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Wilt u een nieuwe badkamer plaatsen of is uw toilet aan 
renovatie toe? Misschien droomt u ook al jaren van een 
onderhoudsvriendelijke tuin of juist van een knusse tuinka-
mer. Bij Joeri Simonse van JS Huisrenovatie en Tuinonder-
houd bent u aan het goede adres!

Sinds 1 oktober 2014 bestaat zijn bedrijf: JS Huisrenovatie en 
Tuinonderhoud. Inmiddels is zijn vrouw Sabine ook vennoot 
geworden. Joeri vertelt dat hij dit werk op het begin nog naast 
zijn vorige baan deed maar al snel werd het te druk. Hij nam 
ontslag en stortte zich volledig op zijn eigen bedrijf. Inmiddels 
heeft hij 1 vaste werknemer in dienst en werkt hij samen met 
een ZZP’er. De werkzaamheden zijn tegelwerk, metselwerk, 
elektra en aanleg- en onderhoud van tuinen, eigenlijk alles 
voor in huis -en uw tuin. Op het begin kwamen mensen vaak 
bij hem terecht voor kleine klusjes maar dit is de laatste jaren 
veranderd naar grotere projecten van meerdere weken. Het 
werkgebied van Joeri is vooral ‘Bresjes’ en omstreken. Ook op 
de vakantieparken is hij te vinden voor het aanleggen en on-
derhouden van tuinen. Corona zorgde in meerdere branches 
juist voor minder werk, maar Joeri merkt dat veel mensen juist 
nu hun huis- en tuin naar wens willen hebben. Het is ontzettend 

druk in deze branche. 
Joeri haalt veel voldoe-
ning uit het creëren van 
een compleet nieuwe 
badkamer of het aan-
leggen van een nieuwe 
tuin. ‘Je maakt dan van 
iets ouds een heel nieuw 
geheel, passend bij de 
wens van de klant’, aldus 
Joeri. Het denken in mo-
gelijkheden, vakkundig 
en netjes werken staan 
hoog in het vaandel bij 
Joeri.

Bij zo’n druk bedrijf hoort ook 
genoeg ruimte voor het op-
slaan van materiaal, daarom 
heeft hij geïnvesteerd in een 
nieuwe loods op het industrie-
terrein hier in ‘Bresjes’, zodat 
hij vanuit daar ook kan werken 
op een kantoor voor het ma-
ken van facturen, bestellingen 
kan doen en offertes kan ma-
ken. Door de aanhoudende 
drukte is Joeri ook naarstig op 
zoek naar een nieuwe werk-
nemer voor tuinonderhoud 
en het aanleggen van nieuwe 
tuinen dus mocht u iemand 
kennen of bent u zelf op zoek naar een nieuwe baan? 
Neem dan contact op!

Mocht u eens willen zien welke prachtige projecten JS 
Huisrenovatie en Tuinonderhoud heeft gerealiseerd, neem 
dan eens een kijkje op zijn website of op Facebook.
Website: www.jshuisentuin.nl  | E-mail: info@jshuisentuin.nl

Telefoonnummer: 0630491059 | Facebook: JS Huisrenovatie & Tuinonderhoud

Leanne Thilleman-Blaakman

JS Huisrenovatie en Tuinonderhoud

www.breskensaanzee.nl

Promenade 2, 4511 RB Breskens 
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66 

7 dagen open 
van 10 tot 22uur.

Keuken open van 
10 tot 21.30 uur.

                Strandpaviljoen 
Breskens aan Zee

Ontbijt - Lunch - Diner
 

Take - away
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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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Fietsenstalling Dorpstraat opgeknapt

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

De fietsenstalling bij de bushalte in de Dorpsstraat heeft een metamorfose ondergaan. 
De oude stalling voldeed al jaren niet meer en werd door de gemeente niet onderhouden.

Er werden steeds meer fietsen naast de stalling geplaatst op de inrit naar de kerk. De inrit werd daardoor geblokkeerd en 
konden bezoekers aan de kerk, de klusploeg en eventuele hulpdiensten de kerk pas bereiken na het verplaatsen van deze 
fietsen. Dit was al jaren een doorn in het oog van de vrijwilligers van de H. Barbarakerk en het kerkbestuur.

Na herhaaldelijk aandringen bij de gemeente is de situatie aangepakt en aanmerkelijk verbeterd.

Chrisfit

BRESKENS

GYM
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Klinkerbotsing

1. Bij bepaalde klinkercombinaties treedt zgn. klinkerbotsing 
op. We schrijven dan een verplicht koppelteken (streepje) 
om het goed uitspreken te bevorderen. Dat geldt zowel voor 
samenstellingen – zeg maar 2 woorden – als gala-avond en 
zo-even (en niet: zoeven) en afleidingen – zeg maar woord + 
voor- of achtervoegsel zoals lila-achtig.

2. Bij ongelede woorden (één geheel) met klinkerbotsing 
schrijven we een trema, voorbeelden: poëzie, onderzeeër en 
essentiële.

3. In vier gevallen geldt een aparte regel: voor i + i, i + j, e + 
ij en e +ui. In die gevallen komt er een streepje als het een 
samenstelling betreft, voorbeelden: sproei-installatie, gum-
mi-jas, vanille-ijs en college-uitstapje, maar niet in ongelede 
woorden zoals kopiist, bijectie (wiskunde, verzamelingen-
leer), beijveren en geuit.

4. Het is re-integreren, maar reünie (we worden geacht hierin 
de delen niet meer als zodanig te herkennen – ongeleed 
woord). Een accent heft de klinkerbotsing niet op: café-ei-
genaar. Het woord ‘zoiets’ is een speciale en historische 
uitzondering. Geen streepje in getallen: tweeëndertig. Een 
uitzondering voor woorden op -ien(ne): musicienne, opticien. 
Interessant: twee-eiig (wel e-e maar voor i + i: zie punt 3 hier-
boven). Buitenlandse woorden houden vaak de oorspronke-
lijke schrijfwijze: serviette, paella (maar wel siësta en fiësta). 
En nog een belangrijke uitzondering: bij een i komt er geen 
trema als die deel uitmaakt van een groep van minstens 3 
klinkers: financieel (wel: financiële), keien, uitzaaien.

5. Kunt u het nog volgen? Hieronder nog wat verduidelijking!

6. Bij dictees zijn we heel streng: alleen een streepje als het 
moet, niet als het alleen maar mag! En daar mag je ook nooit 
afbreken aan het eind van een regel met een afbreekstreepje 
(iets heel anders dan een koppelteken dus): dan kun je ver-
doezelen dat je niet weet of het met of zonder koppelteken 
moet! Ik ben erg benieuwd hoe de café-eigenaar (zie punt 
4) er in de gedrukte versie van deze Taalrubriek komt uit te 

zien. Ik hoop dat er minstens 1 x afgebroken wordt, 
 dat zou in een dictee dus fout zijn.

7. Buiten dictees mag je ter verduidelijking altijd een streepje 
toevoegen, soms echt handig: massa-gebed of massa-
ge-bed (fout bij dictee), val-kuil en valk-uil (idem). 

 In teksten voor lezen lerende kinderen mag je rustig deur-
knop schrijven!

8. Meer vind je in het gratis Groene Boekje op 
 www.woordenlijst.org – klik op ‘Leidraad’ en in de lijst 
 die volgt op regel ‘7 Klinkerbotsing’.

9. Korte taalvraag: leentfaar@zeelandnet.nl – je naam niet, 
 het antwoord wel in dit blad!

Taalrubriek 18  (april 2021)

Vandaag staat er een interview gepland met Sven de 
Gardeijn, sinds 2015 heeft hij samen met zijn vrouw Ma-
rie-Claire het bedrijf GC verhuur en betonboringen.
Sven vertelt: ‘Ik wilde eigenlijk altijd voor mezelf beginnen 
in een hele andere sector, namelijk de detailhandel. Mijn 
schoonvader deed dit werk ook eerst en toen hebben we in 
2015 het bedrijf nieuw leven ingeblazen. We hebben deels 
het materiaal overgenomen en zo zijn we begonnen.’ 

Sven en Marie-Claire voeren diverse werkzaamheden uit: het 
boren, zagen en frezen van allerlei steensoorten. Daarnaast 
verhuren ze bouw gerelateerde machines en apparatuur. De 
laatste 1,5 jaar is er ook een stukje renovatie en onderhouds-
werk bijgekomen. 

In de loop van de jaren is het werk alleen maar toegeno-
men. Ze zouden in de toekomst nog graag willen uitbreiden 
met bijvoorbeeld werknemers in dienst. Per 1 januari 2021 
zijn Sven en Marie-Claire gestart vanaf een nieuwe locatie, 
namelijk bij Het Ruim, onderdeel van Oosterbaan Storage. Na 
de lockdown perikelen is het de bedoeling dat de loods op 
maandag en zaterdag bemand is, daarbuiten zijn ze geo-
pend op afspraak. Het werkgebied is op dit moment vooral 
West-Zeeuws Vlaanderen.

Sven praat vol enthousiasme over zijn bedrijf. ‘Het geeft vol-
doening om met je handen bezig te zijn en iets te creëren of 
voor elkaar te krijgen wat een ander niet kan. Het is toch een 
specifieke branche waarin we werken. Mensen komen terug 
bij ons omdat wij service en kwaliteit bieden. Dit vinden we 
heel belangrijk. We geven uitleg bij de machines, brengen én 
halen de machines op.’  Houd ook vooral de site in de gaten 
want Sven en Marie-Claire hebben nog meer plannen in pet-
to! Veel succes met jullie bedrijf en bedankt voor dit interview.

Leanne Thilleman-Blaakman

Goed gereedschap is het halve werk
Een klus begint met de juiste materialen, daarom bent 
u bij GC verhuur en betonboringen aan het juiste adres. 
Professioneel materiaal, een goede uitleg en het wordt 
nog geleverd ook. Dit alles tegen een eerlijke prijs. 

GC Verhuur en Betonboringen
Rijksweg 14a – 37
4511 PJ Breskens
0117-852013
0623850527
info@gcverhuurbetonboring.nl
https://gcverhuurbetonboring.nl

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.

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 

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

0117-381395 | www.dcdredging.nl

Anduggeid is nie te 
kwôôp!
Karin roept mij na een telefoongesprek met indringende 
stem: “Ga maar alvast klaar staan, want er komt een 
super-spoedgeval met veel bloed …”.

Het wachten wordt snel ‘beloond’: de aangeboden Jack Russell 
Terrier is danig door bloed bloedrood gekleurd dat het tricolor 
bijna volledig is verbloemd. “Hij is door een Labrador gebeten, 
dokter!”. Een deel van de rechter onderkaak hangt er letterlijk te 
bengelen, de muil gevuld met slagaderlijkrood bloed. Als de wit-
te delen van de tricolor, zo bleek zijn de slijmvliezen: het stadium 
van shock is aanstaande! Wat nu? Het improviserend vermogen 
van de dierenarts wordt op de proef gesteld! 

De oplossing kwam weldra bovendrijven: ’n anesthesie-prik en 
naar boven ‘gestoven’ om mijn ‘huis-tuin-en-keuken Skill-boorm-
achine’ te halen. Bij terugkomst in de spreekkamer was een 
van de twee eigenaren inmiddels (ook) wit en onwel naar buiten 
gegaan. Eenmaal ‘de Jack’ suf genoeg kon ik meer precies 
de bek inspecteren: ik keek op het breukvlak van de open en 
bloot liggende gebroken onderkaak van waaruit een pulserende 
spuiter zijn werk met verve deed; díe moest en zou gestopt wor-
den! Ik gaf Karin de opdracht lip en tong opzij te trekken. Met 
een ‘beheersbaar’ toerental dreef ik de Skill met z’n niet-steriele 
boortje 4 door het tandvlees, stuk kaaktaak en tenslotte door het 
‘binnenste tandvlees’ om heel voorzichtig uit te komen onder 
de door Karin weggetrokken tong; ook in het andere stuk kaak 
herhaalde ik deze handeling. Het was 
vechten tegen het aanstormende bloed 
die als golven op het strand het zicht op 
hetgeen eronder ligt niet echt helpen 
verbeteren. Tampons, tampons en nog 
eens tampons om het operatieveld  ‘n 
moment vrij te krijgen van slagaderlijk 
geweld, om even, ’n fractie van ’n se-
conde, een overzichtbeeld te krijgen. De 
verkregen tunneltjes markeerde ik  door 
er satéstokjes doorheen te steken; weer 
bloedvrij maken, satéstokje 1 eruit, ‘n 
tie-wrap erin, satéstokje 2 eruit, dezelfde 

tie-wrap nu van binnen naar buiten door het tweede aangelegde 
tunneltje, doorhalen en aantrekken: het was alsof ik een brand-
weerkraan op full speed in bliksemflitstijd volledig uitzette; geen 
druppie bloed meer en het zat bovendien mooi  jôh!!  De muil 
schoon gemaakt en de hond met enige spoed voor bloed-
transfusie doorgestuurd naar de faculteit diergeneeskunde in 
Gent, het zweet nog druipend van m’n kop. Onze Jack Russell, 
oorspronkelijk gefokt om vossen mee te vangen, met een danig 
ingekorte staart, zodat ie nog als handgreep kan dienen om ‘m 
uit een ontdekt vossenhol te kunnen trekken, kwam de volgende 
dag kwispelend binnenlopen met baas en bloemen. Karin was 
verrast eens ‘n bloemetje van mij te krijgen …, dat was al jaren 
niet meer gebeurd!

Dat was me nog eens een echt spoedgeval. Als ik daartoe ’s 
nachts gebeld word eindigt de dialoog wel eens met  “Dan ga ik 
me eerst even aankleden … ”. Om ten behoeve van het spoed-
geval geen kostbare tijd te verliezen volgt dan ’n laatste sugges-
tie mijnerzijds: 
“O, maar da’s voor mij niet eens nodig hoor, mevrouw!”   

Geert de Bruijckere

 Heeft u leuke weetjes, 

bent u op zoek naar enz.. 

laat het ons de weten

 via redactie@brsjs.nl

Let op: Geen advertenties!!

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

“Wandelvereniging Voor de Wind heeft in verband met de coronamaatregelen be-sloten de 24 uur Oostburg wandeltocht op vrijdag 23 en zaterdag 24 april 2021 af te gelasten. De volgende editie van dit evenement wordt nu georganiseerd op vrijdag 29 en zaterdag 30 april 2022”.

Oproep aan alle Bressiaanders.

Heeft u ook iets leuks/interessants/geweldigs te melden? 
Stuur dan je stukje op naar redactie@brsjs.nl en als het kan natuurlijk met een leuke foto

Gratis reken- en 

wiskundehulp online

In deze barre (school)tijden bied 

ik gratis hulp aan voor scholieren 

en studenten. Het gaat om de 

basisschool, het gehele voortgezet 

onderwijs en bij niet al te ingewik-

kelde zaken zelfs voor hoger onder-

wijs en universitair onderwijs.

Het werkt als volgt. Fotografeer of 

scan de tekst of de opgave, waar-

mee je problemen hebt en stuur die 

als bijlage mee met je vraag die je 

instuurt naar leentfaar@zeelandnet.

nl Als het een opgave betreft met 

antwoorden en je hebt die toevallig 

beschikbaar, stuur ze dan mee, 

altijd handig voor de controle!

Mocht het antwoord nog vragen 

oproepen, dan mag je altijd – maar 

dus pas in tweede instantie – 

bellen. Het nummer staat onderaan 

de antwoordmail.

Rein Leentfaar
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Digitale 
jaarvergadering
Dorpsraad 
Breskens
De dorpsraad Breskens wilt dit jaar i.v.m. het 
corona virus een digitale jaarvergadering 
houden op dinsdag 11 mei avonds om 19.30 
uur.

Wat houd dit in?
Dit is een vergadering via internet. Je hebt 
dus een laptop nodig met webcam en inter-
netverbinding. Als je mee  
wilt doen kan je je aanmelden via de email bij  
info@dorpsraadbreskens.nl 

Via het emailadres waarmee je je hebt aange-
meld word je uitgenodigd om deel te nemen. 
Je krijgt dan een mail van ons met een link 
waar je op moet klikken. De vergadering gaat 
via Zoom. Vaak moet je ook nog je microfoon 
en je webcam aanzetten of toestemming 
geven om te gebruiken.

Wanneer je een vraag voor de dorpsraad of 
de gemeente hebt, willen we je vragen om 
deze bij je aanmelding al te stellen zodat 
de juiste persoon antwoord op je vraag kan 
geven.
Als je niet via internet kan vergaderen kan 
je je vraag toch aan ons doorgeven. Na de 
vergadering zal je dan van de dorpsraad 
antwoord op je vraag krijgen.

In de juli uitgave van Brsjs.nl kan je het ver-
slag van deze vergadering lezen.

Bij vragen stuur een email naar info@dorps-
raadbreskens.nl of doe een belletje naar onze 
voorzitter Bea Keijmel 0117382000.

Fotowedstrijd bankjes van 
Bresjes gesloten
De fotowedstrijd, georganiseerd voor de Bankjes van Bresjes, is inmid-
dels gesloten. Er waren ruim 80 inzendingen in allerlei soorten en maten. 
Via deze weg willen we alle inzenders bedanken. In de tweede week 
van april bepaalt de jury wie de winnaar is. In de volgende brsjs.nl wordt 
de winnaar bekend gemaakt en worden een aantal van de inzendingen 
gepubliceerd.

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

Café “de Platte Knoop”

Nieuws van de

Dorpsraad  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

uw brief :  behandeld door : Marije Besuijen 

uw kenmerk :  doorkiesnummer : 088-2461000 

ons kenmerk : 2021009113 e-mail : info@scheldestromen.nl 

 (bij reactie graag dit nummer vermelden) verzenddatum : 1 maart 2020 

bijlagen : - projectnummer : PRJ1512    

       

onderwerp : Werkzaamheden Westhavendam Breskens 

Middelburg, 1 maart 2021 

 

Beste meneer/ mevrouw,  
 
U ontvangt deze brief omdat Aannemingsbedrijf KWS infra BV in opdracht van waterschap Schel-
destromen werkzaamheden gaat uitvoeren aan de Westhavendam te Breskens. In deze brief lich-
ten we toe om welke werkzaamheden het gaat en wat u daarvan merkt. 
 
Wat gaan we doen? 
Aannemingsbedrijf KWS infra BV gaat in opdracht van waterschap Scheldestromen de Westhaven-
dam voorzien van een nieuwe laag asfalt.  
 
Waarom doen we deze werkzaamheden? 
De Westhavendam in Breskens is in 1961 aangelegd. De Westhavendam heeft een golf-reduce-
rende werking op de achterliggende primaire waterkering en biedt bescherming aan de achter-
liggende vissers- en jachthaven.  
 
In de huidige asfaltbekleding op de Westhavendam zijn in de loop van de jaren scheuren en an-
dere schades ontstaan. De asfaltbekleding voldoet daarmee niet meer aan de wettelijke veilig-
heidseisen en moet daarom versterkt worden om zo de functionaliteit van de Westhavendam 
voor de komende 50 jaar te waarborgen.  
 
Planning 
De werkzaamheden vinden plaats in de periode april t/m eind juli. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in deze periode aangezien het om een primaire waterkering gaat en de werkzaamhe-
den daarom niet in het stormseizoen (periode oktober t/m maart) mogen plaatsvinden.  
 
De komende tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. In de periode tussen 4 maart tot 
en met 15 maart vinden rooiwerkzaamheden plaats in de duinen bij de Westhavendam. Deze 
rooiwerkzaamheden zijn noodzakelijk voor de aanleg van een tijdelijke werkweg. 
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onderwerp : Werkzaamheden Westhavendam Breskens 

Middelburg, 1 maart 2021 

 

Beste meneer/ mevrouw,  
 
U ontvangt deze brief omdat Aannemingsbedrijf KWS infra BV in opdracht van waterschap Schel-
destromen werkzaamheden gaat uitvoeren aan de Westhavendam te Breskens. In deze brief lich-
ten we toe om welke werkzaamheden het gaat en wat u daarvan merkt. 
 
Wat gaan we doen? 
Aannemingsbedrijf KWS infra BV gaat in opdracht van waterschap Scheldestromen de Westhaven-
dam voorzien van een nieuwe laag asfalt.  
 
Waarom doen we deze werkzaamheden? 
De Westhavendam in Breskens is in 1961 aangelegd. De Westhavendam heeft een golf-reduce-
rende werking op de achterliggende primaire waterkering en biedt bescherming aan de achter-
liggende vissers- en jachthaven.  
 
In de huidige asfaltbekleding op de Westhavendam zijn in de loop van de jaren scheuren en an-
dere schades ontstaan. De asfaltbekleding voldoet daarmee niet meer aan de wettelijke veilig-
heidseisen en moet daarom versterkt worden om zo de functionaliteit van de Westhavendam 
voor de komende 50 jaar te waarborgen.  
 
Planning 
De werkzaamheden vinden plaats in de periode april t/m eind juli. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in deze periode aangezien het om een primaire waterkering gaat en de werkzaamhe-
den daarom niet in het stormseizoen (periode oktober t/m maart) mogen plaatsvinden.  
 
De komende tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. In de periode tussen 4 maart tot 
en met 15 maart vinden rooiwerkzaamheden plaats in de duinen bij de Westhavendam. Deze 
rooiwerkzaamheden zijn noodzakelijk voor de aanleg van een tijdelijke werkweg. 
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 OBS De Zeemeeuw Breskens 
 Bag2School 

Kledinginzamelingsactie! 
  Iedereen is welkom om mee te helpen 

 Alle leerlingen krijgen een gratis 
inzamelingszak 

 Aanleveren mag ook in andere zakken  

 Hoe meer we inzamelen, hoe meer we 
betaald krijgen 

 Graag alleen goede kwaliteit schone 
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 

Kledingzakken inleveren: 
 

Donderdag 15 april 
voor 08.45 uur 

 
Extra inleverdag kledingzakken: 

Woensdag 14 april 
voor 12.00 uur 

 
OBS De Zeemeeuw Breskens,  

Ghistelkerke 1D, 4511 JB Breskens 
 

                De vrachtauto van Bag2School komt  
Donderdagochtend 15 april 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 

 

We zijn 
weer 
gestart!
Wederom een Lock down 
en deze keer heel lang.

Maar 1 week voor de 
voorjaarsvakantie mochten 
we gelukkig weer starten. 
Daarna 1 week vakantie 
met schaatspret en zon. 
Iedereen kon lekker 
uitrusten. Maandag 22 
februari zijn we weer van 
start gegaan, uiteraard met 
alle geldende regels maar 
wat is het fijn om door de 
school te lopen en gelach 
te horen, kinderen hard aan 
het werk te zien, kinderen 
te horen lachen en op het 
plein kinderen weer lekker 
te zien spelen!

Nieuws van

Zeemeeuw

Kinderkunstweek 2021 
OBS de Zeemeeuw

Kunstenaars doen soms ‘net echt’ of ‘net alsof’ en maken zo een supermarkt of een kratje met groenten. Maar het is niet echt. 
De appels zijn van piepschuim, het vlees is van hout en de hamburger is een soort kussen.

Zo gingen de leerlingen van onze school ook aan de slag met eten dat niet bedoeld is om op te eten. Dit in het kader van de 
kinderkunstweek. In alle groepen werden leuke werkjes gemaakt en hierbij laten we jullie even meegenieten van de resultaten. 
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Nieuw in

BRSJS

www.levroparket.nl

Na 11 weken veel klussen was het dan eindelijk zover!
Op 8 maart heeft Xerxes Hairstyling een echte 
barbershop geopend. Alle heren zijn welkom in de kelder 
van de kapsalon. 

Ingang via de achterweg is het makkelijkst, maar via de 
voordeur op de boulevard kan natuurlijk ook.
We hopen jullie graag te zien in 1 van onze kapsalons.  

Een bedrijf starten in coronatijd, Isa & Mirée doen het 
gewoon! Begin februari hebben zij ‘meiis.’ gelanceerd, 
een nieuw modern grafisch vormgeving bedrijf. 

Zoek je een nieuw logo, kan je website wel wat aandacht 
gebruiken of wil je een persoonlijke uitnodiging of kaart 
laten maken? Dan ben je hier aan het juiste adres. Meiis is 
een jong en fris bedrijf dat bedrijven graag de juiste uitstra-
ling geeft. Een sterke huisstijl heeft namelijk veel impact op 
het imago dat jij wil overbrengen met jouw bedrijf.

Het afgelopen jaar hebben de twee meiden niet stil gezeten. 
Door corona was er genoeg tijd om zelf nieuwe kwaliteiten 
te ontwikkelen. Zo hebben ze cursussen gevolgd om nog 
beter te worden in hun vak en besteden ze hun tijd graag 
aan iets creatiefs.

Al sinds de middelbare school zijn Isa en Mirée bevriend en 
delen ze samen een passie voor grafische design. Deze ge-
zamenlijke passie hebben ze professioneel gemaakt en van-
af nu kun je bij meiis. terecht voor verschillende grafische 
uitingen zoals huisstijlen, logo’s, flyers en ander drukwerk. 

Enthousiast geworden? Kijk op de website www.meiis.nl 

Barbershop Xerxes

Nieuw bedrijf in grafische 
vormgeving: Meiis

Boulevard 11       
4511 AA Breskens      

0117-386633
www.xerxes.nu

Take - away

Fleur Hamelijnck 
geboren op 18 februari 2021.

Dochter van Wouter Hamelijnck 
& Najoni Hamelijnck-Notebaart

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

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

Sluis aan de bak
Per 1 januari 2021 is het inzamelen van afval veranderd 
in de gemeente Sluis. De grijze container voor restafval 
wordt sindsdien 1 keer per 4 weken opgehaald, de zak-
ken voor PMD 1 keer per 2 weken en iedereen heeft een 
container voor oud papier ontvangen. Deze oud papier 
container wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. 

Wat vinden we nu eigenlijk van dit nieuwe systeem?
Ik vroeg het middels een poll op social media. 

Restafval 
Op de vraag of Bressiaanders het voldoende vinden dat er 1 
keer per 4 weken restafval wordt opgehaald antwoordt 43% 
van de stemmers met een ‘ja’ en 57% dus met een ‘nee’. 
Mensen met kinderen die nog luiers dragen geven daar-
naast ook aan dat ze bang zijn voor stank in de zomer en 
voor ongedierte. 

PMD afval
Wat opvalt is dat eigenlijk alle mensen die gereageerd heb-
ben een container missen voor het plastic afval (PMD). Ten 
eerste geven een heleboel Bressiaanders aan dat het een 
ophoping van volle zakken is in de schuur of garage en ten 
tweede zijn mensen ook bang voor stank in de zomer, als de 
zakken twee weken in een warme schuur of garage liggen.  

Oud papier
Een positief punt is de oud papier container. Mensen vinden 
dit echt een verbetering. Het is fijn dat je geen dozen meer 
moet sjouwen of moet opslaan in de schuur of garage.
Tot slot maken veel mensen gebruik van de afvalapp van de 
ZRD. Deze app is handig want bij het invullen van de post-
code en huisnummer krijg je een gepersonaliseerde afval-
kalender. Ook kan je via de afvalapp PMD zakken bestellen, 
nieuwsberichten volgen en vragen stellen.

Leanne Thilleman-Blaakman

Het gratis keukenbakje voor GFT - afval  die je kon aanvragen bij de gemeente worden 14 en 15 april bezorgd in Breskens. 
Ze worden voor de deur gezet, er wordt niet aangebeld. 

Voordelen van de  
combinatie van yoga 
en hardlopen
Zelf heb ik al jaren veel voordelen door het regelmatig 
beoefenen van Yoga en loop ik zodoende alweer 8 jaar 
blessurevrij terwijl ik daarvoor vanwege  rugproblemen 
lang tijd niet heb kunnen lopen.

Vooral nu in de coronatijd is het de ideale manier om meer 
vrijheid in je lichaam en geest te krijgen. Dit in combinatie 
met een regelmatige sportmassage kan echt een groot 
verschil maken.

1.Kracht: yoga versterkt zowel de belangrijkste spieren die 
je met het hardlopen gebruikt maar ook spieren die je 
normaal niet belast.

 betere rompstabiliteit ,bovenbeenspieren en heupspieren 
met als gevolg dat je langer blessurevrij kunt sporten.

2.Yoga draagt bij aan meer flexibiliteit vooral belangrijk voor 
de wat oudere sporters het maakt je spieren banden pe-
zen en gewrichten losser en/of elastischer waardoor je met 
meer gemak kunt hardlopen.

3.Ademhaling: in yoga wordt er veel aandacht besteedt aan 
ademhaling wat weer kan helpen bij het lopen.

4.Balans: yoga brengt je lichaam en geest in balans ook 
zorgen de balansoefeningen voor

 minder kans op misstappen of evenwichtsproblemen.

5.Houding: door het beoefenen van yoga kun je je 
 wervelkolom verlengen en zonder spanning meer rechtop 

komen wat weer voordeel geeft bij het lopen

6.Sterke rug door de yogaoefeningen kun je de spanning in 
je rug verminderen en zo rugblessures voorkomen.

7.Mentaal: yoga verhoogt je concentratievermogen en leert 
je je lichaamsmogelijkheden te accepteren en ook je geest

 om zo niet te ver te gaan.

Voordelen van de combinatie van yoga en hardlopen  
Zelf heb ik al jaren veel voordelen door het regelmatig beoefenen van Yoga 

en loop ik zodoende alweer 8 jaar blessurevrij terwijl ik daarvoor vanwege rugproblemen 
lang tijd niet heb kunnen lopen.

Vooral nu in de coronatijd is het de ideale manier om meer vrijheid in je lichaam en geest 
te krijgen.

Dit in combinatie met een regelmatige sportmassage kan echt een groot verschil maken.


1.Kracht: yoga versterkt zowel de belangrijkste spieren die je met het hardlopen gebruikt 
maar ook spieren die je normaal niet belast.

 betere rompstabiliteit ,bovenbeenspieren en heupspieren met als gevolg dat je langer 
blessurevrij kunt sporten.


2.Yoga draagt bij aan meer flexibiliteit vooral belangrijk voor de wat oudere sporters het 
maakt je spieren banden pezen en gewrichten 

losser en/of elastischer waardoor je met meer gemak kunt hardlopen.




3.Ademhaling: in yoga wordt er veel aandacht besteedt aan ademhaling wat weer kan 
helpen bij het lopen.


4.Balans: yoga brengt je lichaam en geest in balans ook zorgen de balansoefeningen voor 
minder kans op misstappen of evenwichtsproblemen.


5.Houding: door het beoefenen van yoga kun je je wervelkolom verlengen en zonder 
spanning meer rechtop komen wat weer voordeel geeft bij het lopen 


Zowel voor Yoga in groepsverband of privé alsook een groot 
assortiment aan massages kun je bij mij terecht.

Mens Sana In Corpore Sano oftewel een gezonde geest in 
een gezond lichaam Ook voor privebegeleiding met lopen, 
ademen, yoga en of voeding.

Ik wens iedereen het allerbeste en wie weet tot binnenkort
Twan Timmermans 
www.ahimsawereld.nl
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Heeft u ook iets leuks, grappigs of geks gezien in BRSJS? 
Maak er een foto van en stuur deze op naar redactie@brsjs.nl

BRSJS in het buitenland

Gezien in

BRSJS

Jaren geleden kwamen wij op de skipiste in Kalten-
bach (Zillertal) bij de skistalling een plastic zak tegen 
met daarop: C1000 Ingels.

Een jaar later, de C1000 was toen Jumbo geworden, 
kwamen wij op dezelfde plaats een plastic zak tegen 
met Hallo Jumbo.

We wisten toen zeker, er zijn hier nog meer Bressi-
aanders aan het skiën.

Toen we even later een Bressiaanse met een rugzakje 
van Jumbo voorbij zagen flitsen dachten we, wat is 
de wereld toch klein. Adrie de Lobel

Actie op het spuiplein. Als je niet op het terras kan zitten dan 
neem je zelf je tafel mee! 

Oeps.. 
kusje gehad van een zandschip

Filmen Meerpalenbankjesroute Breskens begonnen op 30 maart 2021. 
De eerste filmdag op 30 maart was een stralende dag aan de Kaoje.

Het project  Bankjes van Bresjes  begint nu echt vorm te krijgen. Jan Albregtse 
deed de aftrap. Er zullen er nog heel wat opnamen volgen. We hopen de film 
eind april klaar te hebben .

De sloop van Ter Schelde is eindelijk begonnen. Hierbij is er wel asbest geconstateerd er is dus een asbestprotocol actief.

Brokke druk in
de ouwe kaaije
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Gehaktschotel
voor 4 personen

Ingrediënten
500 gram gehakt
2 eieren,
Paneermeel
Aardappelschijfjes bijtgaar
Wokgroente,
Tomatenpuree
Italiaanse kruiden,
Peterselie,
Knoflook
Courgette gegrild,
Tomaat
Roomkaas,
Geraspte kaas 
Spaghetti mix en zout en peper

Bereidingswijze:
Meng het gehakt met zout, peper, paneermeel en peter-
selie. Doe een vuurvaste schotel insmeren met olie. Doe 
er een dunne gehakt laag op en leg de aardappelen op 
het gehakt. Doe de wokgroente samen met de kruiden 
en de spaghetti mix op de aardappelen leg de courgette 
samen met de roomkaas en de tomaten erbij bedek met 
het gehakt. Ongeveer 50 minuten op 180 graden bakken 
in de oven daarna 15 minuten de geraspte kaas mooi 
bruin laten worden

Eet smakelijk!

Samen doen 
niet in onschuld 
handen wassen 
ontsmetten 
meer dan ooit 
smeren voor je leven 
... maar smeer hem niet

Samen op weg 
naar een toekomst 
gezonder dan nu 
Dé ultieme reis 
voor wie in het alleen zijn 
ook het samen ziet

B.R.

Samen sterk 
met rechte rug 
dingen laten 
koelen 
zonder blazen 
achter mondkapje

Samen veerkrachtig 
bij dalende curve 
die opnieuw stijgt 
meeveren 
elastiekjes strak 
achter de oren

Samen verder 
bij troebel zicht 
de brillen 
beslagen 
desondanks omzien 
naar wie achterblijft

Samen huilen 
zakdoek overbodig 
de maskerrand 
droogt 
spontaan de golven 
van verdriet

Koken met KO
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In onderstaand schema vindt je de uiterlijke aanleverdata 
en bezorgdata.
A = Uiterlijke aanleverdatum bij redactie@brsjs.nl
B = In de brievenbus
> Juni  
A 24 Mei
B 11-12-13 Juni

> Augustus       
A 26 Juli
B 13-14-15 Aug

> Oktober      
A 27 Sept
B 15-16-17 Okt

> December
A 29 Nov
B 17-18-19 Dec

Aanleverdata van 
BRSJS.nl

Diensten in de H. Barbarakerk

Het kerkbestuur van de H. Andreasparochie heeft, in overleg met 
het pastorale team, besloten om weer vieringen te houden in alle 
kerken en vierplekken van de parochie.

De vieringen zullen plaatsvinden volgens een nog op te stellen 
rooster.

Bij het ter perse gaan van dit nummer is het rooster nog niet exact 
bekend. In de H. Barbarakerk worden met ingang van zondag 
18 april vieringen gehouden op de 1e en de 3e zondag van elke 
maand, aanvang steeds om 09.15 uur.

Voor meer informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 
website van de H. Andreasparochie www.andreas-wzvl.nl
In verband met de maatregelen die genomen zijn om versprei-
ding van het Covid-19 tegen te gaan, mogen er bij de vieringen 
maximaal 30 personen aanwezig zijn exclusief de medewerkers 
aan de dienst.

Bij binnenkomst dient u de handen te ontsmetten en een mond-
kapje te dragen. Als u heeft plaatsgenomen, mag het mondkapje 
af. Bij het verlaten van de kerk dient u het mondkapje weer op te 
doen.

Een bijzonder 
afscheid is…

… van onschatbare waarde. 

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

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

0117 - 452 309
Dag en nacht 

bereikbaar

Isabelle Braem

95x95 adv Monuta Isabella Bream_passend afscheid - GWG2015_NewspaperAds_CMYK.indd   2 27-12-19   09:00

Familieberichten
Overleden:
Hendrika (Riek) Lucieer-van de Sande
geboren 28 april 1930   † 18 februari 2021

Johanna Magdalena van den Broecke-Steijaert
geboren 11 augustus 1928   † 16 maart 2021

Jenny (Janna Catharina) Goossen
geboren 12 oktober 1941   † 23 maart 2021

Daniël Johannes (Daan) de Winde
geboren 12 november 1948 -  † 24 maart 2021

Helaas zijn deze inkomsten niet kostendekkend en 
daarom zouden wij bij deze graag een verzoek doen 
aan jullie, onze lezers, tot een vrijwillige bijdrage.

Met veel plezier maakt de redactie 6 maal per jaar een 
uitgave en wordt deze bij u thuisbezorgd, natuurlijk 
willen we dit graag blijven doen in de toekomst. Uw 
vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar het rekening-
nummer van Stichting Promotie Breskens Nl28 ABNA 
0456244697.

U kunt ook gebruiken maken van de QR-code, 
hiermee kunt u snel en makkelijk uw donatie 
overmaken via Tikkie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wij zeggen dankjewelDankjew
el

Dankjew
el

Graag willen wij alle personen en verenigingen bedanken 
die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd 
aan BRSJS.nl, dit door stukjes in te sturen of ons op enige 
manier te ondersteunen. Ook willen wij natuurlijk graag de 
adverteerders bedanken die door het plaatsen van adver-
tenties een mooie bijdrage geven aan BRSJS.nl.

Doneren met Tikkie is snel en makkelijk:

Voor iPhone:
1. Scan de Tikke Qr-code met de camera van uw telefoon
2. Klik op de grijskleurige balk met ‘Open qrdirect.nl in safari
3. Voer het gewenste bedrag in en bevestig door op de paarse 
balk te klikken
4. Controleer uw donatie en selecteer uw bank
5. Rond uw donatie af.

Voor Andoroid (Samsung, Huawei, Nokia, Motorola)
1.Scan de Tikkie QR-code met uw QR Scannen app (of download 
deze via Playstore en toets in QR scanner)
2.Klik op open website of Browse website
3.Voer het gewenste bedrag in en bevestig door op de paarse 
balk te klikken
4.Controleer uw donatie en selecteer uw bank
5. Rond uw donatie af
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april
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genieten
groeien
hooikoorts
hyacint
jaargetĳde
krokussen
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madeliefjes
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nestjes
rokjesdag
seizoen
trekvogels
voorjaar
zomertĳd

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

Print de woordzoeker https://woordzoekerfabriek.nl/printen/9jmlEEzBOAOBF5F2iQhHwr...

1 van 1 01/04/2021, 21:11

Lente in BRSJS


