
1

Jaargang 6
nr. 2 

April
2022



32

Redactie:   Suzan Boersma, Monique de Jonge, Leanne Blaakman, 

  Thirza Klaver, Sylvia Albregtse - van Dorsselaer

Verslaggevers:  Thirza Klaver, Leanne Blaakman en Inwoners van Bresjes.

Vormgeving:  Angela Klessens - Studio Klessebes 

  en Sylvia Albregtse - van Dorsselaer

Controle drukproef:  Miranda Goedhart

Facebook en Instagram:  Monique de Jonge

Website:   Marianne Carels

De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of zetfouten. We hebben getracht  

contact op te nemen met iedereen die wordt getoond op de foto’s in deze editie.

Niets uit deze BRSJS.nl mag zonder toestemming van de redactie worden  

overgenomen, gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Colofon

Inhoud
Rebekka tuin en ontwerp - 3

De wisseling van het weer - 5

Prikbord - 6

Column Geert - 7

Nieuw in BRSJS - 9

Inzameling Oekraine - 10

Gezien in BRSJS - 12

Nieuws van de Zeemeeuw - 14

Taalrubriek - 16

Koken met Ko - 17

10 jaar Buurtzorg - 18

Vrijwilligers aan het woord - 22

Kaaipop '22 - 24

Familieberichten - 25

Evenementen - 26

Koningsdag '22 - 28

Een nieuwe tuin ontwerpen vergt veel meet- en denkwerk. 
Ideeën opdoen op internet en fantaseren over een nieuwe 
tuin is leuk, maar het uitvoeren valt vaak toch wat tegen. 
Er komt namelijk heel wat bij kijken. Je moet rekening 
houden met het licht en het kiezen van de juiste planten 
en materialen. Ben je op zoek naar iemand die een tuin 
kan ontwerpen of een beplantingsplan kan maken dan 
ben je bij ‘Rebekka tuin en ontwerp’ op het goede adres!

Op 1 januari 2020 is Rebekka officieel van start gegaan met 
haar eigen bedrijf 'Rebekka tuin en ontwerp’. 

Rebekka had sowieso altijd al interesse in interieur en, zo 
geeft ze zelf aan, ze is een echt ‘buitenmens.’ In eerste in-
stantie was het de bedoeling om het restaurant van haar 
schoonouders (J&B) over te nemen met haar man Stephan 
maar na wikken en wegen hebben ze hier toch niet voor 
gekozen. De interesse voor tuinen was er al, maar nu de 
kennis nog en zodoende is Rebekka cursussen gaan volgen 
m.b.t. tuinarchitectuur. Ook de cursus Sketch-Up 3D heeft ze 
afgerond. Inmiddels heeft ze klanten uit heel het land, van 
Groningen tot hier in de buurt en ook zelfs in Brussel. Overleg 
gebeurt dan veelal online. Zowel particulieren als bedrijven 
kunnen bij haar terecht. 

Op Instagram is Rebekka ook te vinden. Ze ontwerpt niet al-
leen tuinen maar ze maakt ook beplantingsplannen. Zo houdt 
ze dan rekening met het zonlicht, welke voedingsstoffen de 
planten nodig hebben  e.d. Ze werkt ook met hoveniers sa-
men, om het plan echt tot uitvoering te brengen dus het le-
veren van planten is ook geen probleem. Rebekka geeft aan 
dat ze het geweldig vindt om iets op te bouwen ‘van niets tot 
iets’. Zeker als ze haar plan dan nog eens werkelijkheid ziet 
worden.

Ze is trots op het feit dat ze nog geen moment zonder op-
drachten heeft gezeten en steeds meer mensen haar weten 
te vinden. Voor OBS de Zeemeeuw is ze (samen met de 
werkgroep van school) ook al geruime tijd bezig om een 
groen plein te realiseren. Het zou zo fantastisch zijn als het 
plan dat Rebekka heeft gemaakt wordt uitgevoerd. Het is 
educatief, maar ook een mooie speelplek voor de kinderen. 
Dit plan ligt al even op de plank maar de Gemeente moet het 
nog goedkeuren. Hopelijk gebeurt dit snel zodat ze van start 
kunnen gaan!

Wilt u meer informatie of is uw interesse 
voor een tuinontwerp gewekt? 

Neem dan snel contact op: 
e-mailadres : rebekkavantulden23@gmail.com
website  : www.rebekkatuinontwerp.nl 
telefoonnummer : 06 53645605

Leanne Thilleman-Blaakman

‘Rebekka tuin en ontwerp’
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De volgende editie verschijnt in het weekend van 10 juni 2022.  

Aanleveren kopij voor 27 mei via e-mail redactie: redactie@brsjs.nl.  

Foto's en afbeeldingen niet in documenten verwerken,  

maar liefs in origineel formaat en als los bestand aanleveren 

BRSJS.nl



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 afgelopen dagen was dit wel anders. De wereld was te 
zien in Sepia. Door een grote stofwolk uit de Sahara ont-
stond er een grijzige soms bruin gekleurde lucht. Het stof 
beplakte de ramen en bepoederde de auto’s. Na een kleine 
regenbui heeft de sepiawereld plaatsgemaakt voor de voor-
jaarszon. 

En zoals de weerman het omschrijft: februari was super-
zacht, kletsnat en erg windrijk.  Tot drie keer toe heeft er de 
afgelopen maanden een storm gewoed.

Een stukje historie: sinds 2015 krijgen stormen in Het Ver-
enigd Koninkrijk, Ierland, Portugal, Spanje en Frankrijk een 
naam, sinds september 2019 doen Nederland en België ook 
mee. Dit omdat onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een 
storm een naam krijgt deze serieuzer wordt genomen. De 
bewustwording van gevaarlijk weer wordt hiermee verhoogd.  
Hoe komen ze nu aan deze namen? Nou, de voorletters 
gaan op alfabetische volgorde. Verder bevat de lijst een mix 
van Ierse, Britse en Nederlandse namen. In Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk worden de populairste namen geselec-

teerd uit publieke inzendingen. Mogelijk gaat het KNMI dit in 
de toekomst ook doen. 

Storm 1, 2, en 3 heetten Corrie, Dudley en Eunice. Na Corrie 
en Dudley dachten we wel wat gewend te zijn. Storm Eunice 
valt vast wel mee. Maar onderschat Eunice niet! Deze was 
echt heftig. Pannen vlogen in het rond en bomen vielen met 
wortel en al omver. 112 was onbereikbaar. Gelukkig kon de 
brandweer rechtstreeks bereikt worden en al snel kwamen 
veel mensen in actie om alles te herstellen en op te ruimen. 
Hopelijk zullen Franklin en Gladys een beetje milder voor 
ons zijn. Mooi maar wel angstaanjagend. Krachtig maar 
prachtig. 

En, het levert supermooie plaatjes op!
Thirza Klaver

De wisseling van het weer
Op dit moment is het prachtig weer. Ik kijk naar buiten, de zon schijnt volop. Heerlijk. Het is halverwege maart maar 
volop lente. Dan merk je aan alles. De natuur komt tot leven, de planten krijgen knoppen, vogels fluiten, de kikkers 
komen uit hun winterslaap.
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De 2e editie van de 106/100 en 42 km 

wandeltocht van Oostburg komt eraan!!

Van 29 april t/m 30 april 2022.

Voor de lange afstand is de rustpost in 

Breskens, (op 50 km), bij de Voetbalver-

eniging Breskens. Hier krijgen de wande-

laars een warme maaltijd aangeboden.

Vrijwilligers in Breskens e.o. zijn nog van 

harte welkom op de diverse rustposten. 

Voor meer info zie: www.wvvoordewind.nl

De Avondvierdaagse Breskens wordt 

georganiseerd van dinsdag 17 mei t/m 

donderdag 20 mei 2022. Vier avonden 

een andere route in en rondom Breskens. 

Op de laatste avond muzikaal onthaal in 

het centrum.

Afstanden: 5 en 10 km

Startlocatie: Multifunctioneelcentrum ‘De Korre’ 

Start: Vanaf 18:30 uur tot 19:00 uur

Aankomst: Tot 21:00 uur

Kosten: Met medaille: €4,- zonder medaille: € 2,– 

Deelname per dag €1,-

BEDANKTHartelijk dank aan alle donateurs. 

6

PRIKBORD

Vrijwel dagelijks verlaat een hond of kat de dierenartsen-
praktijk met een ‘lampenkap’, of een soort van zwemband 
rond de hals en weer anderen krijgen een ‘romper(tje)’ 
met zes openingen aangemeten. Al deze toepassingen 
hebben een gelijkelijk doel : voorkomen dat hond of kat 
in kwestie aan de juist geopereerde wonde kan likken of 
bijten of anderzijds ergens ‘niet bij mag kunnen’.

En als ik dan met de grootste fascinatie zit of sta te kijken 
naar die lapjeskat ter hospitalisatie in een der opnamehok-
ken, die zich ogenschijnlijk eenvoudig schoon poetst, ook de 
voetzooltjes en tussen de teentjes daarbij niet vergeet, ook 
die van de achterpoten, ja zelfs de kontregio meeneemt met 
zijn / haar van ruwe papillen voorziene tong, en zich eenvou-
digweg met de achterpoten achter de oren krabt, dan vraag 
ik me af waarom wij dat niet (meer) kunnen? Onze bouw is 
inderdaad anders, da’s waar, zij hebben dat beperkende 
sleutelbeen niet, zij lopen op handen en voeten en zo zijn 
er nog wel wat verschillen die verantwoordelijk zijn voor de 
beperktheid van óns soepel-zijn, van ons, de human beings.
Enerzijds machtig dat je je tussen alle tenen kunt likken, dat 
je zuinig geen toiletpapier behoeft om je anus in de bilnaad te 
reinigen, maar anderzijds zijn mensen natuurlijk en inmiddels 
tot preuts geëvolueerd, danig dat al vroeg in de evolutie niet 
meer werd gepoogd dergelijke acties van lenigheid in stand 
te houden als wenselijk, smakelijk of noodzakelijk; ‘gastarbei-
ders’ zijn inmiddels daartoe aangetrokken: de Page en ook 
(Mister) Edet (zo is ’t maar net}!
Niet alleen de anus aan de achterzijde kunnen wij niet 
(meer?) likken, ook het likken van ons mannelijk gevalletje of 
vrouwelijk doosje aan ons voorkantje is inmiddels ver van ons 
bed, weggeëvolueerd, en hebben daar, zo nodig, hulp van 
anderen voor nodig …
En toch vraag ik me af: stel dat ik ‘vanaf m’n geboorte’ iedere 
dag, maar dan ook inderdaad geen dag overslaand, de 
spagaat zou uitvoeren, of ik dat dan ook nu nog zou kunnen? 
Of sluipt de beperking er haast onbeïnvloedbaar in, ook al 
sporten en turnen we ons een leven lang ‘in de ronde’? Dat 
een leven lang veel sporten niet altijd essentieel is om soepel 
en lenig te blijven, kan ik staven door een inmiddels net 

boven de zeventig, en dus op te vroege leeftijd, overleden 
‘bijna honderd procent a-sportieve’ kettingrokende collega 
eens te vragen welk een geheim er in godsnaam schuilde in 
het feit dat ie nog steeds z’n benen een voor een in de nek 
kon leggen? Zijn met grote glimlach begeleid antwoord sprak 
onvergetelijke boekdelen in deze: “No sports man!”.
                                                                  
Geert de Bruijckere
  

Would you like to kiss your arse?  
Of : hoe soepel ben jij eigenlijk ?

Heeft u leuke weetjes, 
bent u op zoek naar enz.. 
laat het ons dan weten
 via redactie@brsjs.nl

Let op: Geen advertenties!!
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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” Dok 4 Recreatie

Romee

Daarna ben ik verder stage en weekend/
vakantiewerk bij de Jumbo in Breskens 
gaan doen. Tijdens een gezellige mid-
dag/avond bij vrienden kwam het ge-
sprek erop dat het jammer is dat er in 
een toeristenplaats als Breskens geen 
verkooppunt meer is voor recreatie-
artikelen (voor caravans, campers en 
kampeerbenodigdheden). Wat eigenlijk 
als een grap, losse opmerking begon, 
ben ik daar verder over gaan denken. 

Doordat mijn vader een loods op het 
industrieterrein in Breskens heeft 
(Dokweg 5 loods 4), die ik eventueel 
kon gebruiken, zijn mijn plannen in een 
stroomversnelling geraakt. Inmiddels 
ben ik ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en ben ik eigenaar!!! van 
Dok 4 Recreatie. 

U kunt hier terecht voor al uw basis-
benodigdheden om te gaan kamperen 
en strandartikelen. Ook SUPS, de nieu-
we rage, kunt u bij mij vinden! 
De ontwikkelingen van Dok 4 recreatie 
is nog in volle gang dus hou mijn sociaal 
media accounts in de gaten (dok 4 
recreatie op Facebook en Instagram). 

Heeft u alvast vragen? Laat het me 
weten via: info@dok4recreatie.nl                       

Mijn naam is Mike Mookhoek en ik woon in Breskens, en ben 18 jaar oud. Ik 
zit op Scalda Middelburg niveau 4 en volg de opleiding Manager Retail. Hier-
voor heb ik een paar jaar geleden stagegelopen bij Keijmel Recreatie. Dat 
vond ik zo leuk dat ik naast mijn stage daar ook weekend en vakantiewerk 
heb gedaan. Spijtig genoeg werd dit bedrijf eind 2019 beëindigd. 

Geboren op 19 februari 2022:
Romee Christiaansen, 
dochter van Roy Christiaansen & Elmarije Dieleman

BRSJS.nl
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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.

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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Met weinig voorbereiding en slechts enkele dagen tijd 
zijn er bijna twee complete vrachtauto’s met hulpgoede-
ren opgehaald. We werden compleet overdonderd door 
de hoeveelheden en we hadden dit echt niet voorzien. 
Mede door hulp van de vaste crew van de Storage en 
enkele vrijwilligers liep het toch gesmeerd.

Speciale dank aan de twee plaatselijke supermarkten Plus 
en Jumbo, de Zeeman en Hair&Body uit Sluis, zonder  
anderen te kort te doen want hulp kwam echt van alle  
kanten. De boys uit Eede sprongen spontaan bij voor het 
verwerken van de goederen. De goederen bestonden 
hoofdzakelijk uit kleding, (baby)voeding, hygiëne producten 
en mineraalwater maar ook medicijnen, speelgoed en  
dierenvoeding. De actie liep twee dagen en maandag  
7 maart werd alles uit gesorteerd voor de eerste wagen naar 
Polen. Deze is dinsdagmorgen 8 maart vertrokken. 

Nu was het probleem hoe krijgen we de goederen ter plaat-
se en bij de mensen die het echt nodig hebben? In mijn  
40 jaar ervaring in de transportbranche heb ik vele stakin-
gen meegemaakt, met o.a. boze vissers in Frankrijk, waar 
wel eens vechtpartijen ontstonden maar meestal geraakten 
we altijd op plaats van lossing. Dit was echter oorlog dus 
een compleet andere dimensie. 

Afgelopen voorjaarsvakantie verkochten Jelmer (7) en 
Linde (6) tulpen. Dit deden ze in hun eigen bloemen-
kraampje voor de deur van hun huis aan het Oranjeplein. 

De opbrengst doneerden ze aan het initiatief Steun Oekraïne, 
opgezet door o.a. Andy de Schipper uit IJzendijke. Op deze 
manier hoopten Jelmer en Linde bij te kunnen dragen aan 
benzinekosten voor het heen en weer brengen van hulpgoede-
ren, of het ophalen van vluchtelingen. In totaal hebben Jelmer 
en Linde ruim €200,- kunnen doneren. Via deze weg willen ze 
graag iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen!

Inzameling hulp voor Oekraïne

Tulpen voor Oekraïne

Ondertussen had Niels contact gehad met een Belgische 
TV journaliste die ter plaatse was aan de grens tussen Polen 
en Oekraïne. Die gaf ons een adres van een verdeelcentrum 
in Korczowa. Een klein plaatsje dat werd overspoeld met 
hulp uit geheel Europa. Toen de wagen daar donderdag 
arriveerde stond alles geblokkeerd. Ondertussen werd het 
duidelijk dat West Oekraïne nog redelijk veilig was en dat 
er vele transporten werden verricht tussen Polen en West 
Oekraïne. Normaal duurt de afwikkeling aan de grens heel 
lang maar laat het ons zo zeggen dat de Poolse douane niet 
moeilijk deed.

Via de Poolse transporteur zijn er toen contacten gelegd 
met de brandweer in Korczowa, die ook de verdeling deden 
in de terminals. Omdat de terminals compleet vol stonden 
en het toen nog redelijk veilig was om naar West-Oekraïne 
te rijden werd besloten goederen over te laden op auto’s uit 
Oekraïne. Alles onder supervisie van de plaatselijke brand-
weer. Die hebben de lading over geladen en de auto’s zijn 
donderdagavond richting Lviv vertrokken. En van hieruit 
werd het weer onderverdeeld.

Resteerde ons nog 1 wagen. Uit Polen hadden we al bericht 
ontvangen geen kleding meer te sturen, want dat was er in 
overvloed. Dus die zaten geheel in auto nummer 2. 
Uit nieuwsberichten bleek dat er ook veel vluchtelingen in 
Moldavië zaten en hierna naar Roemenië vertrokken. 
Beide landen zoals bekend zijn erg arm. Via contacten in 
de transportwereld kregen we het adres door van een 
Roemeense gemeente nl Cotnari. Hier werden ze over-
spoeld met vluchtelingen terwijl het er erg koud was ook. 
Kledij was meer dan welkom. Besloten is toen de auto, die 
richting op te sturen. Er was nog enkele pallets ruimte over 
en die zijn nog bijgevuld in Maasmechelen. In totaal zat er 
in die auto zes pallets met voeding en mineraalwater, de 
rest vol met kleding.

De auto is gelost in Cotnari en het gemeentebestuur heeft 
de goederen in ontvangst genomen en zorgde voor verdere 
verdeling. 

Jan-Pieter Oosterbaan sr.

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



12 13

www.levroparket.nl

Zittend voor dat raam op Port Scaldis 
Kiekendief of Buizerd? foto van Christiane Raes

foto: Anton Verstraete

Nieuwe flyshooter van Padmos voor de oude Vismijn, 
De schipper is Marnix van Renterghem. Ook de rest van 
de crew is Bressiaans.

Op zaterdag 30 april organiseert de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) de landelijke 
Reddingbootdag. Ook het KNRM reddingstation in 
Breskens zal dit jaar na twee afgelaste edities haar 
deuren weer openen voor het publiek. Het is dé dag 
om kennis te maken met het reddingwerk, de vrijwilligers 
en het materieel van de KNRM. 

KNRM Breskens heeft tussen 10.00 uur en 16.00 uur weer 
een leuk programma voor jong en oud opgezet om 
bezoekers een beeld te geven van het bijzondere redding-
werk. Bekijk de boten waarmee de KNRM geredden weer 
veilig aan wal brengt, ga in gesprek met redders over hun 
vrijwilligerswerk en geniet van een hapje en drankje. Deze 
dag zijn er tevens stands aanwezig van het Visserijmuseum, 
scheepsmodelbouw en de verkoop van KNRM artikelen. 
Een aantal voertuigen van de Brandweer en VaRaMo is te 
bezichtigen en er is een leuke prijsvraag en kleurwedstrijd 
voor kinderen.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie en het volledige programma op 
www.reddingbootdag.nl. Ook via de Facebookpagina, 
www.facebook.com/knrmbreskens,

Fier rechtop,
Zichzelf warmend in de ochtendzon.

Wekelijks open op zaterdag en zondag 
van 11:00 -17:00.
www.vuurtorenbreskens.nl

KNRM reddingstation 
Breskens opent deuren 
tijdens Reddingbootdag! 

Vuurtoren 
weer geopend 
voor publiek
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Boulevard 11 | 4511 AA Breskens | 0117-386633
www.xerxes.nu

Op 25 en 29 maart kregen de groepen 
3 t/m 8 van de OBS de Zeemeeuw een 
skate clinic verzorgd door de skate away. 
Ze kregen les in het snel en juist bevestigen 
van beschermingsmaterialen, het leren 
vallen, en het rijden op hellende vlakken. 
De kinderen vonden het erg leerzaam. 
De hogere groepen hebben ook geleerd 
om op de juiste manier gebruik te maken 
van de ramp op de skatebaan. Het was een 
leuke en leerzame clinic.

Ieder jaar wordt er bij de school 
een bag2school actie gehouden.

  
Bag2school is een organisatie die kleding 

inzamelt voor het goede doel. Ze willen de afval-
berg niet nog hoger maken en het is een prima 
middel om gebruikte kleding een tweede kans 

te geven. Voor elke kilo krijgt de school een klein 
bedrag. De opbrengst van deze inzamelingsactie 
wordt geschonken aan Giro 555 voor Oekraïne. 
Op maandag 11 en dinsdag 12 april werd de 

kleding ingezameld. Helaas bij het drukken van 
deze editie was er nog geen bedrag bekend.

Wat houdt een fietsrommelroute in? 
De mensen die ons komen bezoeken komen het liefst lekker 
sportief met de fiets de buurt en de deelnemende adresjes 
verkennen. Uiteraard kan dit ook te voet. Liefst niet met au-
to’s en aanhangwagens door de wijk rijden ivm veiligheid. 
In Breskens zijn plaatsen zat, zoals bij de Jumbo, waar je je 
auto gratis kunt parkeren en je te voet de route kunt lopen 
en koopjes kunt scoren. Bezoekers kunnen een plattegrond, 
waarop alle deelnemers staan gratis ophalen bij Rozenstraat 
27 en 29 en bij supermarkt Jumbo. De routekaartjes met 
deelnemende adressen zijn per 24 april op te halen.

De bedoeling is dat je op eigen terrein je spullen, rommel, 
kleding, speelgoed, kunstige creaties, curiosa en brocante 
te koop aanbiedt. Denk aan je voortuin, carport, in je gara-
ge. Dus NIET op gemeenteveldjes en openbaar terrein etc. 
Maak je verkoopplek op een leuke, creatieve manier zicht-

Skateclinic Bag2schoolNieuws van  
de Zeemeeuw

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 

baar en laat zien dat je meedoet met de fietsrommelroute.
Je kunt koffie en thee schenken, een wafel bakken of een 
broodje hamburger op je eigen terrein.

Woon jij in één van deze straten:
Tulpenstraat, Seringenstraat, Violierstraat, Zinniastraat, Burg 
van Zuijenstraat, Ringlaan, Papaverstraat, Rozenstraat, 
Orchideestraat, Azaleastraat, Kijkuit, Europastraat en de J.F. 
De Millianostraat, dan kun je je aanmelden voor deelname. 
Datum: 30 april 2022 van 8.00 uur tot minimaal 16.00 uur.
Inschrijven voor deelname kan tot uiterlijk 20 april om 12.00 
uur. Kosten: €5 per huis/gezin op voorhand te betalen. 
Stop een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en 
€5 in een envelop en deponeer dit in de brievenbus op Ro-
zenstraat 27 (Petra) of 29 (Karin). Alleen op deze manier is 
deelname mogelijk en ben je definitief aangemeld.
Vrolijk fietsbelletje van Karin en Petra 

Fietsrommeltocht

Wij zijn Karin en Petra, twee enthousiaste bloemenbuurt bewoonsters. We hebben het plan opgevat om op 30 april 
een pilot voor een fietsrommelroute door onze buurt te organiseren. Onder “onze buurt” vallen de straatnamen gere-
lateerd aan bloemen en een aantal aanpalende straten.
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Kippendijen met room en fijne groentjes 

voor 3 à 4 personen

Ingrediënten
800 gram kip, 
2 grote aardappelen
ui, 
champignons,
prei, 
wortel, 
rode paprika, 
courgette, 
peterselie, 
aardappel, 
knoflook, 
250 mil. Kookroom
½ liter kippenbouillon, 
geraspte mozzarella, 
kruidenmix, 
tijm
allesbinder

Bereidingswijze:

Alle groenten snijden en de aardappelen in schijfjes 
snijden. De kip aanzetten en een klein beetje kleuren 
houdt die apart. Tomaten pellen en groenten aan bakken 
behalve de tomaten.De room en de bouillon toevoegen 
daarna de thym en de kruidenmix. 
Binden met allesbinder.

Tomaten toevoegen en eventueel zout en peper
Doe de saus op de kip. Daarna aluminiumfolie 
afdekken. Dan 60 minuten op 170 graden verwarmen 
kijk wel even of de groenten en aardappelen gaar zijn.

De kaas erbij doen en mooi bruin laten worden 

Eet Smakelijk!

Koken met KO

Twee vragen van lezeressen
1. Vraag: het Zeeuwse Volkslied begint als volgt: “Geen 

dierder plek voor ons op aard – Geen oord ter wereld 
meer ons waard ...” Is dat wel goed? Het is toch ‘dier-
baar’: moet het dan niet ‘geen dierber (met ‘b’) plek’ 
zijn? Die ‘b’ verdwijnt kennelijk zomaar in het niets en 
wordt vervangen door een ‘d’. Maar ja, Google geeft 
nou eenmaal die ‘d’ en ook het zangkoor van Google 
zingt een ‘d’ (en geen ‘b’). Graag uw mening.

 Antwoord: dat is een leuke vraag, hier het antwoord. Het 
Groene Boekje (gratis op www.woordenlijst.org!) geeft het 
bijvoeglijk naamwoord (attributief of adjectief) ‘dierbaar’ 
(de gewone of stellende trap = positief), met vergrotende 
trap (comparatief) ‘dierbaarder’ en de overtreffende trap 
(superlatief) is ‘dierbaarst’. Ook de s-vorm (iets) ‘dier-
baars’ en de verbogen vormen ‘dierbare’, ‘dierbaardere’ 
en dierbaarste worden vermeld. De Dikke Van Dale heeft 
alleen de grondvorm ‘dierbaar’. Maar pas op, nu komt 
het: de DVD heeft ook nog een bnw. ‘dier’ (synoniem van 
‘dierbaar’), ‘dierder’, ‘dierst’ (vergelijk het maar met ‘duur’, 
ook een betekenis van ‘dier’). De DVD geeft als vb. ‘dier 
Holland’ en vermeldt bij ‘dier’ dat het ‘verouderde literaire 
taal’ is. Maar dat past natuurlijk uitstekend bij het Zeeuw-
se Volkslied (ontstaan in 1919 als reactie op Belgische 
plannen in WO I om Zeeland in te nemen!) Wat is nu het 
probleem? Dat is er niet: het ontstaat alleen als je dier-
baar, dierbaarder, dierbaarst en dier, dierder, dierst gaat 
‘vermengen’. De woorden ‘dierbaar’ en ‘dierder’ hebben 
dus niks (nou ja, taalkundig dan – wel qua betekenis) met 
elkaar te maken. Je verwonderen over die ‘b’ en die ‘d’ (in 
het midden) is niet aan de orde.

2. Vraag: twee Zeeuwse dames gebruikten in onze groep 
de uitdrukking: ‘Hun hebben …’ Volgens de leidster van 
de groep (en ook volgens mij) moet dat zijn ‘Zij hebben 
…’ Graag uw mening.

 Antwoord: de Cruijffiaanse uitspraak ‘Hun hebben …’ is 
echt fout. Bij werkwoorden zoals hebben is de persoons-
vorm: ik heb, jij (je) hebt (heb jij ...), hij/zij/het heeft, u hebt/
heeft, gij hebt, wij (we) hebben, jullie hebben en zij (ze) 

hebben. ‘Hun’ komt 
daarbij niet voor (en 
is dus echt fout). Zie 
ook ‘hebben’ in het 
online-GB (gratis op 
www.woordenlijst.
org!) Hun is een 
voornaamwoord (hun 
reis, etc.). Of ik de 
dames hiermee kan 
overtuigen? Ik 

 betwijfel het. 
 Overigens – dat 

pleit in hun voordeel – 
staat in de allernieuwste DVD van 2022 wel: hun hebben 
dat niet geweten – met toevoeging: informeel, niet alge-
meen geaccepteerd, iets minder erg dan ‘echt fout’ dus. 
Maar in ‘verzorgde’ taal kun je het echt niet gebruiken!

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

 RL

Taalrubriek 24 (april 2022)

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
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10 Jaar Buurtzorg West Zeeuws-Vlaanderen

Sharon is er als enige vanaf het begin 
bij geweest. Ze maakte kennis met 
Buurtzorg aan een kraampje in  
Terneuzen en was nieuwsgierig  
geworden. Dus toog ze naar Almelo 
voor een gesprek en stond na een 
middag weer op straat met de wens: 
“veel succes” nog in haar oren. Zelf-
sturing is het kernbegrip van Buurtzorg 
en dat ging ook op bij de start van de 
werkzaamheden in WZV. “Formeer een 
team, werf clienten en ga aan de slag, 
als je zelf niks doet, gebeurt er niks” 
was het advies van Buurtzorg oprich-
ter Jos de Blok. Dat was best heftig 
in het begin, zegt Sharon. De meeste 
zorgmedewerkers waren gewend aan 
een leidinggevende of een manager 
die de werkzaamheden organiseerde, 
nu moesten ze alles zelf doen: Taken 
inventariseren en verdelen, roosters 
maken, cli nten werven, vacatures op-
stellen en invullen, contacten leggen 
met huisartsenpraktijken, zieken- en 
verzorgingshuizen, leveranciers van
hulp- en verbandmiddelen en ook nog 
naar elkaar omkijken. Aan de andere
kant was en is die eigen verantwoorde-
lijkheid precies de reden waarom
mensen graag voor Buurtzorg werken. 
Zelfsturend wilde ook niet zeggen dat 
er geen enkele ondersteuning was. Het 
al even compacte team in Almelo was 
dag en nacht bereid om advies, kennis 
en kunde te delen. En in de loop van 
de jaren kwamen daar hulpmiddelen 

bij als de i-pad om de noodzakelijke 
administratie tot een minimum te be-
perken.

Terugkijkend op dat begin vanuit het 
nu vindt Sharon dat Buurtzorg toen
vooruitliep op de tijdgeest. In deze 
post-corona episode wordt er veel
gesproken over een nieuwe kijk, zeg 
maar de ‘Buurtzorg-Methode’, op
verpleging en verzorging. In de tradi-
tionele instellingen lopen zorgmede-
werkers vast op de starre manier van 
werken met protocollen, veel nutteloze
administratie en een gebrek aan eigen 
inbreng en regie. Dat alles ontbreekt bij
een Buurtzorgteam, geen managers, 
geen teamleiders. Uitgangspunt is
gelijkwaardigheid en consensus. In het 

contact met cli nten staan respect,
persoonlijke aandacht en oog voor 
zelfredzaamheid voorop. Zorg op maat 
is wat de klok slaat. Net zo divers als 
de cliënten is het zorgaanbod.  
Ouderen die niet meer zelfstandig 
de dagelijkse verzorging aan kunnen 
hebben andere zorgbehoeftes dan 
iemand die na een operatie weer thuis 
moet herstellen of wondverzorging 
nodig heeft. Heel behulpzaam is een 
digitaal programma Omaha genaamd. 
Als je daarin een ziektebeeld aanklikt, 
komt er een compleet behandelplan 
tevoorschijn. Ook de collega’s staan 
altijd voor elkaar klaar bij vragen of 
problemen. Cliënten worden niet actief 
geworven, mond tot mond reclame 
werkt het beste. De eerlijkheid gebiedt 

te zeggen dat wanneer iemand uit het 
ziekenhuis ontslagen wordt, de trans-
ferverpleegkundige vaak automatisch 
de eigen thuiszorgorganisatie van 
Zorgsaam zal aanbevelen. Ook niet 
alle huisartsenpraktijken geven hun 
patiënten een keus.

In het tienjarig bestaan van Buurtzorg 
WZV is er wel het een en ander
veranderd. Niet de opzet van de zelf-
sturende organisatie maar de maat-
schappij in zijn algemeenheid maakte 
die wijzigingen noodzakelijk. Om met 
het positieve te beginnen: preventie en 
zelfredzaamheid kregen een zwaarder 
accent in de benadering van cli nten. 
Minder positief is vergaande invloed 
van zorgverzekeraars op alles wat met 
verpleging en verzorging te maken 
heeft. Overal is een verwijzing voor 
nodig of dient er een machtiging van 
de huisarts of specialist te komen. Er 
moet meer tijd gestoken worden in het 
opbouwen en onderhouden van exter-
ne contacten zoals praktijkassistenten, 
specialistische verpleegkundigen en 
zo meer. Steeds meer lijkt het vooral te 
gaan om controle en kosten niet zozeer 
om kwaliteit. Toch klagen Sharon en 
haar medeteamleden niet. Zij hebben 
nog altijd een grote vorm van autono-
mie, vrijheid en ruimte om de zorg zo 
te verlenen als zij verantwoord en 
nodig achten. En in tegenstelling tot 
de Tweede Kamer gunde hun werk-
gever alle Buurtzorg medewerkers 
wel een salarisverhoging, vertellen ze 
met een grote glimlach op het gezicht. 
Daar kunnen we nu een klein feestje
van vieren bij het tienjarig bestaan.

Buurtzorg West Zeeuws-Vlaanderen

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

In 2007 startte in Almelo een nieuwe vorm van thuiszorg met een paar medewerkers en drie cliënten, Buurtzorg 
genaamd. De andere aanpak zat al besloten in die naam. Intussen is Buurtzorg uitgegroeid tot een landelijk netwerk 
van wel 1.000 zelfsturende teams met ruim 100.000 cliënten. Het eerste Buurtzorg team in West Zeeuws Vlaanderen 
(WZV) ging op 1 april 2012 met vier medewerksters van start. Inmiddels zijn er drie teams van acht personen actief 
in WZV. Reden genoeg om stil te staan bij het tienjarig jubileum. 
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Mama Elmarije Dieleman met dochtertje Romee Christiaansen, 
oma Ellen Dieleman en overgroot oma Hanny Dingemanse. 
Van links naar rechts: 1994 (Elmarije) - 2022 (Romee) - 1965 
(Ellen) - 1936 (Hanny)

Opvang vluchtelingen 
Oekraïne

Een 
kleine 
wereld

Eerste visuitzet in Breskens

Een viergeslacht!

Lente

Graag informeren we u over de brief, die omwonen-
den van de Crijnssenlaan in Breskens ontvangen 
hebben.

Beste bewoner(s),
U heeft het ongetwijfeld gehoord, Nederland bereidt zich 
voor op de komst van vluchtelingen uit Oekraine. Ook de 
gemeente Sluis is daarmee bezig. In de hele gemeente 
zijn we op zoek naar geschikte locaties om vluchtelin-
gen op te vangen. Verschillende organisaties helpen 
ons daarbij, waaronder woningcorporatie Woongoed 
Zeeuws-Vlaanderen.

Aanbod woningen
Vanuit woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 
ontvingen wij het aanbod voor tijdelijke noodopvang bij 
een aantal, nu nog leegstaande, woningen in de Crijns-
senlaan in Breskens. Omdat u hier in de buurt woont, 
ontvangt u deze brief.

Voorbereidingen treffen
Op dit moment treffen we voorbereidingen voor de op-
vang van Oekraïense gezinnen, waarschijnlijk moeders 
en kinderen, voor een periode van minimaal drie en 
maximaal zes maanden. De verwachting is dat in de 
loop van de komende weken de eerste vluchtelingen 
hier hun intrek nemen. Wij hopen u hiermee voldoende 
geinformeerd te hebben. Heeft u vragen? Neemt u dan 
contact met ons op via oekraïne@gemeentesluis.nl.

De wind door je haar
De zon op je gezicht

De lente is daar
Het brengt ons heel veel licht

Kleur in de bomen
Vogels die fluiten

Laat al het leven maar stromen
En ga lekker naar buiten

Genieten in de tuin of op het terras
Leef het leven van je dromen

Opeens lijkt het of het nooit anders was
Laat het voorjaar maar komen

Thirza Klaver

Bij ons aangekomen in Brugge moeder 
Tatiana met haar zonen Maxsym en 
Hryhorri uit Kiev. Eerst gevlucht naar 
Lviv en getracht een trein te pakken 
richting Polen maar die waren overvol 
en voor dagen op voorhand bezet. 
Hierna richting Uzhhorod met bus 
gereisd maar daar was het ook 
complete chaos. Uiteindelijk toch de 
grens met Slowakije kunnen passeren 
en richting Praag met de trein. Via Ber-
lijn in Brussel geraakt. Ze zijn bij ons 
terecht gekomen via een studiegenoot 
van Niels die de broer is van Tatiana. 
Toch weer een kleine wereld....

Jan-Pieter Oosterbaan sr.

Na lang wachten was het dan  
eindelijk zo ver! De eerste visuitzet 
van HSV-OnsGenoegen Breskens 
was een feit!

In totaal hebben we uitgezet:
150 kg Brasem
120 kg Blankvoorn
60 stuks kleine Snoek

Dit alles is verdeeld over de  
Passegeule, Molenkreek en de
Gaternissekreek!!

Natuurlijk was er ook de intentie om 
karpers uit te zetten, helaas konden 
deze door een late bestelling niet 
meer geleverd worden. Het gere-
serveerde budget daarvoor gaat 
mee naar de uitzet voor aankomen-
de winter 22-23.

Wij zijn heel blij met deze mijlpaal in 
ons clubbestaan. En hopen in de
toekomst verschillende uitzettingen 
te kunnen doen, om u als visser een 
zo groot mogelijke vangstkans te 
geven!!
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Vrijwilligers aan het woord:
Rilana van Oostenbrugge
“Hoi Rilana jij doet toch aan vrijwilligerswerk?” Die vraag 
kreeg ik via de WhatsApp van Thirza, een van de  
redacteuren. Uhm, ja dat klopt, en ja dan komt de vraag 
wil je hierover zelf een stukje schrijven in BRSJS? Vrij-
willigerswerk is een nieuwe rubriek in ons blaadje maar 
helaas door gebrek aan vrijwilligers om mensen te inter-
viewen is de vraag, wil je het zelf schrijven?

Wel gek om over jezelf iets te schrijven hoor, maar goed 
hierbij dan in het kort wat ik als vrijwilligster doe. Ik ben 
vrijwilliger in het Visserijmuseum. Hoe ik daar terecht ben 
gekomen? In 2005 ben ik via mijn buurvrouw die ook net 
daar begonnen was in contact gekomen met het museum. 
Ze waren nog op zoek naar nieuwe baliemedewerksters en 
gidsen. Sindsdien ben ik daar baliemedewerkster en zit ik 
(bijna) iedere zaterdagmorgen aan de balie om de klanten 
te ontvangen en de kaartjes te verkopen. Ik heb ook een 
tijdje het gidswerk gedaan, maar dat werd wat te veel, naast 
mijn fulltime job op het Zwin College, daar moest ik mij te 
veel voor inlezen en dat moet ik op dit moment nog genoeg 
voor mijn betaalde baan.  

In 2007 werd ik gevraagd om in het bestuur te komen en de 
taak van secretaris over te nemen. Dat doe ik dus inmiddels 
al een behoorlijk aantal jaren en heb vele verslagen mogen 
uittypen over diverse zaken die in ons museum hebben ge-
speeld en nu nog spelen. Ik ben daar een van de jongste 
vrijwilliger, maar het is een ontzettend leuk en hecht team, 
waar een heleboel medewerkers hier al net zolang, of zelfs 
nog langer vrijwilliger zijn.  

Wij zijn in het Visserijmuseum nog op zoek naar nieuwe vrij-
willigers, met name voor het baliewerk maar zeker ook nog 
voor andere werkzaamheden. Dus mocht je hier interesse 
in hebben loop het museum gewoon eens binnen, de koffie 
staat klaar om hierover te praten en eens kennis te maken 
met elkaar. 

Thirza vroeg mij ook of ik ook vrijwilliger ben bij de verkiezin-
gen, Ja dat klopt ook inderdaad. De afgelopen gemeente-
raadsverkiezingen heb ik weer bij het stembureau gezeten. 
Dit was inmiddels de derde keer dat ik hier mijn steentje aan 
bijdraag. Dit vind ik vanuit mijn vak als docent maatschap-
pijleer altijd erg bijzonder en interessant om hier onderdeel 
van uit te mogen maken. Ontzettend leuk om te zien dat 
oud-leerlingen hun stemrecht laten gelden. Vrijwilligerswerk 
vind ik iets wat ik met plezier doe waar je iets geeft voor 
een ander maar zeker ook zelf veel voor terug krijgt. Mijn 
persoonlijke mening is, als iedereen een (klein) steentje bij-
draagt qua vrijwilligerswerk op wat voor vlak dan ook, dan 
kunnen er mooie dingen blijven bestaan in onze gemeente 
Sluis.  

Vrijwilligers
Barbarakerk weer open voor bezoek
Vanaf dinsdag 3 mei tot en met zater-
dag 1 oktober 2022 is de H. Barbara-
kerk in Breskens weer geopend voor 
bezoekers. Iedere zomer komen er 
honderden bezoekers naar Breskens 
om de beelden van pastoor Omer 
Gielliet te bekijken en zijn dan onder 
de indruk van de verhalen van en 
over de beelden.

Veel bezoekers bezoeken dan ook het 
graf van pastoor Gielliet op de nieuwe 
begraafplaats in Breskens.

Gedurende de zomermaanden is de 
kerk ’s middags geopend op dinsdag 
tot en met zaterdag van 13.30 uur tot 
16.30 uur. In de maanden Juli en Au-
gustus zijn er op de dinsdagmiddagen 
om 13.30 uur rondleidingen door een 
zeer goed geïnformeerde gids.
Deze zijn in principe gratis maar er 
wordt wel een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd voor het onderhoud van de 
kerk en de beelden.

Tijdens de openingsuren is ook het 
boekenwinkeltje in de kerk geopend, 
daar kunt u voor de democratische 
prijs van € 1,- al een mooi boek of voor 
een kleine prijs een leuk cadeautje 
kopen.

Mocht u na het lezen van dit stukje 
denken, dit lijkt me leuk vrijwilligers-
werk om te doen en heeft u tijd om 1x 
per twee weken een middag toezicht 
te houden, schroom dan niet en neem 
contact op met Adrie de Lobel op tel.
nr: 0117-383255

Diensten in de H. Barbarakerk

Vrijdag 15 april is er een Goede Vrijdag viering in de H. Barbarakerk. Voorganger is 
pastor Frans van Geyt en de muzikale ondersteuning is van Tineke van ’t Westeinde en  
Carin Hamelijnck.  Aanvang 19.00 uur

Zondag 17 april (1e Paasdag) is er een woord en communie viering. Voorganger is dan 
wederom pastor Frans van Geyt en de muzikale ondersteuning van de dienst is in han-
den van de White Group.  
Zondag 24 april is er een woord en communieviering met pastor Frans van Geyt.
Zondag 15 mei is er ook een woord en communieviering met pastor Frans van Geyt.
Zondag 29 mei is er een eucharistie viering waarbij kapelaan Rodrigo Romero voor de 
eerste keer in Breskens zal voorgaan. 
Zondag 5 juni (1e Pinksterdag) is er een eucharistie viering waarbij pastoor Wiel Wiertz 
zal voorgaan.

De muzikale omlijsting is dan in handen van de Bresjes 4 onder begeleiding van Tineke 
van ’t Westeinde. De aanvangstijd van de vieringen op zondag is steeds om 09.15 uur.

Na iedere dienst is er koffie drinken in de koffiekelder van de kerk.
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Ja zeker! 
Voor de organisatie was het zo klaar 
als een klontje: Kaaipop moest door-
gaan. Met behulp van hoofdsponsor 
Luteijn Hydraulics, die meteen de 
loods beschikbaar stelde voor een 
nieuwe editie, kon er al snel een nieuwe 
datum worden geprikt: zaterdag 
17 september 2022. 

Voor wie het nog niet weet: Kaaipop 
is een muziekfestival voor een breed 
publiek, jong en oud met diverse mu-
ziekstijlen; van rock tot blues en van 
hiphop tot dance. Ook dit jaar is de 
organisatie  geslaagd in het neerzetten 
van een gevarieerd programma met 
feestbands, tribute bands, DJ’s, local 
heroes en muzikale legends. 

Zo zet High Voltage de zaal op zijn 
kop met hun tribute to AC/DC en ook 
de beste Pearl Jam tribute band van 
Nederland, Why Go Home, staat op 
het programma. Op het podium van 
Kaaipop is ruimte voor nieuw talent én 
oude bekenden. De organisatie is trots 
dat de nieuwe Belgische rocksensatie 
Devonport op de line-up staat, evenals 

Opnieuw knallend de zomer afsluiten met 

FESTIVAL KAAIPOP

Vals Licht, een grote belofte die begin 
2000 de top 40 bestormde en terug is 
van weggeweest.

Elke muziekstijl heeft zijn eigen iconen. 
Dé blues legend van Nederland, Julian 
Sas, kan daarom natuurlijk niet ontbre-
ken.  De feestband Royal Beat zorgt voor 
een knalfeest en natuurlijk zal de resident 
DJ van Kaaipop, Tommy Vranckx, de 
avond in stijl afsluiten door de zaal om te 
toveren tot een ware retro arena.

Niemand minder dan onze eigen 
Johnny O.K. heeft zijn manta uit het 
stof gehaald en scheurt er mee naar 
Bresjes om wat Bressiaanse “Vishop” 
ten gehore te brengen. 

Mensen samenbrengen onder het genot 
van goede muziek, dat is Kaaipop. 
Dit festival is goed nieuws voor ieder-
een die na de zomer snakt naar een 
feestje in Zeeuws-Vlaanderen! 

Op 1 april 2022 is de kaartverkoop 
gestart en wel met een te gekke kortings-
actie: Koop voor 1 mei je kaartje en 
ontvang korting op de toegangsprijs. 

25

Vorig jaar een eerste editie organiseren in een, op zijn zachtst gezegd, bijzondere tijd, was spannend. Er was goede 
muziek en de bezoekers waren in opperste feeststemming. Kortom, de sfeer was perfect. Reden genoeg om het nog 
eens over te doen in 2022?

Wil jij erbij zijn? 
Wacht dan niet te lang! 
Kaarten zijn te koop via 
de website vanKaaipop.

Wanneer: 
Zaterdag 17 
september 2022 
Tijd: 14:00 - 01:00

Waar: 
Deltahoek 13, 
Breskens

Meer info 
en kaartverkoop: 
www.kaaipop.nl 
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Familieberichten
Overleden:

Jannis Maarten (Jan) du Bois
geboren 7 februari1936  † 1 februari 2022

Antoine Marie Ghislaine de Badts
geboren 2 augustus 1932  † 14 februari 2022

Maatje Helena Simpelaar
geboren 8 september 1941  † 14 februari 2022

Geesje Ada (Gerrie) Jongman-Westerveen
geboren 22 april 1945  † 19 februari 2022

Leendert Willem Jacobs
geboren 9 december 1940  † 28 februari 2022

Riet van Voren-Kraaijmes
geboren 3 november 1948  † 2 maart 2022

Mina Maria (Miep) Lammens
geboren 1 december 1953  † 16 maart 2022

Paul Johan Joseph de Milliano
geboren 15 november 1952  † 19 maart 2022

Medar (Darre) de Paepe 
geboren 13 oktober 1941  †  3 april 2022

Dag en nacht 
bereikbaar

22 april  Bioscoopavond Thalia, mfc de Korre
23 april  Bioscoopavond Thalia, mfc de Korre
24 april  Bioscoopmiddag Thalia, mfc de Korre
24 april  Open dag Visserijmuseum Breskens
27 april  Koningsdag
30 april  KNRM reddingsbootdag
30 april  Fietsrommelroute, Bloemenbuurt
01 mei   Open dag Visserijmuseum Breskens
9 mei     Bingo Restaurant Schoneveld 19.30
14 mei  Bingo, Platte knoop 19.30
17 t/m 20 mei  Avondvierdaagse
8 juni     Buitenspeeldag, Spuiplein
11 juni  Bingo, Platte knoop 19.30

Buiten BRSJS
16 t/m april  Open Tuindagen Hof Zjevernie Oostburg
14 t/m 18 april  Kermis Groede
22 april  Lezing 'De stelling van Breskens' Ijzendijke
23 april  Europees nieuw elan én meeslepende 
  uitvoeringen  Kerk Groede
29/30 april  24 uur van Oostburg
30 april  Lente dinnershow Ijzendijke
22 mei   Grand prix Schoondijke
29 mei   Trekker trek Schoondijke
26 mei   Paarden4daagse Ijzendijke
4 juni   Rommermarkt Aardenburg
11 juni   Oldtimer weekend Groede
12 juni   Brocante aan de waterkant Sluis

Evenementen

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

Bioscoop
avond/middag 

Thalia
We mogen er weer op uit! Lekker uit eten, naar feestjes of 
gezellig naar het theater.  Nu hebben we door Corona niet 
voldoende kunnen repeteren in 2021/2022 om dit jaar nog 
een voorstelling te kunnen spelen. In maart 2023 kunnen 
we weer uit voeringen verzorgen. (exacte data en welk 
toneelstuk hoort u nog van ons)

Omdat we niet stil willen zitten, organiseren we 22, 23 & 
24 april twee bioscoopavonden en een bioscoop middag 
van het toneelstuk "CAFÉ CENTRAAL" (gespeeld in 2017) 
in mfc de Korre Breskens met na afloop een verloting met 
diverse prijzen. Kaarten zijn te bestellen via www.thalia-
breskens.nl




