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documenten verwerken, maar liefs in origineel formaat en als los bestand aanleveren

Sandra werkte eerst jaren in winkels, was altijd al heel 
creatief en maakte af en toe wel eens een krijtbord of raam-
tekening voor vrienden en kennissen. Zo begon het balletje 
te rollen en kwam er steeds meer vraag naar hand-
geschreven krijtborden. Inmiddels heeft ze sinds 1 januari 
2022 haar eigen bedrijf ‘Stoerstaaltje’. 

Stoerstaaltje is gespecialiseerd in ambachtelijke krijtborden 
en papier rolhouders met teksten in verschillende 
handschriften. Sandra maakt ook samen met haar man bij-
passende stalen frames voor de krijtborden. Deze zijn weer-
bestendig en in elke gewenste kleur te spuiten. 
De standaardmaat van de frames is 60x80 maar eigenlijk is 
alles mogelijk! De frames hebben de mogelijkheid om van 
krijtbord te wisselen bijv. per seizoen of bij een thema-avond. 
Ook verhuren ze de frames bijvoorbeeld in de kleur goud 
voor trouwerijen, feestjes of festivals, natuurlijk met een 
bijpassend bord! De papierrolhouders worden ook zelf-
gemaakt door Sandra en haar man.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Stoerstaaltje 
terecht. Alles wordt op maat gemaakt naar persoonlijke 
wens van de klant. Sandra komt graag langs bij bedrijven 
om de sfeer te proeven en te kijken wat goed past bij het 
bedrijf en ondernemers. 

Op het begin werkte Sandra vooral in haar eigen huis aan 
diverse borden maar omdat de borden eigenlijk steeds 
groter werden (en de plek in huis beperkt was) heeft ze nu 
een eigen atelier in de tuin. Hier kan ze rustig aan haar 
tekentafel werken. 

Stoerstaaltje heeft een website maar ook op Instagram en 
Facebook is Sandra te vinden.  Daar zie je ook diverse werken 
van haar, grote gevelplaten, naambordjes, krijtborden. 
Sandra heeft momenteel klanten in de nabije omgeving 
maar ze zou het fantastisch vinden om uit te breiden 
verder in Nederland en wellicht de grens over! 

Stoerstaaltje

Foto: Annemarie Bücker

Stoerstaaltje 
Dorpsstraat 110 | 4511 EK Breskens
0613515970 | www.stoerstaaltje.com 

Een krijtbord met stalen frame, een papierrolhouder met een pakkende tekst erop of een tekst of tekening op de muur? 
Sandra Versprille – du Bois maakt het allemaal! 



Borrelshop

De leukste, 
gezelligste, 
terrasjes, 

restaurants 
en winkeltjes 

vindt U hier!

Spuiplein 47-57 Breskens 
www.breskenswinkelhart.nl

Breskens winkelhart
Voor al uw dagelijkse boodschappen

7 op 7 open!

Borrelshop
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De voorbereidingen voor Koningsdag 
zijn begonnen. We willen deze dag weer 

een gezellig programma voor alle leeftijden 
aanbieden. De rommelmarkt en spelkamp voor 
de kinderen gaan natuurlijk door. Het definitieve 

programma volgt begin maart. 

Op Koningsdag kunnen we niet zonder helpende 
handen! Dus bent u deze dag 1 of meerdere 
uren beschikbaar om te helpen, laat het ons 
weten via koningsdagbreskens@gmail.com.

Hier kunt u ook terecht voor meer informatie!

Koningsdag 2023

Koningsdag
BRESKENS

PRIKBORD

We zijn nog steeds opzoek naar nieuwe mensen in ons trainers team!!! Ook een helpend handje in de zaal zou een 
mooie oplossing zijn !!!Wie heeft er op maandag 

een paar uurtjes tijd over?? Interesse? Mail naar diobreskens@zeelandnet.nl
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Boulevard 11 | 4511 AA Breskens 
 0117-386633

www.xerxes.nu

Toneelvereniging Thalia gaat weer van start in MFC De Korre! Na 2 jaar (door corona) niet te hebben kunnen repe-
teren en optreden voor een toneelstuk hebben we in september 2022 de draad weer opgepakt en zijn we begonnen 
met het repeteren van het toneelstuk wat we in 2020 niet konden verwezenlijken.

Wel hebben we in april 2022 de film op doek gepresenteerd: 
het stuk van Café Centraal dat we zelf hebben opgenomen. 
Bij vele verenigingen sloeg de klad erin om verder te gaan 
met wat je graag doet en velen haakten af. 

Dat is een doodsteek voor vele verenigingen, maar bij ons is 
dat niet het geval. We hebben alle spelers en podium-
bouwers + vrijwilligers kunnen houden aldus Anita De Nooijer. 
De podiumbouwers zijn al in volle gang (27-01). Zij doen daar 
een dag of 3 over en moeten dan ook voorzien worden van 
drankje en een lunch. Dit wordt verzorgd door Jeannette in 
de brasserie van De Korre. Het is altijd een gezellig vertoeven 
even tussen de verbouwing door. Het toneelstuk heet gedonder 
in de polder en ik zal een tipje van de sluier oplichten. 

Het gaat om een buurtsuper die het moet afleggen tegen een 
gigant super en komt in de problemen, maar algauw dient 
zich een koper aan die er andere dingen mee wil…iets met 
een pikant tintje?? 

Al hebben we 33 leden we kunnen nog altijd spelers gebruiken, 
dus heb je affiniteit met toneel en zou je het leuk vinden 
eens mee te spelen; kom dan eens naar 1 van onze repetities 
in De Korre!

Agenda 
04-03-2023 de première met de band Stuk
11 en 12 maart de uitvoering 
17 en 18 maart de uitvoering
18 maart de uitvoering met Vizzy Vaunce (DJ)

Kaartverkoop is via de site www.thaliabreskens.nl 
dit is het makkelijkste.

Op 17-02 is het kaartverkoop in de Hooge Platen. 

We heten jullie van harte welkom op de uitvoering 
in MFC De Korre
J.W

Toneelvereniging Thalia weer op de planken THALIA BRESKENS SPEELT

MFC DE KORRE GHISTELKERKE 1A BRESKENS  
ZATERDAG 4 MAART 20:00 UUR 
BAL NA MET COVERBAND STUK 

 
ZATERDAG 11 MAART 20:00 UUR 

 
ZONDAG 12 MAART 14:00 UUR - MATINEE 

 
VRIJDAG 17 MAART 20:00 UUR 

 
ZATERDAG 18 MAART 20:00 UUR 

BAL NA MET DJ VIZZY VAUNCE 
 

KAARTVERKOOP 
17 FEBRUARI 10:00 - 16:00 UUR 
IN DE HOOGE PLATEN BRESKENS 

(betalen met pin of contant) 
 

EN ONLINE VIA THALIABRESKENS.NL
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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

Café “de Platte Knoop”

Op 23 januari waren Han en Emmie maar liefs 65 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd met dit briljanten huwelijk. 

Han en Emmie de Jaeger  
65 jaar gehuwd Welk een ‘gelukkigheid’ dat wij ziekten of aandoeningen 

in veel gevallen een halt kunnen toeroepen door anti-
biotica of andere medicatie; de gemiddelde leeftijd van 
mens en dier kwam/ komt daardoor verder in de lift. 

Weidedieren, maar ook onze ‘uitgelaten honden’ en andere 
dieren aan de medicatie, plassen en poepen restanten uit, 
die zich vervoegen naar diepere grondlagen, ja zelfs tot in het 
grondwater aan toe, na een handje te zijn geholpen door regen.

Ook op stal worden medicijnrestanten uitgeplast en uit-
gepoept, maar die restanten verschijnen in het riool, waarna 
via via afgevoerd naar de waterzuiveringen. Zo geschiedt 
het ook met mijn plas en jouw poep: wij belasten de riool-
waterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), zoals er ook eentje 
tussen Breskens en Nummer Een in werking is. Het riool-
water wordt er ontdaan van vele zaken, maar er ontglippen 
ook veel stoffen aan de zuivering omdat er nog geen ‘van 
alles zuiverende’ methode bestaat. Gevolg van de onmo-
gelijkheid alle chemische verontreiniging uit het afvalwater 
te kunnen halen, is dat het (gedeeltelijk) gezuiverde water 
niet gebruikt mag noch kan worden voor processen die met 
de voedingsproductie van doen hebben; dit restwater mag 
noch kan niet aangewend voor gewassen op de landbouw-
gronden en wordt daarom vooralsnog, nadat er overigens 
vele chemische stoffen wél uitgehaald zijn (!), vervolgens 
door de gemalen in de Westerschelde geloosd. Ook me-
nig aangewend bestrijdingsmiddel uit de landbouw komt 
via de sloten in de waterzuivering terecht. Zoals gezegd, 
vele zaken kunnen we er heden ten dage uitfilteren, maar 
vele medicijnen en anderen chemische stoffen moeten on-
verrichterzake toch in de Schelde afgevoerd …

Maar wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald! Dus, 
spoel vooral geen andere producten door de plee het riool 
in dan je eigenste plas en poep met eventuele medicijn-
restanten annex Mister Edet, want zuiveringen zijn (nog) 
niet toegerust vele andere zaken dan jouw ‘afval’ met Page 
er vervolgens weer uit te filteren. 

Medicijnen e/o andere chemische stoffen die je over hebt, le-
ver je gratis in bij de apotheek respectievelijk de milieu straat! 

Bij de komende waterschapsverkiezingen, volgende maand, 
kun je er voor kiezen een stem uit te willen brengen op 
voorvechters van verdergaande zuivering in de rioolwater-
zuiveringsinstallaties, begeleid door alvast goed overdachte 
SIRE-spotjes op TV, opdat we op enig moment het restwater 
kunnen gebruiken ten gunste van de voedingsproductie, de 
landbouw dus, en we 
daarmee tevens onze 
Westerschelde niet 
langer besmetten, 
vervuilen met veront-
reinigende chemi-
sche zaken …

Mijn motto voor een 
volgende water-
schapbestuurtermijn 
geldt ook voor jullie 
eenieder: ontlast 
zónder ballast! 
Stem op mij, daartoe 
neem ik op voorhand 
al mijn hoedje af …

Geert de Bruijckere

Ontlast zónder ballast!

www.levroparket.nl Foto: 

Annemarie Manhave
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Zoekt u een betrouwbare, kundige hovenier? Of wilt u 
liever zelf aan de slag maar heeft u het materiaal niet in 
huis? Ook daar kan Hoveniers- en verhuurbedrijf Van 
Acker jou bij helpen!

Jeffrey van Acker is de eigenaar van dit hoveniers- en 
verhuurbedrijf. Hij is gespecialiseerd in tuinaanleg, -onder-
houd, schuttingen en bestrating. Daarnaast verhuurt hij ook 
tuinmachines en gereedschap. Op zijn showterrein kunt 
u tegels, kunstgras, schuttingen en diverse soorten grind 
bezichtigen. Hoveniers- en verhuurbedrijf van Acker is 
werkzaam in heel Zeeland en net over de grens in België. 
Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Jeffrey terecht. 
Ook werken ze samen met diverse specialisten. 

Alles gebeurt in samenspraak met de klant en het nakomen 
van afspraken is een prioriteit. Tevens leveren Jeffrey en zijn 
werknemers tuinen op van hoge kwaliteit en kiezen ze de 
beste producten, wat de levensduur van de tuin verlengt.

Er is ook een mogelijkheid om een contract voor een jaar, 
maand of week af te sluiten. Voorjaars- en najaarsbeurten, 
de borders onkruidvrij houden, hagen snoeien of de 
complete tuin onderhouden. Er zijn tal van mogelijkheden 
die bespreekbaar zijn en waar, indien gewenst, een offerte 
voor gemaakt wordt. Tevens zijn ze een erkend VHG 
Hoveniersbedrijf. 

Neem vrijblijvend contact op of neem een kijkje op het 
showterrein aan de middenweg 9 te Biervliet! 

Hoveniers- en verhuurbedrijf van Acker
Middenweg 9
4522NB Biervliet

Telefoon: +31 625524420
E-mail:  hoveniersbedrijfvanacker@gmail.com

Ze zijn begonnen met de werkzaamheden voor het aan-
leggen van glasvezel van de KPN. In de straten waar 
ze bezig zijn zullen ze de stoep openleggen, waardoor 
deze niet begaanbaar is. Op het moment van schrijven 
zijn ze bezig in Philip van Kleefstraat en Ghistelkerke. 
Zo zal langzaam aan iedere straat aan de beurt komen.

Werkzaamheden 
KPN 

UPDATE... 
Visserijexperience

Hoveniers – en verhuurbedrijf Van Acker

VAN ACKER
Hoveniers- en verhuurbedrijf

Tuinaanleg en -onderhoud

Verhuur tuinmachines

Verkoop tegels

+31 6 25 52 44 20
hoveniersbedrijfvanacker@gmail.com
www.hoveniersbedrijfvanacker.nl
Middenweg 9, 4522NB Biervliet

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan

Hoveniers- en verhuurbedrijf
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BAANSTPOLDERSEDIJK 1  4504 PS  NIEUWVLIET    TEL: +31(0)117-372316

WWW.PIAZZANIEUWVLIET.NL

La Dolce
Vita!

PROEF HET ÉCHTE ITALIË IN ZEEUWS-VLAANDEREN!

GEBIED:

NIEUWVLIET

GROEDE

CADZAND

ZUIDZANDE

OOSTBURG

BRESKENSBRESKENS

RETRANCHEMENT

Restaurant
met

binnenspeeltuin!

een afscheid
 precies

zoals u het wilt

Bel 0117 - 452 309 of ga 
naar monutaisabellebraem.nl.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek. Isabelle Braem

KNRM Zeeland brengt 
ruim 390 mensen en 23 
dieren in veiligheid

Strandpaviljoen Breskens aan Zee

Diverse lunchgerechten, soepen,
salades, pasta’s, vis- & vleesgerechten,

burgers, kindergerechten,
huisgemaakte desserts & meer…

Strandpaviljoen
Breskens aan Zee

Promenade 2
4511RB Breskens
www.breskensaanzee.nl
0117 38 36 66

7 dagen per week geopend

De 6 Zeeuwse reddingstations van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM) kijken terug op een jaar met in 
totaal ruim 305 reddingacties. Daarmee is het aantal inzetten na 
een lichte terugval in 2021 weer onverminderd hoog. De lange, 
droge en zonnige zomer van het afgelopen jaar zal hier ongetwij-
feld een rol in gespeeld hebben.

Net als andere jaren was Veere het drukste Zeeuwse reddingstation. 
75 keer werd de hulp van reddingboot Oranje ingeroepen. Op de voet 
gevolgd door de KNRM-reddingstations Neeltje Jans en Westkapelle met 
respectievelijk 72 en 59 inzetten. Waarbij het bij Westkapelle opvalt dat er 
meer inzetten waren voor het kusthulpverleningsvoertuig (KHV).  Hulp-
verlening op het strand (veelal van medische aard) is een belangrijke taak 
voor de vrijwilligers die een KHV bemannen. 

Dat geldt ook voor de redders uit Cadzand. Ook daar is naast een redding-
boot een KHV gestationeerd wat het totaal aantal inzetten in 2022 op 49 
bracht. De reddingboten aan de Westerschelde hoefden juist wat minder 
in actie te komen. Hansweert (21 tegenover 24 in 2021) en Breskens (38 
tegenover 52 in 2021) waarbij reddingboot Zeemanshoop uit Breskens het 
vaakst van alle Zeeuwse reddingboten ingezet werd voor beroepsvaart.
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Ontmoet onze leerlingenraad!
De leerlingenraad is er om be-
langen en ideetjes van de kinde-
ren te bespreken die ze hebben 
om de school te verbeteren. Om 
van onze school een nog leukere 
school te maken!

Één keer in de drie maanden is er een 
vergadering op donderdag na school-
tijd. Verschillende leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 stelden zich verkies-
baar. Zoals bij een echte verkiezing is 
er door middel van stembriefjes beslist 
welke leerlingen de leerlingenraad 
vertegenwoordigen. Op de foto's zijn 
de gekozen leden te zien: Ilaïda, Jenn, 
Jazz, Bassam, Siep, Filimon en Asya!

In januari hebben de leerlingen 
van groep 5 t/m 8 damles ge-
kregen op school van een vrij-
williger van de damvereniging. 
Ze kregen drie lessen verspreid 
over 2 weken. Daarna volgde 
een schooltoernooi voor de 
groepen 5 en 6 en een week 
later een toernooi voor de groepen 
7 en 8. Op 15 februari is er 
een damtoernooi in Oostburg 
en zullen kinderen van diverse 
scholen tegen elkaar spelen.

Al enige tijd stonden er tablets in de kast waarop de nieuwste 
lesprogramma’s niet meer werkten. Deze tablets zijn door 
school geschonken aan meneer de Poorter van “Stichting 
Afrecooking”. 

Meneer de Poorter 
neemt de oude tablets 
mee naar Malawi en 
zal, zodra hij terug is 
van zijn reis, op school 
aan de kinderen komen 
vertellen hoe de reis 
verlopen is en waar de 
tablets terecht gekomen 
zijn.

Leerlingenraad

Schenking tablets Damtoernooi groep 5 t/m 8

14 Januari hebben we na een aantal jaar 
gelukkig weer de kerstboomverbranding kun-
nen organiseren. Ondanks het slechte weer 
hebben we dit jaar meer dan 250 kerstbomen 
verbrand. We bedanken alle sponsoren voor 
de bijdrage op wat voor manier dan ook!

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een 
beroep op jullie doen!

Restaurant De Afslag / Restaurant Schon-
eveld / IJssalon Het Droomijsje / Gelateria 
Brescia / JS Huisrenovatie & Tuinonderhoud 
/ Breskens Aan Zee Strandpaviljoen / PLUS 
Lohman / VOF aannemersbedrijf A puijen-
broek / M&M hout BV / Confiserie Napoleon 
Bv / Jumbo Breskens / Bakkerij Willemsen / 
Elsje Fiederelsje Pannenkoeken

Kerstboomverbranding

Jachthaven krijgt schoonmaakbeurt
Het baggeren van de jachthaven is nu klaar. De palen waar de steigers aan verankert 
horen te zijn worden teruggeplaatst. Er wordt op dit moment naarstig gewerkt aan het 
schoonmaken en teren met epoxy van de steigers. Verdere werkzaamheden worden 
zowel binnen in de vismijn verricht als buiten in de jachthaven. Er is nog veel te doen.

Zondag 5 februari is het sanitairgebouw met toiletten en douches, dat op een ponton 
ligt gezonken. De brandweer heeft geprobeerd om het gebouw drijvende te houden 
door het water uit het gebouw te pompen via dakramen. Er is een kleine hoeveelheid 
rioolwater in de haven terechtgekomen. Rijkswaterstaat en de gemeente Sluis houden 
de situatie in de gaten. Het toiletgebouw is in de wintermaanden gesloten. foto: HV 
Zeeland.
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Stoofpotje met runderlappen

Ingrediënten
Peterselie,
Tijm,
Selderij,
Kruidnagel
Champignons,
Wortel,
Ui,
Knoflook,
Paprika,
Spekreepjes,
Maggi,
Rode wijn,
Tomatenpuree
Bouillonblokje van runder
Beetje bloem,
Boter, 
Peper en zout

Bereidingswijze:
Begin met het vlees in blokjes te snijden en samen 
met de spekjes aanbraden. Daarna bestrooien met bloem.

Afblussen met rode wijn en een halve liter water, bouillon-
blokjes toevoegen samen met laurier, de kruidnagel en de 
tijm. Daarna 1 uur stoven op 150 graden in de oven.

Doe daarna al de groenten erbij. Dan ruim 2 uur stoven 
op 150 graden totdat het vlees helemaal gaar is.
 
Heerlijk met aardappelkroketten

Smakelijk eten!

Koken met KO
Gendertaal
Heel vroeger draaide alles om de man. De vrouwen-
emancipatie heeft o.a. het vrouwenkiesrecht (grondwets-
wijziging van 1917) gebracht. Dat proces is nog lang 
niet voltooid: kennelijk moet de EU door hedendaagse 
wet geving afdwingen dat x procent van de top van (grote) 
bedrijven uit vrouwen moet bestaan. In de taal is het 
proces bijna voltooid: naast de conducteur kennen we in 
Van Dale de conductrice en nu ook naast de timmerman 
de timmervrouw en zelfs naast de stoker de stookster. 
Dat gaat door tot barkeeper en barkeepster (geen doel-
vrouw (:-)); alleen vermeldt VD nu bij al die mannelijke 
vormen m/v/x. De m/v zal u duidelijk zijn, de x, daarover 
gaat het vervolg van deze column.

De x slaat op andere groepen dan m/v. Daarbij speelt het 
woord gender (sekse) een belangrijke rol. Via Van Dale en 
dictees ben ik gewend geraakt aan steeds langere termen: 
van lhbt-problematiek tot lhbt+-gemeenschap en uiteindelijk 
de lhbtqia+-personen. Daarin staat de l voor lesbienne of 
lesbische vrouw (lesba, lesbo, mati of pot), de h voor homo 
of homofiele, homoseksuele man (ook: homofiel of homo-
seksueel), de b voor biseksuele (biseks, bi, dubbel) persoon 
(voelt zich seksueel aangetrokken tot mannen en vrouwen), 
de t voor transgender (transgenderist, transmens, trans-
persoon, transgenderpersoon) – deze heeft een gender-
identiteit die anders is dan het biologische geslacht dat 
bij de geboorte is vastgesteld op basis van de fysieke 
geslachtskenmerken, de q staat voor queer (die voelt 
zich qua sekse nu eens dit, dan weer dat), de i staat voor 
intersek sueel (interseks, intersekspersoon) – die bezit 
geslachtelijke kenmerken van beide seksen, de a staat voor 

aseksueel – dat is iemand die ongevoelig is voor seksuele 
prikkels en de + staat voor ‘overige’.

Niet iedereen krijgt dagelijks te maken met al deze zaken. 
Maar het bestaat allemaal en ik heb dat alleen vanuit taal-
kundig perspectief toegelicht. Vroeger, toen alleen de
m/v-benadering gebruikt werd, draaide alles om hetero-
seksualiteit (gericht op het andere geslacht) en cisgenders 
– dat zijn m/v, waarbij hun genderidentiteit overeenkomt met 
het biologische geslacht dat bij de geboorte is vastgesteld 
op basis van de fysieke geslachtskenmerken.

Laatst ging ik nog bij een dictee het schip in. Ik had moeten 
opschrijven lgbtq+-rechten, maar ik herkende dat niet (zo 
werd o.a. de g een h). Weer wat bijgeleerd dus: dit was de 
Engelse weergave van het begrip en de l staat voor ‘les-
bian’, de g voor ‘gay’ (daar ging het dus mis), de b voor 
‘bisexual’, de t voor ‘transgender’, de q voor ‘queer’ en de + 
voor ‘other’. Wat je al niet meemaakt bij een dictee!

Heb je een korte taalvraag, stuur die naar 
leentfaar@zeelandnet.nl Het antwoord komt dan in een 
volgend nummer, je naam niet!

RL

Taalrubriek 29 (februari 2023)
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Spelers V.V Breskens in het nieuw

Wedstrijden
V.V. Breskens

Liefs Lies uit Breskens, 
waar u terecht kunt voor ontbijt, 
lunch & shopping en Belisol Goes 
dé zaak voor nieuwe kozijnen deuren 
en schuifpuien, zijn de sponsors van de 
nieuwe hoodies voor het 4e elftal van V.V. Breskens. 
Op een regenachtige zondagmorgen, voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd tegen HBC’22 verzamelde het team van VV 
Breskens zich op de kaoie bij Liefs Lies. Marlon Mohnen van 
Belisol Goes sloot zich ook aan bij de groep. Iedereen werd 
verwend door Joey en Eliza met een overheerlijk ontbijt. 
Normaal gezien een prima bodem vol energie om een 
voetbalwedstrijd te spelen, maar helaas werd deze afgelast. 
Iedereen kon dus nog een extra drankje doen waarna de uitrei-
king van de prachtige truien plaatsvond. Tussen de buien door 
ging men met de sponsors op de foto. VV Breskens en het 4e 
elftal dankt Marlon, Joey en Eliza voor hun sponsoring.

Er werden nieuwe wedstrijdshirts voor JO11-2 van V.V. Bres-
kens uitgereikt. Sponsors Vishandel Mike de Houck, Brover 
Fashion en IJssalon het Droomijsje allen uit Breskens heb-
ben de spelers in het nieuw gestoken. Mike van Vishandel 
de Houck, Evelien van Brover en Leonie van het Droomijsje 
gingen voorafgaand aan de thuiswedstrijd met het team op 
de foto. Ze speelden die dag een thuiswedstrijd tegen de 
JO11-1 van VV Breskens. Ook zij hebben onlangs nieuwe 
shirts gekregen maar daar konden ze de 1e wedstrijd niet 
in spelen vanwege dezelfde kleuren. Nú was JO11-2 de 
thuisploeg en dus moesten zij in de groene reserveshirts. 
Maar de volgende wedstrijd zal ook JO11-2 schitteren in 
hun nieuwe shirts. Uitslag van de wedstrijd JO11-2-JO11-1:    
4-2 V.V. Breskens dankt Mike, Evelien en Leonie voor 
deze sponsoring.

De JO13-2 van V.V. Breskens kreeg onlangs nieuwe shirts. 
Sponsor VG Projecten uit Breskens heeft de spelers in het 
nieuw gestoken. Vedat Gezici, tevens trainer van dit team, 
ging voorafgaand aan de thuiswedstrijd met het team op 
de foto. Op het zonnige Baersande wonnen ze de wedstrijd 
tegen Oostburg met 7-1
V.V. Breskens dankt Vedat voor deze sponsoring.

Het wedstrijdtenue van de JO19-1 van V.V. Breskens is 
met nieuwe shirts en kousen nu helemaal compleet dankzij 
sponsor VOF Thilleman Schilderwerken uit Breskens.
Eerder had het schildersbedrijf al Tassen en Shorts 
gesponsord. Maar naast de nieuwe Shirts en Kousen voor 
de spelers, is ook keeper Jordy Goethals getrakteerd op 
een keepersbroek en 2 paar keepershandschoenen met 
daarop het logo van Thilleman.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Zeelandia-Middel-
burg, die overigens met 2-0 werd gewonnen, ging de trotse 
sponsor met het team op de foto. V.V. Breskens dankt Erik 
en Steven voor deze sponsoring.

10_cvi_compliment_en.indd   1 1/06/10   9:25:48

DC DREDGING BV
Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland

0117-381395 | www.dcdredging.nl

Uw NVM-makelaar in West-Zeeuws-Vlaanderen 
voor                          en                        woningen.

Kijk voor ons volledige aanbod op
www.tournoismakelaardij.nl

Tournois Makelaardij

@tournoismakelaardij

permanente recreatieve

info@tournoismakelaardij.nl

Oranjeplein 2
4511 CL Breskens
Tel: 0117 - 38 50 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar artikelen waar iedere hobbyist, 
blij van wordt? Kom eens langs in onze mooie winkel en laat u verrassen

We hebben een ruim assortiment aan 

Ook voor Zeeuwse (baby)kadootjes en

Stomerijservicepunt+naai
Knoppunt-Axelsestraat 122

knoppunt.nl / 0115-692883/ 06
gratis parkeren 

ek naar artikelen waar iedere hobbyist, kunstschilder
Kom eens langs in onze mooie winkel en laat u verrassen

ruim assortiment aan fournituren, wol
borduurstof en – garen. 

(baby)kadootjes en pakketten kunt u bij ons terecht.
 

naai-/lockmachinereparatie 
Axelsestraat 122- 4537AP Terneuzen 

692883/ 06-13028896  
parkeren bij de deur 

       …..veel méér dan hobby!

schilder en kaartenmaker 
Kom eens langs in onze mooie winkel en laat u verrassen… 

fournituren, wol+katoen e.d., 

kunt u bij ons terecht. 

…..veel méér dan hobby! 

Zondag 12-2        Breskens-Hulsterloo
Zondag 5-3          Koewacht-Breskens
Zondag 12-3        Breskens-HBC'22
Zondag 19-3        Graauw-Breskens
Zondag 26-3        Breskens-Oostburg
Zondag  2-4         Groede-Breskens
Zondag 16-4        Breskens-Ria W

Sportief
nieuws
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KASSA: 
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

Bij Jumbo doen we er alles aan om de prijzen van al je dagelijkse 
boodschappen laag te houden. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Jumbo 
is namelijk in het tv-programma Kassa opnieuw uitgeroepen tot goedkoopste 

supermarkt. Kijk, dat is kassa voor jou.
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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 

Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018

DAT IS HET VOORDEEL VAN

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

BRSJS.nl
Serge Humbert-Laprade sponsort met zijn bedrijf Pont 
Neuf nieuwe cornervlaggen voor V.V. Breskens
Serge Hartelijk Dank!

Op dit moment ziet het uitzicht er zo uit op de  
middenhavendam. Het gerucht gaat dat hier een hotelketen 
een hotel gaat beginnen. To be continued...

De schrijver van dit gedicht is bij ons niet bekend. Maar 
vonden het te mooi om niet te laten lezen.

Breskens oh Breskens.
Ooit een dorp met visserij, trots op zijn haven.
De trots is gestolen, er wonen te veel braven.

Het begon al met het zwembad, mooi, groot in de openlucht.
Het moest dicht en verkocht worden, wat een klucht.
Toen moest de haven eraan, dacht de gemeente Sluis. 

Breskens moet kapot, daar woont toch alleen maar trots gespuis.

De schepen moeten weg voor de jachten met 't groot geld. 
Appartementen moet er komen en de loodsen ruimen het veld. 

De silo ligt plat en de vismijn volgt snel.
Dat vindt de gemeente prachtig, weg met dat gezwel.
Geen kotters meer, gelukkig nog wel vishandelaren.

Dan blijft er voorlopig nog iets over, Bressiaonders hebben niets te maren.
Ze moeten blij zijn met de gemeente Sluis.

De kat speelt met zijn muis.

Breskens oh Breskens, waar gaat het naar toe.
Breskens oh Breskens, het maakt me zo moe.

Breskens oh Breskens, wij Bressiaonders missen je al.
Breskens oh Breskens, wij Bressiaonders spugen ons gal.

Het wordt nooit meer zo mooi als 't was.
Breskens oh Breskens, gebroken als glas.

Toch blijven wij trots, trots als een haan.
Want ondanks de gemeente Sluis, zullen we blijven bestaan.

Breskens oh Breskens met z'n prachtige vuurtoren.
Breskens oh Breskens, laten we nog eenmaal van ons horen.

Breskens oh Breskens, wij houden van jou.
Breskens oh Breskens, ondanks alles blijven trouw.

Breskens oh Breskens, wijd en zijd bekend.
Breskens oh Breskens, 

wij echte inwoners worden nog steeds overal herkent.
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Familieberichten
Overleden:

Maarten Kooijman 
geboren 16 januari 1925   † 15 december 2022

Betsie (Elizabeth Jacoba) Versprille-Willemsen 
geboren 1 december 1930  † 26 december 2022

Elisabeth Susanna (Betsie) Asard-Boerman
geboren 31 mei 1928  † 1 januari 2023

Irene Post-de Smet 
geboren 15 juli 1944  † 17 januari 2023

Wilhelmina Jozina van der Lijke-Fenijn 
geboren in 1940 † 20 januari 2023

Dollie (Margaretha) de Graaf-Verduijn
geboren 16 oktober 1944  † 25 januari 2023

Monuta Isabelle Braem
M  06 - 53 81 14 46
T 0117 - 452 309
E  ibraem@monuta.nl
I  www.monutaisabellebraem.nl

Mijn doel: 
“Een mooi, warm en persoonlijk afscheid 
passend bij u en uw overleden dierbare.”

Uiteindelijk moet het afscheid van uw dierbare een onvergetelijke 
laatste herinnering worden. Dan pas ben ik tevreden!

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

Ik kom indien u dat wenst geheel vrijblijvend
langs om uw uitvaartwensen vast te leggen.

Dag en nacht 
bereikbaar

Ieder mens is op zijn eigen wijze uniek.

Diensten in de H. Barbarakerk

Zondag 19 februari is er in de H. Barbarakerk een woord en 
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en 
de muzikale omlijsting is dan in handen van de Bresjes 4 onder 
begeleiding van Tineke van ’t Westeinde.
Aanvang is om 09.15 uur.

Zondag 5 maart is er in de H. Barbarakerk een woord en  
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. 
Aanvang is om 09.15 uur.

Zondag 19 maart is er in de H. Barbarakerk een woord en 
communieviering. Voorganger is dan Ronald van Quekelberge 
en de muzikale omlijsting is dan in handen van het West Zeeuws 
Vlaams Gregoriaans koor.  Aanvang is om 09.15 uur.

Zondag 2 april (palmzondag)  is er in de H. Barbarakerk een 
woord en communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van 
Geyt en de muzikale omlijsting is dan in handen van de Bresjes 
4 onder begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. Tijdens deze 
dienst worden de palmtakjes uitgedeeld. Aanvang 09.15 uur. 

Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) is er een speciale viering waarin 
het passieverhaal centraal staat en waarin pastor Frans van Geyt 
zal voorgaan. Tineke van ’t Westeinde en Carin Hamelijnck  
zorgen voor de muzikale ondersteuning.  Aanvang 19.00 uur.

Zondag 9 april (1e Paasdag) is er in de H. Barbarakerk een 
woord en communieviering met als voorganger pastor Frans 
van Geyt. De White Group verleent haar medewerking aan deze 
dienst, aanvang 09.15 uur.

Zondag 16 april is er in de H. Barbarakerk een woord en  
communieviering met pastor Frans van Geyt. Aanvang 09.15 uur.  

Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder van de 
kerk.

25 februari Paul Elstak, 90's party, Dust!
4 maart  Thalia: Gedonder in de polder
4 maart  Radio TRL - PLEASURE Part One, Dust!
11 maart Thalia: Gedonder in de polder
12 maart Thalia: Gedonder in de polder
17 maart Thalia: Gedonder in de polder
18 maart 15e Open Breskens, Klinket
18 maart DJ Korsakoff, Dust!
18 maart Thalia: Gedonder in de polder
10 april  Paasmarkt, Spuiplein

Omgeving BRSJS
18 februari Carnavalsoptocht Aardenburg
19 februari Soepfestival + markt, Spuiplein
19 februari  Koffieconcert: Marieke Brokamp, Sluis 
19 februari Kindercarnaval, Groede
20 februari  Bouw je eigen fort van Lego, IJzendijke
  
11 maart  Durf en verbeeldingskracht, 
  Chisa Kitagawa, Groede 
25 maart Hop & Hist Speciaalbier festival, IJzendijke
15 april  Marathon Zeeuws-Vlaanderen 2023

Uitvaartverzorging

 Quataert

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

VASTENACTIE 2023

In het kader van de vastenactie 2023 wordt er op zaterdag 25 
maart een handwerk en hobbymarkt gehouden in de st. Eligius-
kerk te Oostburg, aanvang 13.00 uur. Tijdens deze handwerk/
hobbymarkt is er ook koffie/thee verkrijgbaar, is er een taarten-
buffet (ook om mee te nemen) en een grote verloting waarmee 
mooie prijzen te winnen zijn. De opbrengst van deze middag 
gaat evenals verleden jaar naar de stichting Sibusiso, een pro-
ject voor gehandicapte kinderen in Tanzania. Wij willen dit warm 
bij u aanbevelen.

Namens de Caritas Andreasparochie,
Trees Cammaert
Adrie de Lobel

Nieuw in BRSJS

Bodhi Hoogstad, 
geboren op 2 november. 

Zoon van Joey 
Hoogstad & Roxanne Riemens



Uitgaan? Dat doe je sinds kort  
gewoon hier in Brsjs! Eindelijk is  
er in Zeeuws-Vlaanderen weer een  
evenementenhal/discotheek waar  
we allemaal kunnen feesten. Frank 
de Krijger en Mike van den Heuvel 
zijn de twee eigenaren van Dust!  
aan de Deltahoek 44 in Brsjs.

Mike kreeg de gelegenheid om een 
café te beginnen aan de Deltahoek 44, 
toen nog in de karting en paintball hal. 
Er was sporadisch iets te doen. 
Omdat er gebrek was aan een 
uitgaans gelegenheid in Zeeuws - 
Vlaanderen, wilde Mike daar graag 
verandering in brengen. Hij vroeg aan 
zijn compagnon Frank of hij dat ook 
zag zitten en samen vroegen ze de 

vergunningen aan bij de gemeente. 
Zodra ze een ‘go’ hadden van de 
gemeente zijn ze gestart met een 
razendsnelle verbouwing van het 
pand. In maar liefst 6 weken en 4 
dagen is het hele pand afgebroken 
en weer opgebouwd. 

Mike en Frank willen een uitgaansplek 
creëren met allerlei soorten muziek/
thema’s. Van Goud van Oud tot DJ 
Paul Elstak, niks is te gek.. Ook grote 
bedrijfsfeesten/borrels (tot 1250 man) 
kunnen er georganiseerd worden. De 
zaterdagavond/nacht blijft wel voor de 
vaste avond voor de jongeren. Mocht 
er iemand een leuk idee hebben voor 
een themafeest o.i.d.; meld je gerust 
aan! Op zondagmiddag willen Mike 

en Frank gezellige middagen 
organiseren met bluesmuziek. 
Op dit moment wordt er zelfs gekeken 
of er vervoer geregeld kan worden van 
en naar Dust! Niet alleen voor de eigen 
jeugd maar ook voor bijv. jongeren op 
de camping in de zomer. 

Dust! is niet de enige zaak van deze 
twee ondernemers. Waar Mike een 
echte horecaman is, is Frank van  
origine eigenlijk slager. Op een dag  
zaten de twee in Biervliet wat te praten 
en toen kwam ter sprake of Frank nog 
een toekomstdroom had. Toen zei hij 
dat hij wel graag  eens een bluescafé 
zou beginnen. De volgende dag heeft 
Mike hem toen gebeld om te 
bespreken dat het pand op de markt in  

Biervliet 
misschien wat 
zou zijn. Mike en 
Frank zijn toen 
eerst gestart met 
de frituur, later 
kwam terras en 
dan de bistro 
La Fayette erbij. 
En nu dus ook 
Dust! Deze twee 
ondernemers 
zitten dus niet stil 
en weten wel van 
aanpakken!

Mike en Frank, 
veel succes met 
Dust! 

DUST!


