenhouts’ woonde en later B en P, heeft een buurtapp,
hangt lampjes en kerststerren op, organiseert een nieuwjaars-snertreceptie en organiseert eens per jaar een
barbecue.
Nu is de Verlengde Dorpsstraat de trotse eigenaar van een
aed (automatische externe defibrillator) in de straat, hangend bij de dierenartsenpraktijk. Een demonstratie door
professioneel ambulancepersoneel, waarbij iedereen de aed
eens van dichtbij kon zien en vasthouden werd met enthousiasme gewaardeerd. Een dergelijke demo zal jaarlijks worden
herhaald om de koudwatervrees voor gebruik te reduceren.
Het petit comité Verlengde Dorpsstraat buigt zich thans over
de mogelijkheden daarenboven nog een reanimatiecursus
in de straat te organiseren, zodat wonen in de Verlengde
Dorpsstraat nog minder risicovol wordt …
Chris Schipper, Rob van den Berg, Tom Lako,
Geert de Bruijckere en Jeroen van Driel



Diensten in de H. Barbarakerk
De Kerstboomverbranding
Wat een prachtige dag was het zaterdag 18 januari: een
perfecte dag voor de jaarlijkse kerstboomverbranding.
Het blijft toch altijd iets gaafs hebben om na alle feestdagen de bomen op het strand te mogen zien verbranden.
En volgens mij vind ik dat niet alleen, gezien alle mensen die
gekomen waren om alle bomen in vlammen te zien opgaan.
Prachtig met de zee op de achtergrond, de wind die waait
en alle brandende bomen. Koud was het wel, maar dat geeft
niet als je je kunt warmen aan de grote hoop kerstbomen in
vuur en vlam. Veel lof voor alle mensen die dit weer mogelijk
hebben gemaakt: er gaat natuurlijk veel werk in zitten, de
bomen verzamelen en naar het strand brengen. Ook dank
aan de brandweer die weer met velen aanwezig was. Al met
al een gezellige bedoening. Het lijkt wel een ritueel: alles van
2019 achter je laten en op naar 2020, de wind in de haren en
de vlammen in de lucht. Wat is het toch heerlijk om zo dicht
aan de zee te mogen wonen. Achteraf ging de gezelligheid
nog even door bij BAZ, waar aansluitend nog een prijzenronde
plaatsvond. We hebben bij dezen 2019 achter ons gelaten
en gaan op naar 2020! Dat voor iedereen alle dromen uit
mogen komen.
Thirza Klaver
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Zondag 9 februari is er in de Eligiuskerk te Oostburg de
afscheidsviering van pater Ignace D’hert, de aanvang is om
10.45 uur. Pater Ignace zal zelf voorgaan bij deze dienst en
de muzikale omlijsting van de dienst is in handen van een
projectkoor, waaraan zangers en zangeressen van de diverse
koren uit de Andreasparochie deelnemen. Na de dienst bent
u in de gelegenheid om met pater Ignace het glas te heffen
en afscheid van hem te nemen. Omdat dit een parochiële
viering is, zijn er in dat weekend geen andere vieringen.
Zondag 16 februari is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de
muzikale omlijsting van de dienst is in handen van The White
Group. De aanvang van de dienst is om 09.15 uur en na
afloop is er koffiedrinken in de koffiekelder.
Zondag 1 maart is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan kapelaan Jochem van Velthoven en
er is samenzang. De aanvang is zoals gewoonlijk om 09.15 uur
en na de dienst is er koffiedri nken in de koffiekelder.
Zondag 15 maart is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger is dan pastor T. Verbraeken en de muzikale
omlijsting van deze dienst is in handen van De Bresjes 4
onder begeleiding van Tineke van ’t Westeinde. De aanvang
is om 09.15 uur en zoals altijd is er ook nu na de dienst koffiedrinken in de koffiekelder.
Nieuws over en door Breskens!23

Hoe gaat het nu met...
Peter Roest?

Ik ben Peter Roest, geboren in 1969 in Breskens. waar ik de eerste 20 jaar
van mijn leven gewoond heb. Na Mavo in Oostburg en de MTS in Vlissingen,
ben ik in 1989 in Apeldoorn autotechniek gaan studeren. In 1993 ben ik
permanent naar Engeland vertrokken, waar ik eerst voor een diploma MBA
(moderne bedrijfsadministratie) gestudeerd heb in Hull. In 1994 ben ik
voor ons familiebedrijf gaan werken in Birmingham. Ik woon sinds 1997 in
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, met mijn vrouw Kiko, een Parisienne
van Aziatische afkomst. Die heb ik op de universiteit in Engeland leren
kennen. We hebben drie dochters, Laetitia (15), Chiara (12) en Angeline (8),
alle drie in Dubai geboren. In de 23 jaar dat we hier wonen, zijn we 3 keer
verhuisd en we wonen nu op de Palm Jumeirah, het kunstmatige eiland in
de vorm van een palmboom. Na 20 jaar in het regionale en multinationale
bedrijfsleven (o.a. General Motors, GlaxoSmithKline en DHL) gewerkt te
hebben – in logistiek, strategie en IT – ben ik sinds 2015 partner in een
boutique management consulting firm en ik ben co-founder van een tech
start-up. De kids gaan naar een internationale school waar ze het
IB-curriculum (internationaal baccalaureaat) volgen.
Aangezien we vanuit eigen keuze al meer dan 20 jaar
hier wonen, spreekt het voor zich, dat het ons hier goed
bevalt! Dubai is niet voor iedereen. Zoals je op tv ziet, ligt
er natuurlijk wel heel veel nadruk op het materiële, en
terwijl dat een initiële trekkracht heeft, is dat toch niet
wat ons hier bindt. Onze vriendenkring is internationaal
en zeer hecht het feit dat er zoveel to doen is vanuit een
toeristich perspectief is natuurlijk ook belangrijk en dat
houdt het interessant. Van diepzeeduiken aan de oostkust, trekken in de Hajar mountains, camperen in de
woestijn, skiën op echte sneeuw in de Mall of Emirates,
alles kan! En daar genieten we in het weekend met volle
teugen van. De realiteit gedurende de week is natuurlijk
wel anders – de dagelijkse routine is hetzelfde zoals die
overal is voor een gezin met schoolgaande kids/teenagers. Als ik niet op zakenreis ben, gaat de wekker af om
half zeven en een half uur later zit ik met 3 halfslapende
kids in de auto en zijn we onderweg naar school! Om 8
uur ontbijten met Kiko en dan om half negen is zij de
deur uit. Zelf werk ik veel thuis en zit daar dan ook het
overgrote gedeelte van mijn dag voor de computer ... In
de namiddag werk ik vanuit de auto terwijl ik de kids van
playdate naar sportclub breng. We staan erop om elke
avond als familie samen te eten en dat is vaak het hoogtepunt van onze doordeweekse dag ... ’s Avonds vaak

Elke zomer komen we voor een paar weken naar Zeeland. Aangezien mijn ouders en broers en zus elders
wonen, komen we zelden in Breskens zelf. Normaal gesproken zitten we minimaal een week aan het Veerse
Meer met de hele familie – 5 gezinnen en pa en ma!
Altijd heel gezellig en voor ons toch wel heel belangrijk
om als broers en zus die tijd met onze gezinnen en onze
ouders samen door te brengen. Dit jaar is een uitzondering: het wordt Spanje in plaats van Zeeland ...

nomeen – iedereen heeft een opinie. Voor ons is Dubai
gewoon ‘thuis’! Wij kwamen hier in 1997 aan met twee
koffers en de kleren die we aanhadden. Vanwege de
strikte wetgeving m.b.t. ongehuwd samenwonen waren
we halsoverkop in Engeland getrouwd, de dag voordat
we instapten in het vliegtuig ... Sinds die tijd is het een
groot avontuur geweest: vanaf het moment dat we uitstapten uit het vliegtuig en dachten dat het zo warm
was vanwege de vliegtuigmotoren boven ons hoofd (een
paar 100 meter verder was het nog steeds zo warm
en het is nooit meer koeler geworden) tot letterlijk dit
moment. Waar ik 23 jaar later bij ons thuis vanaf de
10e verdieping de Palm Jumeirah voor me zie liggen,
waar we jaren geleden tussen de ‘palmbladeren’ aan
het wakeboarden waren en op het vers opgespoten
zand hebben gepicknickt. We zijn zeer gezegend dat
we de enorme groei van dit ‘Dubaifenomeen’ hebben
mogen meebeleven en we hopen er nog vele jaren van
te mogen genieten.

Ondanks het feit dat wij beiden heel veel tijd en moeite
in onze carrière hebben gestoken, hebben Kiko en ik het
voor elkaar gekregen om drie fantastische meiden groot
te brengen met dezelfde waarden en normen, waar we
zelf mee zijn opgegroeid. ‘Dubai’ is een polariserend fe-

PS Als er nog Bressiaanders zijn die ook wel eens een weekje
in onze flipflops willen stappen (en misschien de World Expo
2020 bezoeken in het najaar). Geven we graag 20% k
orting op onze airbnb: https://abnb.me/djjT9b5q62 –
stuur mij een mailtje en we regelen dat.

nog wat werken, een uurtje naar de gym en soms een
netflixfilm voordat we naar bed gaan en het de volgende
dag weer allemaal overdoen...
Ik ben al van jongs af aan, een auto-enthusiast, en
Dubai is de ‘place to be’ als je een fanaat bent. Ik ben
de trotse eigenaar van een Porsche 911 cabriolet en
mijn ‘dagelijkse’ driver is een 2019 Ford Raptor – een
Baja desert racing tuned Ford pick-uptruck.

