Jaargang 4
nr. 4 | volgnr. 4

April

2020
1

Colofon
Redactie

Suzan Boersma
Jules van Lierde
Monique de Jonge
Verslaggevers
Reggie Corijn
Thirza Klaver
Sarah Cornelis
Vormgeving
Angela Klessens - Studio Klessebes
Sylvia Albregtse - van Dorsselaer
Foto’s
Jan Albregtse
Reggie Corijn
Foto van de maand: Hariëtte Derkx
Tekstcorrectie
Renée Rurenga
Internet
www.brsjs.nl
Verspreidingsgebied
Breskens (postcode 4511)
Oplage
3000
Aanleveren advertenties en copij
redactie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd voor de
laatste maandag van de maand. Sluitingsdag editie
mei: 27 april 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.

Nieuwe kleding voor BKC

Een digitale versie van de BRSJS

Plus Lohman en VaRaMo
Breskens hebben pasgeleden
BKC voorzien van nieuwe
kleding.

Deze maand geen BRSJS op de mat, maar enkel een digitale versie van de maand
april. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het Corona-virus. Als redactie wilden
we toch deze maand niet overslaan, maar we wilden ook niet dat er mensen onnodige risico’s zouden lopen. Dan maar op deze manier en we hopen dat het met
liefde gelezen gaat worden.

Plus Lohman heeft 2 korfbalteams van nieuwe wedstrijdshirts,
trainingstops en tassen voorzien,
terwijl VaRaMo Breskens de korfbalscheidsrechters in het nieuw
heeft gestoken.
Naast het sponsoren van de
nieuwe kleding ondersteunen Plus
Lohman en VaRaMo Breskens
BKC ook actief in haar activiteiten
en ledenwerving.
Namens bestuur en leden van
BKC willen wij Plus Lohman en
VaRaMo Breskens hartelijk danken voor deze sponsoring.
Wil je ook eens kennismaken met
korfbal, kom dan eens kijken bij
onze trainingen of wedstrijden.
Alle jongens en meisjes zijn van
harte welkom.
Meer informatie is te vinden op
www.breskensekorfbalclub.nl

Iedereen heeft er mee te maken, met dit vervelende virus. Het allerbelangrijkste is dat
iedereen gezond deze tijd doorkomt. Dus zo veel mogelijk thuis blijven is de bedoeling.
Dat valt niet altijd mee. Al is het wel duidelijk geworden dat iedereen behoorlijk vindingrijk is. Want ook al mogen we elkaar niet zien, contact is er meer dan ooit. Zwaaien van
achter het raam, appen, bellen, face-timen iedereen zoekt op welke manier contact
met elkaar. Aan de andere kant zijn er natuurlijk mensen die het drukker hebben dan
ooit. Allereerst denken we aan de mensen in de zorg, die dag en nacht bezig zijn met
het verzorgen van onze geliefden. De supermarkten, drogisten en andere winkels die
met veel extra regels toch dagelijks voor iedereen klaar staan en ons voorzien van eten
en drinken. En zo nog veel meer mensen die onze samenleving draaiende houden.
Ieder veel dank hiervoor! En dan zijn er nog als die mensen en bedrijven die niet open
mogen. Want wat is het stil overal. Op het strand, in het dorp op de terrassen, overal is
het uitgestorven. Een normaal o zo levende en gezellige Bresjes is stil……..
Als we iemand tegen komen moeten we afstand houden, geef vooral geen hand en
raak elkaar niet aan. Toch staan we meer in verbinding met elkaar dan ooit.
Laten we onze gezondheid koesteren, afstand houden en thuis blijven.
Maar vooral kijken naar de toekomst, want als we nu goed op onszelf en elkaar passen
hopen we elkaar snel weer gezond te ontmoeten in het o zo gezellige Bresjes en
samen kletsen, eten, drinken, lachen en knuffelen. Stay Safe!
Redactie BRSJS

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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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

DC DREDGING BV

Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl
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OBS de Zeemeeuw
Het Coronavirus…het kwam steeds dichterbij en zondag 15 maart was het definitief: de school moest sluiten.
Hoe verder?

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!

Op maandagmorgen kwam het team
bij elkaar in een stille, lege school. Na te
hebben gebrainstormd over wat we het
beste vinden voor onze leerlingen, hebben de leerkrachten de rest van de dag
hard gewerkt aan huiswerkpakketten voor
de leerlingen. De ouders konden deze op
dinsdag afhalen in school.
In de loop van de week kwamen er
steeds meer lesmethodes online. Dat betekent dat de les die de kinderen in hun
werkboek moeten maken ook te zien is
op de computer/laptop/tablet of chromebook, vaak nog voorzien van enige uitleg.
De eerste dagen was het voor iedereen
wennen. De leerkrachten waren druk met
iedereen online te krijgen en te voorzien
van de juiste inlogcodes. De ouders
moesten ineens les gaan geven en
hebben daarnaast ook hun eigen thuis
werkzaamheden. Een compliment aan
alle ouders en kinderen is hier dan ook op
zijn plaats!

Inmiddels zijn we de tweede week ingegaan en houden de leerkrachten via de
mail en app zoveel mogelijk contact met
iedereen. Via Google classroom kunnen
ze elkaar filmpjes, foto’s en berichtjes sturen. Ook kunnen ze volgen of de leerlingen hun online-werk maken en hoe ze dat
doen. Indien nodig voorzien we ouders/
leerlingen dan van extra instructie.

bouw brengen de juffen het aan huis. Tasjes met werkjes en een leuke verrassing
worden thuis bij de kinderen bezorgd. Dit
leverde leuke zwaaimomentjes op.
De school en het plein blijven leeg tot
eind april…….
Vreemd, bizar, we missen de kinderen
maar weten ook dat het in het belang van
ieders gezondheid is dat we nog even
moeten volhouden.
Blijf allen gezond !
Team OBS de Zeemeeuw

De school en het plein liggen er verlaten
bij, op enkele leerlingen na (ouders in
vitale beroepen) die worden opgevangen
door collega’s van de Kinderopvang.
Dinsdagavond 31 maart, we verwachtten
het al: de school blijft dicht tot 28 april.
Aangezien dit in de meivakantie valt,
betekent dit dat de kinderen pas op 6 mei
weer naar school kunnen.
Wederom gaan de meesters en juffen
hard aan het werk. Er wordt gebeld met
kinderen, er is intensief mailverkeer en via
Google classroom sturen we filmpjes en
foto’s naar elkaar om toch met elkaar in
contact te blijven.
Tevens worden de kinderen voorzien van
nieuw thuiswerk. In de bovenbouw kan dit
digitaal aangeleverd worden, in de onder5

Uitslagen voetbalquiz VVB
							TOTAAL
1 Erik Verlinde en Jan Meijaard sr 			
134
2 Ruben Deij en Nick van Belois 			
126
3 Jeremy Hill en Davy van Geersdaele 			
124
4 Kjeld Verschorre en John de Waele 			
121
5 Jan Meijaard jr en Jeroen Rammant 			
119
6 Thijs van Houte en Niek Meijaard 			
117
7 Giovanni Keijmel en Menno Waebeke 		
116
8 André van Exter en Tonnie van Voren 		
111
9 Michaël de Rooij en Dylan Fenijn 			
110
10 Niels de Krijger en Jan van Belois 			
108
11 Chris Schipper en Sebas Blok 			
108
12 Joey Hoogstad en Bram Verkruijsse 			
106
13 Jan van den Broecke en Jurgen Thomaes 		
103
14 Erik Adam en Wilfred Janssen 			
102
15 Serge Laprade en David Jones 			
101
16 Johnny van den Berg en Wim van de Broecke
99
17 Jelko Sweegers en Imre Hubregtsen 			
97
18 Wim Vet en Mike Bron 				
95
19 Roy den Dunnen en Johnny de Jaeger 		
94
20 Guus Heijboer en Chris de Winde 			
91
21 Wouter Thomaes en Sam van den Broecke 		
87
22 Jan Piet den Dekker en Jeffrey de Koning 		
86
23 Jordy Versprille en Milan Versprille 			
85
24 Robby de Muynck en Bram van den Broecke
78
25 Patrick de Winde en Michel Reynvoet 		
78
26 Wim Dees en Jairo van Esch 			
75
27 Jan Willem de Rooij en Mart Meijaard 		
73
28 Rene vd Meule en Carlo de Smit 			
71
29 Willy de Ruijsscher en Els de Ruijsscher 		
60
30 Kelly Heijboer en Eveline Lauret en Sandy Heijens
53
31 Sjaak van de Velde en Carlos Mariman 		
53

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

DAT IS HET VOORDEEL VAN
Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018

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

Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018

Een bijzonder
afscheid is…
0117 - 452 309

… van onschatbare waarde.

Dag en nacht
bereikbaar

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

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

Isabelle Braem
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www.levroparket.nl
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Familieberichten

OBS De Zeemeeuw Breskens

Bag2School

Overleden:
Cornelis (Cor) Faas 9 maart 2020
Pieter Cornelis (Piet) de Kruijter 28 maart 2020
Jaap Carels 29 maart 2020
Maria Magdalena Schelstraete - Du Bois 3 april 2020

Kledinginzamelingsactie!

65 jaar huwelijk:
Dhr en mevr. Verdonck - Donders

 Iedereen is welkom om mee te helpen

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

70 jaar huwelijk:
Adrie Verduijn en Lena de Lijser 30 maart 2020

 Alle leerlingen krijgen een gratis

Onderstaande foto is gemaakt door © Anne Hana

inzamelingszak

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

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com

Chrisfit

Veerhaven 3 (PSD terminal)

GYM

 Graag alleen goede kwaliteit schone

Kledingzakken inleveren:
Woensdag 27 mei
voor 09.00 uur
Extra inleverdag kledingzakken:
Dinsdag 26 mei
08.30 – 15.00 uur

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

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

BRESKENS

Geboren:
20 maart 2020, Sem van Dorsselaer
zoon van Tom en Sylvia van Dorsselaer - Albregtse

OBS De Zeemeeuw Breskens,
Ghistelkerke 1D, 4511 JB Breskens
De vrachtauto van Bag2School komt
woensdagochtend 27 mei de zakken ophalen bij school.
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan
activiteiten en spelmateriaal voor de kinderen.
Kijk voor meer informatie op:
www.Bag2School.nl
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Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
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‘Wie herinnert zich deze nog? ’

CEBECO-ZUIDWEST/CZAV
Als gasten Breskens voor de eerste keer benaderen vanaf Schoondijke, is het eerste dat ze al van ver kunnen zien een silo
aan de haven met aan 1 zijde een prachtige schildering van broden en vissen. Vooral gelovige gasten zullen een smile op
hun gezicht krijgen. Het refereert namelijk aan een stuk uit de bijbel (Johannes 6). Vissen en Breskens gaan al vanaf de oorsprong hand in hand samen. Het brood heeft een link naar het graan dat werd opgeslagen en verhandeld vanaf de silo.
Het gebouw staat inmiddels vanaf 2011 leeg en zal binnen
afzienbare tijd tegen de vlakte gaan. Het heeft wel een mooie
geschiedenis achter de rug, waarover ik meer wilde weten.
Het ‘archief’ ligt echter niet in Breskens maar in Hoofdplaat!
Onder het genot van een bak koffie ontmoette ik daar de oud
medewerkers Hans Pieters (administratie, 1974 - 2011) en
Izaak (Ies) Jacobse (commercieel adviseur, 1966 - 2002).
Ies vertelt: “In 1934 werd de Coöperatieve Aankoop Vereniging te Breskens opgericht door boeren. Toen was het nog
volledig laagbouw. De boeren waren ook gelijk aandeelhouders. Inkoop en verkoop van producten deden ze gezamenlijk. Dat was voordeliger en gunstiger. Producten zoals
gerst, tarwe, kunstmest, bonen, aardappelen, erwten en mais
werden verhandeld. In de tweede wereldoorlog was alles
verwoest. In 1947 werd er een nieuwe loods gebouwd.
In 1952 begon men met de bouw van de silo. Deze moest
38 meter hoog worden met een kelder van bijna 20 meter.
Helaas gooide de ramp van 1953 roet in het eten en de volledige kelder stond vol water. Door alle schade was de silo pas
in 1954 gereed.
In de oogstperiode kwamen de boeren met hun trekkertjes en
volgeladen karren naar Breskens. In het donker zag je ze dikwijls alleen nog aan de spijkerlichtjes. Aan het geluid wist je
welke trekker het was. Eerst werd er gewogen bij weegbrug
“Ora et Labora” van Cousemaker waar tevens een monster
werd genomen. Naast de silo hadden wij twee stortputten
waar het graan in werd gedeponeerd. Door middel van
jacobsladders werd het graan via de kelder naar de toren
gebracht. Daar boven hadden we allemaal aparte silo's. Via
buizen kwam het graan o.a. in de laagbouwsilo’s terecht met
allemaal vakken. Daar lag het op roosters en kon het product
belucht en gedroogd worden. Dit was nodig om het op kwaliteit te brengen en te houden.
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In de beginjaren gingen monsters van onze producten (vnl.
peulvruchten en zaden) naar de beurs in Rotterdam om daar
te worden verhandeld. Makelaars namens bedrijven kochten de producten dan op en zo ging het naar de consument
(bijvoorbeeld Albert Heijn). Er werd zelfs gevochten wie de
eerste bonen had….”

als een register’ hebben gehad! Dit terwijl hij voor garagist had geleerd…....”
Ies voegt aan zijn verhaal toe: “Nog
even een stukje geschiedenis. in 1971
gingen 11 corporaties samen tot Cebeco Zuidwest Nederland. Dat werd
verdeeld in rayons, onder andere in
Zeeuws-Vlaanderen. In 1994 fuseerde
Cebeco-Zuidwest met CZAV Wemeldinge. In 2011 ging het bedrijf weg
uit Breskens nadat de landbouwactiviteiten van CHV waren overgenomen. Die zaten toen op Steenhoven
te Oostburg. Daarnaast was er nog
een stortplaats nabij Potjes. De silo
in Breskens, die al verkocht was aan
Vroon, was niet meer nodig.”
Beide heren zijn het er eensgezind over
eens dat de broden en vissen behouden moeten blijven na de sloop. Ik kan
hier alleen maar mee instemmen. Dit
op de schroothoop gooien, is zoiets
als vloeken in de kerk. Een prominente
plek in Breskens zou een zegen betekenen voor de gemeenschap!
Jules van Lierde

Hans vertelt: Wat vooral leuk was, was het contact met de
boeren. We hadden heel veel goede en trouwe klanten. Dat
kwam zeker “mede door de goede service van Ies. Hij gaf
namelijk ook voorlichting in bestrijdingsmiddelen. Hij was
dokter en apotheker tegelijk. Je had heel veel verschillende
ziektes, bacteriën, soorten onkruid enzovoort op de gewassen. Je moest de boeren kennen, hun kwaliteit grond, soort
grond. Ies wist voor alles wat en hoeveel. Tevens gaf hij advies omtrent bouwplannen op de boerderij. Hij moet een ‘Kop
11

Hallo lieve lezers,

sinds 2014

Mijn naam is Owen van Tol. Ik ben gek op zingen. Vooral als ik een
microfoon heb, zing ik een hele dag door. Mama kocht voor mij een karaokeset, dus ik begon veel te oefenen want als ik 8 jaar ben,
ga ik me opgeven voor de Voice Kids.

sinds 2014

Schildersbedrijf
en Afbouw
Schildersbedrijf
en je
Afbouw
Kleur
dromen

Op facebook zagen we een oproepje van Anneke, (iemand die werkt in de
Hooge Platen intramuraal). Zij zocht iemand die liedjes kon komen spelen of
zingen voor de bewoners. Dat wilde ik heel graag, zeker in zo'n rottijd dat
iedereen thuis moet zitten en je geen bezoek mag ontvangen. Mama belde
met Anneke om af te spreken en ik begon met oefenen. Oefenen op nieuwe
liedjes want de liedjes die ik zing, kennen de meeste oudere mensen niet.
Ik zong “Als de klok van Arnemuiden”, “Leef!” , “Oh Johnny”, “Mexico”, “Ring
of Fire”, “Jolene”, “Zoutelande”,”De toreador”, en”De hoogste tijd”. De mensen
die voor het raam aan het luisteren waren, leken het mooi te vinden. Ze waren
aan het lachen, zwaaien en aan het klappen. Ik vond het super leuk!
Ik hoop dat ik nog eens mag komen zingen in de Hooge Platen als de
coronacrisis voorbij is.

Binnen- en buitenschilderwerkzaamheden

Kleur je Stukadoorswerkzaamheden
dromen

Binnen- en buitenschilderwerkzaamheden
Alle bouwwerkzaamheden
Stukadoorswerkzaamheden
Alle bouwwerkzaamheden
(+31) 06 85007119

volg ons op

info@vgschildersbedrijf.nl | www.vgschildersbedrijf.nl
volg ons op

(+31) 06 85007119

info@vgschildersbedrijf.nl | www.vgschildersbedrijf.nl

Veel muzikale groetjes, Owen van Tol

Strandpaviljoen

Breskens aan Zee
Ontbijt - Lunch - Diner

7 dagen open
van 10 tot 22uur.

Hoveniers- en Cleaningbedrijf

• Tuinaanleg, Renovatie en Onderhoud

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

www.breskensaanzee.nl
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• Bestrating
• Cleaning van zonnepanelen, rolluiken,
dakkapellen en overstekken

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



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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Ovenschotel met kabeljauw
voor 2 personen

Koken met KO

Ingrediënten
2 stukken kabeljauw
6 cherry tomaten
300 gram verse spinazie
2 zakjes geraspte kaas
Zout en peper
Boter
Scheutje witte wijn
250 ml. Kookroom
1 teentje knoflook
1 sjalot
1 bouillonblokje
Bereidingswijze:
Bak de kabeljauwfilets licht aan.
Leg ze in een ingevette ovenschaal.
Stoof de spinazie met de sjalot.
Blus af met de witte wijn.
Voeg de room, tomaat, knoflook
en het bouillonblokje toe.
Daarna 1 zakje geraspte kaas t
oevoegen eventueel de saus
binden met allesbinder.
De saus niet meer laten koken.
Bedek de filets met de saus.
30 minuten in de oven op 160 graden
1 zakje geraspte kaas er over en mooi
bruin laten worden onder de grill
Heerlijk met aardappel kroketjes
Eet smakelijk!
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Een dierenarts behandelt dieren, een kinderarts
kinderen, en een huisarts …?
Een huisartsenpraktijk opstarten: met een stethoscoop
en bloeddrukmeter kom je al een heel eind. Immers,
medicijnen haalt de patiënt bij de apotheek, de meeste
(chirurgische) ingrepen doen de medisch specialisten,
het ziekenhuislaboratorium is er voor de bloedafname
c.q. het bloedonderzoek, en ook echografische en andere
meer gespecialiseerde onderzoeken vinden eveneens in
het ziekenhuis plaats, en tenslotte: eenmaal overleden is
de begrafenisondernemer aan de beurt …
Een dierenartsenpraktijk starten met louter een stethoscoop
is onmogelijk: een dierenartsenpraktijk beginnen zonder
röntgenapparatuur is bij voorbaat gedoemd te mislukken.
Sterker nog: naast investering van het röntgenapparaat met
ontwikkelmachine, dient een praktijk de mogelijkheid te hebben om bloedonderzoek te doen, dus over een laboratoriumpje te beschikken. Ook de aanschaf van een echo-apparaat is heden ten dage een must. Het niet ‘in huis hebben’
van een tandheelkundige unit is ondenkbaar geworden in
de dierenartsenpraktijk anno 2020. Al met al, zonder fors te
investeren is ‘op niveau’ dierenartsenpraktijk doen bijna onmogelijk. Dierenartsen doen bijna alles: dieren onderzoeken
met gebruikmaking van zélf aangeschafte apparatuur zoals
echo, röntgen en laboratorium, ze ‘snijden’ als chirurgen,
zijn een beetje tandarts, ja, ze nemen, in tegenstelling tot de
huisartsenpraktijk, patiënten op in hun ‘dierenziekenhuisje’,

ze zijn ’n beetje apotheker, gynaecoloog (!), ietwat gedragsdeskundige en maatschappelijk werker, en last but not least
ook een beetje begrafenisondernemer …
Daarenboven moet ook de auto van de dierenarts aan meer
eisen voldoen dan voor de huisarts het geval is: de auto
moet geschikt zijn als dierenambulance, geschikt voor vervoer van meerdere dieren tegelijk, voor vervoer van ‘geurende’ dieren (neem ‘katerpis’ als voorbeeld), maar ook als
lijkwagen.
Wat doet de maatschappij als er ’n mens ‘gevonden’ wordt?
De politie wordt ingeschakeld.
En wat als er (en dat komt nogal wat frequenter voor!) een
dier gevonden wordt? “Breng maar naar de dierenarts!”.
Wat als u om acht uur ’s avonds ontdekt dat u geen brood
meer in huis heeft? Dan zult u de volgende dag om brood
moeten en een volgende keer wat beter op de inhoud van
uw broodtrommel moet letten. Maar wat als om acht uur ’s
avonds blijkt dat het voer van uw hond op is en de dierenspeciaalzaak al gesloten is? “Bel maar even naar de dierenarts, die heeft misschien nog wel wat voor me staan!”.
Gelukkig is dit niet aan de orde van de dag en lopen er
maar een handjevol mensen rond voor wie het imago van
de dierenartsen synoniem is met ‘een stelletje hobbyisten’
die uit voorliefde voor dieren, dag en nacht, niet louter van
08.00-17.00 uur, trachten ‘zielige’ dieren te genezen en te
verzorgen. Gelukkig weten de meeste dierenbezitters inmiddels dat diergeneeskunde een echt vak is!
In tegenstelling tot de huisarts, die de patiënt in de computer opzoekt, zoeken wij niet de patiënt op in de computer,
maar de eigenaar die met onze patiënt komt; de patiënt
komt zelden alleen …
’n Ander verschil met de huisarts is deze: ’n hondeneigenaar is immer enigszins verontwaardigd als de dierenarts
het hondenras niet herkent alshij binnenkomt, want dat mag
je van een dierenarts toch wel verwachten! Herkent de huisarts ’n mens uit Mongolië? En zou hij het verschil tussen een
Japanner en een Koreaan zien? Horen misschien?
Tenslotte, huisartsen en dierenartsen hebben één kwaal
gemeen en ook méér dan andere mensen: ze kunnen ‘aan
patiënten lijden’!
Geert de Bruijckere
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Diensten in de H. Barbarakerk
In verband met de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn er tot en met 12 april
geen diensten in de H. Barbarakerk.
Onderstaande diensten zijn dan ook onder voorbehoud.
Kijk voor nadere informatie op www.andreas-wzvl.nl.
Zondag 19april is er in de H. Barbarakerk een communieviering.
Voorganger is pastor Frans van Geyt en de muzikale omlijsting
van deze dienst is in handen van “de Bresjes 4” onder begeleiding van Tineke van ’t Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.

Een mooi initiatief bij Hooge Platen
tijdens de corona epidemie
Op facebook las ik het verzoek van Anneke ten Hoor om
wat in de binnentuin van de Hoge Platen te doen voor de
oudere mensen.

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

Iemand vertelde toen dat er in de buurt van Rotterdam bij
een bejaardentehuis 2 clowns geweest waren die de ramen
kwamen zemen. Dus ik dacht: Dat kan ik ook, alleen is dat in
de Hoge Platen een beetje moeilijk. Nu had ik al de gedachte
gehad om briefjes met een lieve tekst er op bij de mensen in
de brievenbus te steken.
Dit met Anneke overlegd en zij vond dit een heel leuk idee.
Alleen een briefje is ook maar een briefje en wordt misschien
over het hoofd gezien bij alle andere post.
Dus het moest iets tastbaarders zijn. Ik heb toen het idee
opgevat om naar de Primera, hier in Breskens, te gaan en te
vragen of ik ansichtkaarten tegen inkoopprijs kon kopen. Zo
gedacht zo gedaan. Ik dus met lood in mijn schoenen naar
Piet Boogaard en die was meteen enthousiast. 100 kaartjes
heb ik uitgezocht en bij het afrekenen zegt hij: “50 krijg je van
mij, die sponsor ik”. De andere 50 mocht ik afrekenen tegen
inkoopprijs. Thuis gekomen ben ik meteen in de pen geklommen en gaan schrijven. 50 heb ik aan Anneke gegeven en de
andere 50 hebben mijn man en ik ‘s avonds bij de mensen van
de Hoge Platen in de brievenbus gestoken.
De reacties van de bewoners was met een lach en een traan.

Zondag 3 mei is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering.
Voorganger is dan kapelaan Jochem van Velthoven en er is
samenzang onder begeleiding van Tineke van ’t Westeinde.
Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 17 mei is er in de H. Barbarakerk een communieviering.
Voorganger is wederom pastor Frans van Geyt. Aanvang is om
09.15 uur.
Zondag 31 mei (1e Pinksterdag) is er in de H. Barbarakerk een
eucharistieviering. Voorganger is dan pastoor Wiel Wiertz en de
muzikale omlijsting van deze dienst is in handen van “de Bresjes
4” onder begeleiding van Tineke van ‘Westeinde.
Aanvang is om 09.15 uur.
Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder van de kerk.
H. Barbarakerk | Europastraat 7 | 4511GT Breskens

Groetjes van Anky Trihou Kolijn
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Hoe gaat het nu met...
Anoek de Gardeijn?

Mijn naam is Anoek de Gardeijn, tegenwoordig woon ik
aan de ‘overkant’ maar ik ben opgegroeid in Breskens. Ik
woonde met mijn ouders en broertje in de Visserijbuurt.
We verhuisden slechts één keer. Toen ik 4 jaar oud was,
verruilden we Steenoven 3 voor Steenoven 8.
Met mijn man Ronald en dochter Neeltje (1 jaar) woon ik nu
in Heinkenszand. Ronald komt hiervandaan en 3 jaar geleden ben ik bij hem ingetrokken. In de jaren daarvoor wisselde ik meer dan eens van woonplaats. Voor studie, stage
en werk belandde ik onder meer in Gent, Brussel, Tilburg
en Middelburg. In Tilburg rondde ik in 2012 de opleiding
journalistiek af.
Sommige Bressiaanders kennen mij misschien van vroeger,
van de OBS bijvoorbeeld. Of uit de supermarkt, waar ik jarenlang een bijbaan had achter de kassa. Eerst bij de Edah
en later werd dat de Plus. Sommige zullen mij ook kennen
van Omroep Zeeland, daar werkte ik 7 jaar als verslaggever.
Afgelopen zomer ben ik 30 geworden en heb ik een flinke
carrièreswitch gemaakt. Sinds dit schooljaar werk ik als
leraar Nederlands op het Lodewijk College in Terneuzen. Het
was niet makkelijk om mijn andere passie, de journalistiek,
vaarwel te zeggen. Maar het gezinsleven is een stuk makkelijker te combineren met vaste werkdagen en schoolvakanties. Het werk van een docent is gelukkig ook erg leuk,
uitdagend en afwisselend. Ik heb er nog geen seconde spijt
van gehad.
Wonen in Heinkenszand bevalt prima. Qua grootte en voorzieningen is het dorp redelijk vergelijkbaar met Breskens. Een
voordeel is de ligging, alles is hier relatief dichtbij: Goes, Middelburg, de tunnel en de rest van het land. Ik vind het wel jammer
dat alles hier op zondag dicht is en je hebt hier ook nauwelijks
horeca. En de zee en het strand mis ik natuurlijk ook.
Ik vind het niet heel erg dat ik niet meer in Breskens woon,
maar zou er wel graag vaker willen zijn. Wanneer ik Breskens binnenrijd, voelt dat nog altijd als thuiskomen. Gelukkig
ben ik altijd welkom bij mijn ouders, die nog altijd aan de
Steenoven wonen.

