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Op 10 mei lag er 's avonds 
een grijze zeehond aan de 
binnenkant van de West-
havendam. Het beestje lag 
op voet van de dijk op de 
stenen.

De zeehond was goed door-
voed maar duidelijk niet in 
orde. Drie vrijwilligers van 
het RTZ (Stichting Reddings-
Team Zeedieren Nederland) 

waren al snel ter plaatse. Zij dachten aan longworm en/of 
eventueel een andere inwendige ziekte. Het beestje van 
ongeveer twee jaar werd met fluorescerende verf gemarkeerd 
en wanneer het er de volgende morgen nog zou liggen zou 
het ter observatie naar het opvangcentrum in Stellendam 
gebracht worden.

RTZ Nederland zorgt voor zeezoogdieren in nood langs de 
Nederlandse kust van Duitsland tot België Inclusief de 
Wadden. Ze hebben contact met zusterorganisaties in 
België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Zij adviseren om, 
wanneer je een zeehond op een ongewone plaats ziet, 
contact op te nemen met: 144 (Red een dier) of RTZ 
Nederland nr. 0653763628.

Ook wordt gevraagd minimaal 30 meter afstand te houden 
en mensen uit de buurt te houden. Zeehonden kunnen 
doodgaan van stress. Deze zeehond zal het na behandeling 
waarschijnlijk wel overleven.

Het RTZ Nederland kan nog vrijwilligers gebruiken, het lief-
ste jongeren. Vanuit Stichting Dierenlot zijn er twee of drie 
keer per jaar cursussen. Men kan zich aanmelden bij Jaap 
van der Hiele van RTZ. Het is heel erg dankbaar werk en je 
redt het leven van een dier.

Zeehondje zoekt hulp in haven van Breskens

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

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 overgeno-

men, gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

De volgende editie verschijnt in het weekend van 13 Augustus. 
Aanleveren kopij voor 26 Juli 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 

Professioneel gereedschap- en machineverhuur
Geen gesleur!  GC Verhuur levert GRATIS* in West-ZVL tot aan de deur! 

Tuinfrees

Verticuteer-
machine

Tegeldonkey

TrilplaatBosmaaier

Afhaal en levering op afspraak
Ook bereikbaar via WhatsApp
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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

4 54 5

Ik ben Brenda van Graefschepe en woon al 16 jaar in 
Breskens. Sinds 2 april ben ik gestart met bREN & Joy 
als hardloop (en wandel) coach. Mijn doel is om jou te 
motiveren en inspireren om te bewegen met plezier. 

Zelf ben ik 3 jaar geleden begonnen met wandelen om af 
te vallen en ik heb dit uitgebreid met hardlopen. Ik heb dit 
rustig opgebouwd via een schema en ik weet nog hoe trots 
ik was toen ik 3 kilometer kon hardlopen, nooit gedacht dat 
ik dat zou kunnen. Ik loop met veel plezier en wil het gevoel 
dat hardlopen ook echt leuk kan zijn delen met andere men-
sen, daarom ben ik begin 2021 gestart met de opleiding tot 
hardloop trainer. Hier heb ik nog meer geleerd over hardlo-
pen en over techniektraining.

Via bREN & Joy kan je samen met een groepje lopen, per-
sonal training of met een online schema. We lopen in groep-
jes met verschillende afstanden: Startende hardlopers, 
lopers die al 3-5km kunnen rennen en 7+km. Lijkt het jou 
leuk om eens mee te lopen? De eerste keer loop je vrijblij-
vend mee, daarna kan je een strippenkaart kopen van 5x 
voor €50 of 10x voor €90. Ook is er een wandelgroep waar 
we gezellig een uur wandelen via verschillende routes in en 
rond Breskens. Wil je meewandelen? De eerste keer loop je 
vrijblijvend mee en daarna bedraagt de inleg €3 of met een 
strippenkaart van: 5x voor €14 of 10x voor €25.

We lopen op verschillende dagen en tijden. We vertrekken 
bij de parking van sportpark Baersande (Oude Rijksweg 
30b, 4511 HW Breskens).

Hardlopen:
Maandag, woensdag en vrijdagochtend om 9:00 uur.
Maandag en woensdagavond om 18:30 uur en 19:30 uur.

Wandelen:
Dinsdagochtend om 9:00 uur.
Donderdagmiddag om 13:00 uur.
Wil je liever een andere dag of tijd, stuur dan een berichtje 
voor de mogelijkheden.

Ben je op zoek naar een schema om je kilometers uit te 
breiden, sneller te worden of wil je een persoonlijk schema? 
Stuur me dan een berichtje of kijk op: www.brenenjoy.nl voor 
de verschillende mogelijkheden.

Heb je nog vragen of wil je meer weten?
Ik ben te bereiken via telefoonnummer: 0621484445 of via 
mail: brenda@brenenjoy.nl
Website: www.brenenjoy.nl

bREN & Joy
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Rein van den Broecke van de vorig jaar geopende 
Gelateria Brescia tikte het wapen uit 1948 op de kop. 
,,Het lag te verstoffen in een loods en dat vond ik zonde.” 
Hij kocht het gemeentewapen over en knapte het op. 
Het wapen is gezandstraald en gespoten met gouden verf. 

Met behulp van een hoogwerker is het wapen terug in het 
straatbeeld gebracht. Het prijkt op de gezamenlijke gevel van 
Brescia en makelaarskantoor Van de Broecke op het Spuiplein. 
,,Het hangt op een mooie plek”, vindt Rein. ,,Een stukje historie 
van Breskens is teruggebracht. Je ziet het gelijk hangen als je 
het centrum in rijdt.” 

Het oude gemeente-
wapen van Breskens 
is terug in het straat-
beeld

Wij organiseren op 25 september 
Kaaipop, een festival boordevol 
muziek van rock tot blues en van 
feestband tot hiphop. Een festival 
voor jong en oud en voor ieder wat 
wils op gebied van livemuziek.

Wij willen de mensen, na deze moeilij-
ke tijd, graag weer laten genieten en 
samen laten komen onder het genot 
van goede muziek en natuurlijk een 
ruime keus aan drankjes en hapjes.
Op 1 juni zijn we met de kaartverkoop 
gestart. Kaaipop zal dit jaar plaatsvin-
den op zaterdag 25 september van 
13:00 tot 01:00 uur.

Dit jaar hebben we een boordevol  
programma met 9 bands die non stop 
muziek verzorgen. Meer informatie 
over de line-up, de bands en natuurlijk 
de kaartverkoop vind je op  
www.kaaipop.nl

Wij stellen alles in het werk om 
Breskens en omstreken een volwaardig 
festival te bieden voor nu en zeker voor 
in de toekomst.

Dit festival kon niet tot stand komen 
zonder de medewerking van de Ge-
meente Sluis, hulpdiensten, sponsoren 
en vrijwilligers. En alle hulp is welkom! 

Wil jij Kaaipop steunen, bijvoorbeeld 
door middel van sponsoring of bijdra-
gen als vrijwilliger tijdens het festival? 
Wij komen graag met je in gesprek. 
Neem gerust contact op met ons via 
info@kaaipop.nl

Wij hopen op een fantastische kaart-

Yes! Er is muziek, bier en vertier op komst, want…
verkoop en massale opkomst, zodat 
we dit festival kunnen laten terugko-
men als jaarlijks evenement op ieders 
kalender.

We willen met Kaaipop een begrip wor-
den in Breskens. Dus laten we er met 
zijn allen een feest van maken op 25 

september tijdens Kaaipop 2021.
Namens ons bestuur,

Vriendelijke groet,
Wesley, Chris, Mireille, Nele, 
Serge, Bjorn, George
www.kaaipop.nl
info@kaaipop.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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Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN  Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
www.vandebroecke.nl
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DC DREDGING BV
Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland

0117-381395 | www.dcdredging.nl

Naast een ‘G-spot’ zou 
er ook een ‘M-veld’ 
kúnnen bestaan …?
Zo’n klein kattenkopje … hoe fascinerend kan iets zijn!  
Fantastisch hoe menig kat door het leven gaat, springt en 
slaapt, een leven met een juiste dosis ‘zorgeloze spanning’. 
Naast mensen, auto’s en vossen nauwelijks een vijand waar-
voor terechte angst, zelf bepalend of ie graag bij jou is of 
niet, denkt niet aan morgen of overmorgen. Je zou wel haast 
als een, overigens liever niet-gecastreerde, kater wensen 
terug te komen op deze aarde …

Maar gisteren en eergisteren, en ook 10 jaar geleden wordt door 
de kat niet vergeten, en feilloos opgeslagen op de harddisk, 
in de ‘grijze stof’ van dat kleine kattenkopje, waar wij een veel 
grotere hersenpan voor nodig hebben, en de nooit vergetende 
olifant een zelfs nog grotere ‘cup’.  

Het is bekend dat jonge mensen die voor het eerst voor een 
probleem komen te staan, en dan bedoel ik een probleem dat 
zij nog niet eerder tegenkwamen, dit gemakkelijker kunnen 
oplossen wanneer in het verleden andere mensen dit probleem 
al eerder oplosten. Dit lijkt saaie kost, maar het wordt leuker 
als er hier een van toepassing zijnd voorbeeld bij dieren, meer 
bepaald bij mezen beschreven wordt.

Begin vorige eeuw, een hele tijd vóór de Tweede Wereld oorlog, 
werden melkflessen bij de mensen door 
de melkboer ’s morgens vroeg aan de 
deur neergezet, op een tijdstip waarop 
de mensen nog sliepen. Mezen ontdek-
ten pas na verloop van jaren van buiten 
zetten van melkflessen, dat zij de alumi-
nium-doppen van de buiten neergezette 
melkflessen konden openpikken met hun 
snavel, en zo hun ‘lekkere dorst’ konden 
laven. Vervolgens werden er tijdens de 
Tweede Wereldoorlog jarenlang geen 
melkflessen door de melkboer buiten aan 
de deur neergezet, tot er in 1947 weer 

mee werd begonnen. En weer waren daar onmiddellijk weer 
de mezen, werden de aluminium-doppen van de melkflessen 
opnieuw opengepikt en natuurlijk waren dit niet dezelfde mezen 
die er vóór de oorlog ook al waren … Wat kunnen we hieruit 
leren? De opgedane kennis na verloop van jaren, nodig om 
flessen open te maken en van de melk te drinken, werd door de 
‘vóór-oorlogse’ mezen opgeslagen in de hersenen, in een zoge-
naamd ‘M-veld’ en deze informatie moet genetisch overgedra-
gen zijn naar de ‘na-oorlogse’ mezen. De ‘na-oorlogse’ mezen 
gebruikten dus de informatie die door hun soortgenoten eerder 
werd verzameld en opgeslagen!

Hersenen en geheugen, een prachtig maar moeilijk onderwerp. 
We weten er al wat van, we weten er nog veel meer niet van. We 
weten dat we als mens slechts 10% van onze hersenen gebrui-
ken, sommigen nog niet eens de helft … :") ! Stel je eens voor 
als we dat percentage alleen al eens zouden kunnen verdubbe-
len …
                                                                                                                                 
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

Helaas gaat ook dit jaar de  Avond4daagse niet door.  Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer een mooi sportief feest van maken!Je kunt wel de thuis editie van de avondvierdaagse lopen. Voor meer informatie kijk je op www.avond4daagse.nl

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.

Hallo,

 Als beheerder van de facebook 

pagina: Camping Napoleon Hoeve 

krijg ik vaak vragen omtrent Breskens 

en vooral de omgeving van de Nieuwe 

Sluis. 

Nu ook deze vraag: Een oud gast, 

Marion Feiter is op zoek naar foto's 

van twee schilderijen die hingen op 

de receptie en in het restaurant op 

de camping van Napoleon Bonaparte. 

Deze schilderijen zijn gemaakt  door 

haar reeds overleden vader. Deze had 

de schilderijen geschonken een de ei-

genaar van de Camping, Dhr Boomert. 

Toen de campings is overgegaan op 

Molencaten en later is gesloopt zijn 

ook deze schilderijen verdwenen. 

Misschien zijn er mensen die deze 

twee schilderijen thuis hebben 

hangen?
 

Zouden jullie hier misschien 

mee kunnen helpen?
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Nieuws van de

Dorpsraad

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”

Zoek de fouten
In de volgende 10 zinnen staan 10 spelfouten (in elke zin 
1). Zoek die op en stuur ze in. Je mag er 1 missen: wie 9 
of 10 goede(!) fouten vindt, dingt mee naar de prijs (een 
boekenbon van 25 euro). Als je iets als fout aanmerkt, 
dat toch goed is, ben je af. Stuur je 9 of 10 goede(!) fou-
ten in naar leentfaar@zeelandnet.nl voor 1 juli, dan loot 
je mee naar de prijs. Vermeld in de mail je naam, adres 
en telefoonnummer.

Vermeld de fout en de verbetering, voorbeeld: 
als in zin 1 het woord ‘prakticus’ zou staan, 
begint je inzending met: 1. fout: prakticus – goed: 
practicus.

Bij twijfel kun je dus 1 zin (nummer) openlaten …

De normen zijn: 1) het Groene Boekje en 2) de Dikke Van 
Dale, allebei de laatste onlineversie, maar ik gebruik geen 
woorden van vandaag of gisteren – en ook geen erg moeilij-
ke woorden. Oplossing en uitleg in het augustusnummer.

1. Volgens de ANWB ligt Breskens, dat pittoreske dorpje, in 
West Zeeuws-Vlaanderen.

2. Hij liet zijn gedachtestroom de vrije loop: “Vind je moeder 
die custardvla ook zo lekker?”

3. Bij dat afhaalrestaurant kun je kant en klaar maaltijden te 
kust en te keur selecteren.

4. In ons dorp kun je in een protestantse en een Rooms-ka-
tholieke kerk een kijkje nemen.

5. Op het Spuiplein zagen we een trotse caféuitbater drie 
pernodjes aan cliënten serveren.

6. De vissers vingen garnalen, kabeljauw, een Christusvis, 
een blauwe houting en bakzo.

7. Die boy was allesbehalve laf: Hij redde een in de haven 
gevallen meisje ternauwernood.

8. Thans werkt hij in een elektriciteitszaak; ervoor was hij 
noch balienees bij een super.

9. Hij werd als vorst ontvangen, toen hij op het meubelbou-
levardje een crapaudtje kocht.

10. Het monument – denk aan 11 september – herinnert aan 
de Tweede wereldoorlog.

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

RL

Taalrubriek 19  (juni 2021)Uitslag fotowedstrijd 
bankjes van Bresjes
Het project 'Bankjes van Breskens' gaat binnenkort van start. 
Om aandacht te vragen voor dit project had de werkgroep een 
fotowedstrijd georganiseerd. In deze uitgave tonen wij u de 
genomineerde foto's en de eerste, tweede en derde prijs.

Winnaar

2e plaats

Gedeelde 3e plaats Gedeelde 3e plaats
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Nationale Buitenlesdag op 
OBS de Zeemeeuw
Elk jaar doet onze school mee aan de Nationale Buitenlesdag, 
een initiatief van IVN Natuureducatie en Jantje Beton.
In zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn activiteiten georganiseerd 
rondom natuur, sport, rekenen, lezen en/of creatieve vakken.
Gelukkig hadden we dit jaar prachtig weer om lekker buiten te leren.

In de groepen 3 hebben de kinderen in kleine groepjes woorden geoefend 
met au/ou en ei/ij. Later op de ochtend zijn we ook naar buiten gegaan om 
een rekenspel te doen om het splitsen van 6, 7, 8 en 9 nog eens te oefenen.
Bij beide activiteiten werden de kinderen uitgedaagd om bewegend te leren 
en samen te werken. Het was een leerzame dag!

Tekenen voor de zorgpersoneel 
ziekenhuis Terneuzen

Net voor de meivakantie liep het aantal Corona 
besmetting hoog op.
Om het zorgpersoneel te bedanken voor hun inzet 
hebben de kinderen tekeningen gemaakt. Dat dit 
enorm gewaardeerd werd bleek wel door het feit dat 
de medewerkers dit aan de P.Z.C gemeld hadden 
ende mooie foto’s die ons toegestuurd werden. 

De tekeningen zijn ingelijst en krijgen een plekje aan 
de muur op de IC-afdeling.

Opbrengst  
bag2school
Donderdag 15 april is er een 
Bag2schoolactie geweest op OBS 
De Zeemeeuw. Er is die dag 708 kg 
kleding ingezameld. Hiervoor heeft 
de Oudervereniging een bedrag 
van € 212,40 ontvangen. Dit bedrag 
wordt door de Oudervereniging 
besteed aan activiteiten en 
spelmateriaal voor de kinderen.

De volgende Bag2schoolactie 
staat gepland op 5 oktober a.s.

Nieuws van

Zeemeeuw

Kinderkunstweek 
2021 OBS 
de Zeemeeuw
Op vrijdag 16 april kregen de leerlingen van groep 5 t/m 8 
van OBS de Zeemeeuw te Breskens een Skate Clinic van 
de organisatie Skate-A-Way. Deze actie werd gesubsidieerd 
door het ROVZ. 

In deze tijd kunnen veel activiteiten voor kinderen niet door-
gaan i.v.m. de Corona maatregelen. Deze activiteit kon in de 
buitenlucht plaatsvinden. Verder werden voor de activiteit de 
handen van alle deelnemers ontsmet. Bovendien bleven alle 
cohorten strikt gescheiden.

Skate-A-Way heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan. 
Alle beschermingsmaterialen konden kosteloos geleend wor-
den. Voorafgaand aan de activiteit kregen de kinderen in de 
klas van de eigen leerkracht op het digibord uitleg over het 
juiste gebruik en belang van beschermingsmaterialen. 
Het weer werkte ook mee en alle kinderen waren enthousiast 
aan het skaten. Voor sommige kinderen was de sport nog 
volledig nieuw, omdat ze zelf niet in het bezit zijn van 
skeelers. Andere kinderen hadden al meer ervaring, maar 
het team van Skate-A-Way wist hier goed op in te spelen. De 
kinderen vonden de clinic spannend, leerzaam en vet cool!!!

Chrisfit

BRESKENS

GYM
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Nieuw in

BRSJS

www.levroparket.nl

Wij staan zes dagen per week voor u klaar
in onze dames- én nieuwe herensalon

Boulevard 11   -   4511 AA Breskens   -   tel. 0117 386 633
Zondag gesloten   -   www.xerxes.nu

Wij zijn Annique Cornelis en Gonny Dusarduyn, twee enthousiaste vijftigers, die sinds kort een bedrijfje runnen 
genaamd 'Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen'. We bemiddelen in de verhuur van recreatiewoningen en verzorgen 
de taken zoals schoonmaak, gastheer (dame in ons geval dus). 

Annique heeft meer dan 25 jaar in het bedrijf van haar vader gewerkt en enkele jaren in de recreatiesector, Gonny heeft 25 
jaar in bank- en verzekeringssector gewerkt en  enkele maanden in de recreatiesector. Na uitvoerig overleg besloten we 
samen een bedrijfje te starten en hebben  we de benedenverdieping van het leegstaande pand Langeweg 41 gekocht.
Het pand was wel aan renovatie toe en hebben we het pand in 3 maanden tijd van onder tot boven onderhanden genomen.
De buren volgen onze vorderingen op de voet op en worden al net zo enthousiast als wij. Weer een beetje meer leven in de 
Langeweg. Het hele straatje bestaat nu uit uit vrouwelijke ondernemers ,  van  schoonheidsspecialiste, kapper, schilder- en 
decoratiewinkel tot verhuurkantoor. Ook hebben we een aparte sleutelruimte gemaakt zodat gasten ook na 17.00 uur kun-
nen inchecken. Flexibiliteit is onze kracht. Bent u eigenaar van een vakantiehuisje en wilt u die verhuren dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Wij kunnen u geheel ontzorgen, geheel naar uw wensen. Ook voor alleen schoonmaak of sleuteldienst 
kunt u bij ons terecht, in overleg is alles mogelijk. We staan voor persoonlijk contact en staan u graag te woord om al uw 

vragen te beantwoorden. Ons kantoor is 5 dagen per week geopend van 9.00 uur 
tot 17.00 uur. In de zomermaanden zijn wij ook op zaterdag geopend van 9.00 tot 
13.00 uur. Nieuwsgierig geworden, spring gerust eens binnen of neem een kijkje 
op onze website www.kustverhuur.nl

Kustverhuur 
Zeeuws-Vlaanderen

Gandhi weer terug
De klusploeg van de H. Barbarakerk in Breskens heeft 
in de afgelopen jaren veel onderhoud gepleegd aan de 
beelden van wijlen pastoor Gielliet.

Aan de voorzijde van de kerk hingen een 5-tal luiken met 
daarop de beeltenissen van paus Johannes de 23ste, 
monseigneur Beckers, Martin Luther King, Nelson Mandela 
en Mahatma Gandhi.

Deze luiken zijn een voor een onderhanden genomen zodat 
ze weer een hele tijd mee kunnen en het aanzicht van het 
kerkje bepalen. Tijdens het opknappen bleek dat het luik 
met Gandhi erop behoorlijk was aangetast. Daardoor was de 
klusploeg genoodzaakt om (oneerbiedig gezegd) de benen 
van Gandhi te “amputeren” zodat de bovenzijde van het luik 
met daarop het hoofd en bovenlichaam gered kon worden.

Het luik hangt nu weer terug op zijn plaats en zijn de luiken, 
met de 5 personen, door wie pastoor Gielliet werd 
geïnspireerd, weer compleet.
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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 

Koningsdag in 
Bresjes
Wederom een Koningsdag zonder veel 
festiviteiten in en rondom Bresjes. 
Nog steeds is de wereld in de ban van 
Covid-19, maar dat betekende gelukkig 
niet dat er helemaal niks gedaan kon 
worden. Er werd een heuse 
Oranjetocht georganiseerd door de 
vrijwilligers van Koningsdag Breskens. 

Van 27 t/m 30 april waren er maar liefst 
meer dan 66 ramen versierd in en rond-
om Bresjes. Er werd een adreslijst en 
afstreeplijst uitgedeeld en zo kon ieder-
een wanneer hij/zij wilde op pad. Het was 
een leuke activiteit voor jong en oud. Er 
werden veel leuke, originele versieringen 
gespot tijdens de route, waaronder deze 
(foto).

Leanne Thilleman-Blaakman

BeautyLounge
Graag wil ik mij via deze manier (nog) eens voorstellen: 
mijn naam is Marian en de trotse eigenaresse van Beauty-
Lounge Marian in Breskens. Vijf jaar geleden ben ik gestart 
in een kamertje boven in mijn vorige woning en sinds 
1,5 jaar in mijn salon, in een aparte ruimte aan huis in onze 
huidige woning in De Lente 21 in Breskens. Sinds enkele 
maanden ben ik ook fulltime werkzaam in mijn salon. 

Wat was het fijn om na de laatste gedwongen sluiting i.v.m. 
Corona weer aan de slag te kunnen om al mijn lieve klanten 
weer te kunnen verzorgen, te helpen met huidproblemen, 
producten te adviseren en te laten genieten van een ont-
spannende behandeling. Wat had ik dat gemist! 

U kunt bij mij terecht voor diverse gezichtsverzorgende 
behandelingen, maar ook huidverbeterende behandelin-
gen. De nieuwste behandeling die ik momenteel uitvoer is 
Microneedling, een echt huidverbeterende behandeling met 
fijne resultaten.  Met een pen worden er een groot aantal 
kleine kanaaltjes gemaakt in de huid. Tijdens de behan-
deling worden speciale actieve werkstoffen op de huid 
aangebracht, die via de kleine kanaaltjes direct worden 
opgenomen door de dieper gelegen huidlagen. De huid 
herstelt en sluit deze kanaaltjes met huideigen glad colla-
geen. Ideaal bij o.a. huidveroudering, grove poriën, (acné) 
littekens en pigmentvlekken. Verder ben ik erg enthousiast 
over de BioPeel behandeling. Een kruidenpeeling die dode 
huidcellen verwijdert, maar ook de huid van binnenuit laat 
herstellen.  

Momenteel volg ik een opleiding tot pedicure en kan ik vanaf 
medio juli ook deze behandeling aanbieden in mijn salon. 

Ik vind het erg belangrijk dat een klant zich op zijn gemak 
voelt en na de behandeling ontspannen naar buiten gaat. 
Ik neem de tijd voor mijn klant, iets wat ik zelf erg belangrijk 
vind. Niet alleen die huid moet stralen maar ook de klant 
zelf!  

Voor meer informatie over de diverse behandelingen kunt u 
een kijkje nemen op www.beautyloungemarian.com of u 
kunt mij bellen voor meer informatie of om een afspraak te 

maken natuurlijk. Ook op social media (@BeautyLoungeMa-
rian) ben ik erg actief om zoveel mogelijk informatie te delen 
met mijn volgers. 

Van harte welkom dus als klant! 

Met verzorgende groet, 
Marian Coppieters-Maenhaut 
De Lente 21, 4511 PS Breskens, 06-22705885 



18 19

Heeft u ook iets leuks, grappigs of geks gezien in BRSJS? 
Maak er een foto van en stuur deze op naar redactie@brsjs.nlGezien in

BRSJS

MSC Istanbul onderweg van Rotterdam naar Antwerpen 
L 399m passeert het Visserijmuseum Breskens

Werken aan de Westdam, kraan door de oude gescheurde 
asfalt laag gezakt,  soms zit het mee soms zit het tegen.

Een kleine Keukenhof in de Bernhardlaan.
Op deze zogenaamde blauwe klei (blauw door zuur-
stofgebrek omdat het verstikkend is) is het moeilijk 
tuinieren. Je ziet hier overal stenen en grind, of kale 
plekken in een tuin. Het is veel investeren en oefenen 
geweest voordat een plant aanslaat. Het is nog niet ge-
lukt om er een 4-seizoenen tuin van te maken. Er wonen 
in mijn tuin salamanders, kikkers, padden en egels.

In de editie van April staat een stukje 
over Sluis aan de bak.

57% van de mensen vind dat de grijze 
container te lang blijft staan, vooral 
met vieze luiers. Zie bijgevoegd de 
oplossing je dumpt ze in de blik van-
ger aan Schoondijke.

Ik heb zelf al in een mail aan de ge-
meente de vraag gesteld , waar laat 
ik die vieze luiers? Nooit reactie op 
gehad, jammer.

Vorderingen sloop Ter Schelde
Foto1: 7 mei j.l. Foto 2: 2 juni j.l.
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Stoofpotje met 
kabeljauwhaas

Ingrediënten
Paprika, 
Ui,
Courgette, 
Winterpeen, 
Champignons,
Bleekselderij,
Halve zoete witte wijn, 
Knoflook, 
Laurier, 
Tomatenblokjes, 
Basilicum, 
Peterselie, 
Provençaalse kruiden, 
Aromat, 
Zout en peper

Bereidingswijze:
De groenten snijden en met boter aanfruiten, 200 ml. 
wijn toevoegen. Daarna peterselie, basilicum, Provençaalse 
kruiden, laurier, Aromat en zout naar smaak toevoegen 
laat de groenten zachtjes stoven daarna de 
tomatenblokjes en knoflook toevoegen. Kabeljauwhaas 
met peper en zout bestrooien daarna bakken en het 
groentemengsel erbij doen nog 5 minuten stoven.
Heerlijk met zelfgemaakte aardappelpuree.
Eet smakelijk!

La mer
Koos had weer haar kuren. Ze bleef maar doorzeuren aan 
Riekus’ hoofd over haar geconstipeerde darmen en dito 
dakgoten. ‘Wanneer haal je nu eindelijk die bladeren uit de 
goot en pak dan meteen ook dat onkruid bij de voordeur 
aan.’ De stenose tussen haar vierde en zevende nekwervel 
maakten het haar onmogelijk om zelf nog iets te doen. Dat 
had een invloed op haar zenuwstelsel en dientengevolge 
ook op haar prikkelbaar lekkende darm, op haar migraine, 
haar borstknobbels en pieplongen. Met haar worsthond 
Wanda kon ze niet meer op wandel. Haar beste arm, de 
rechtse, was zo goed als gevoelloos. Worsthond Wanda 
had de interesse in haar half lamme bazinnetje verloren. 
Een hondendepressie lag op de loer. Zowel bij de hond als 
bij Koos.

Riekus droeg zijn leed in stilte, hij wilde er Koos niet mee 
belasten. Osteoporose deed zijn lijf pijnlijk krimpen. Hij 
haakte de hondenriem van de kapstok en riep ‘kom Wanda, 
we gaan een eindje om.’ Traag wurmde hij zich in zijn 
crèmekleurige windjack en zette zijn bijpassende pet op, 
gekocht met de cadeaubon die hij kreeg bij zijn pensioen 
in 2005. Het ensemble had Koos voor hem uitgezocht in de 
ondertussen ter ziel gegane zaak ‘Kees Sok herenmode.’ 
Met zijn korter wordende benen ging het steeds makkelijker 
om te bukken en Wanda de riem om te doen. Zijn broe-
ken werden echter te lang. Hij miste Kees Sok om ze in te 
leggen.

‘Dag Koos, tot zo.’
Hij wandelde langs het strand, kruiste de Panoramaweg en 
liep via een gat in de omheining stiekem Waterdunen in. 
Het bord met ‘verboden toegang voor onbevoegden’ stond 
er nu al een eeuwigheid. Het weerhield hem niet langer. 

Riekus kon niet blijven wachten op bevoegdheid of nog 
erger: tot het moment dat zijn benen zo kort en krom waren 
geworden dat hij niet meer zou kunnen stappen.
Onderweg kreeg worst Wanda haar kuren. Halverwege ging 
ze op haar rug liggen en weigerde nog een poot te verzet-
ten. Ploeterend tegen de wind, Wanda achter zich aansle-
pend, zong Riekus vanbinnen ‘La Mer’ van Charles Trenet. 
Het liedje dat hem immer troostte en hielp om door te gaan.

« Le long des golfes clairs
et d’une chanson d’amour
la mer 
a bercé mon coeur pour la vie »
 
Langs de heldere baaien
en met een liefdeslied
heeft de zee
mijn hart gewiegd
voor het leven

 
 

Koken met KO
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Diensten in de H. Barbarakerk

Vanaf 6 juni zijn er weer diensten mogelijk in de H. Barbara-
kerk. Er wordt dan voorzichtig opgestart met (voorlopig) één 
dienst in de maand juni.

Als de Coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen worden 
er, met ingang van de maand juli, weer diensten volgens het 
oude rooster gehouden in de H. Barbarakerk, telkens de 1e 
en de 3e zondag van de maand.

Op zondag 6 juni is er een communieviering waarbij pastor 
Frans van Geyt zal voorgaan. Aanvang is zoals gewoonlijk 
om 09.15 uur.

Zondag 4 juli, zondag 18 juli en zondag 1 augustus zijn er 
vieringen om 09.15 uur. Wie er dan zal voorgaan, is bij het 
ter perse gaan van dit nummer, nog niet bekend. Voor meer 
actuele informatie over de diensten verwijzen wij u naar de 
website van de Andreasparochie.
  
In verband met de maatregelen die genomen zijn om ver-
spreiding 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 
mondkapje te dragen. Als u heeft plaatsgenomen, mag het 
mondkapje af. Bij het verlaten van de kerk dient u het mond-
kapje weer op te doen.

Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder met in 
achtneming van de dan geldende Coronamaatregelen. 

H. BARBARAKERK WEER GEOPEND VOOR BEZOEK:

Vanaf dinsdag 1 juni is de H. Barbarakerk te Breskens weer 
geopend voor bezoekers. Van dinsdag tot en met zaterdag 
is de kerk dan geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het 
boekenwinkeltje is dan ook weer geopend waar u voor € 1,- 
al een mooi boek kunt kopen alsmede wat kleine brocante 
spulletjes.

Groepen kunnen rondleidingen boeken via adelobel@zeelandnet.nlwww.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
 

Familieberichten
Overleden:
Cornelis de Nooijer
 geboren 13 novemberl 1943   † 4 april 2021

Krijn Johannes (Hans) Janse  
geboren 16 juni 1959   † 6 april 2021

Helène Rosalia Maria de Milliano-Kouijzer
geboren 3 oktober 1923   † 12 april 2021

Monic Karels
geboren 5 maart 1964 -  † 17 april 2021

Pieter Jozias Reinier Jansen
geboren 20 juli 1942 -  † 2 mei 2021

Johannes (Jan) Jacobs
geboren 23 maart 1956 -  † 23 mei 2021

Wilhelmina (Mien) de Visser
geboren 16 april 1933 -  † 28 mei 2021

Leendert Jan Maas
geboren 21-09-1947- † Breskens 01-06-2021

In onderstaand schema vindt je de uiterlijke aanleverdata 
en bezorgdata.
A = Uiterlijke aanleverdatum bij redactie@brsjs.nl
B = In de brievenbus

> 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

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



Rebus...

d=r             +     -ap + -ur

b=z               +     -mi 

b=k+t  e+h=r  


