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Het was kwart over vijf, zaterdag 30 april. Het deuntje van mijn telefoon 
drong zich irritant op en vermengde zich met het gezang van de vroege 
vogels die al wakker waren. Gelukkig hadden Karin (mijn buurvrouw, 
vriendin en medeorganisator) en ik de vorige dag al de tafels klaargezet in 
onze voortuinen en de nodige voorbereidingen getroffen, we konden direct 
van start om onze “zooi” buiten te zetten. Snel een kattenwasje, aankleden 
en eerst een bak koffie en iets eten voordat ik zou beginnen. 

Rond half zes stak in mijn hoofd buiten 
de deur en zag een auto staan, er zat 
iemand in. “Dit ga je niet menen” zei 
ik tegen mezelf terwijl ik zo nu en dan 
een slok van mijn koffie nam en onder-
tussen de tafels aan het vullen was. 
De auto bleef staan en ik voelde me 
lichtelijk opgejaagd door de blik van-
achter de autoruit die speurend over 
de rugleuning mijn kant opkeek. Toch 
maar eens gaan vragen wat er aan de 
hand was. Een bekend gezicht, een 
Sassenaar! Die kwam speciaal uit het 
Oostelijk deel in alle vroegte kijken wat 
de Bressiaanders te koop hadden. Hij 
verzekerde me ervan dat hij me ab-
soluut niet wilde opjagen en geduldig 
bleef wachten tot wij klaar waren met 
uitstallen én een hapje hadden gege-
ten. En dat deed hij dan ook netjes.

Het was toch wel spannend om deze 
eerste fietsrommelroute te organise-
ren in onze buurt. Ik had wel ervaring 
in Wolphaarstdijk opgedaan waar ik 
jaren geleden heb gewoond en daar 
ook de organisator was. We waren al 
gewaarschuwd dat je in Breskens aan 
een dood paard trekt als je hier iets wilt 

organiseren. Daarom dachten we: nou 
als er misschien eens een man/vrouw 
of acht á tien zou meedoen, dat zou 
mooi zijn maar last minute werden dat 
er 34! Een mooi begin van dit nieuwe 
initiatief. In dat dode paard zat blijk-
baar toch nog leven (lees Smile). Een 
aantal weken daarvoor hadden we in 
de hele bloemenbuurt en alle straten 
die de bloemenstraten met elkaar ver-
bonden een flyer in de bus gegooid 
met een uitnodiging tot deelname. Dat 
waren toch een dikke 300 adressen. 
We kregen hele leuke reacties, ook van 
mensen die niet in onze buurt wonen, 
en het een heel leuk idee vonden. Wat 
minder leuk was het commentaar en 
de rotopmerkingen van mensen die 
het blijkbaar beter dachten te weten. 
Die hebben vast nog nooit van NIVEA 
gehoord: Niet Invullen Voor Een Ander. 
Social media is een krachtig medium, 
helaas ook voor negativiteit. Er zullen 
altijd mensen zijn waarvoor je het nooit 
goed kan doen, “of je nu op je kop of 
op je poten staat” zeiden ze bij ons 
thuis altijd.

Ondanks dat er een snijdende wind 

stond en het in de schaduw toch be-
hoorlijk koud aanvoelde was het een 
zeer geslaagde dag. Het was droog! 
En dat was het belangrijkste. Er waren 
toch redelijk veel bezoekers, vooral 
ook toeristen die blijkbaar de gele pij-
len hadden gevolgd die richting onze 
rommel wezen. De reacties waren heel 
erg leuk en de vraag of we dit vaker 
organiseerden hoorden we regelmatig 
terugkeren. Dat smaakt dus blijkbaar 
naar meer. We zagen jongelui voorbij-
lopen met een 3D printer, dan zocht er 
weer een oudere dame naar Afrikaan-
se kunst en iemand anders kocht een 
hangmand die normaal in een vrieskist 
hangt. Niet om in de vriezer te gebrui-
ken maar om tennisrackets, ballen en 
ander speelgoed op de bergen in het 
hoekje achter de bank van hun vakan-
tiehuisje. Waar een fietsrommelroute 
al niet toe kan leiden. Het buurtgevoel 
versterken, saamhorigheid creëren, 
een hoop met spullen kwijt en een leuk 
zakcentje overhouden en goede ge-
sprekken. Over GELUK bijvoorbeeld. 
Omdat het zo’n geslaagde dag was 
hebben we een nieuwe datum geprikt: 
Zaterdag 3 september. Dan is de bloe-
menbuurt van Bresjes weer the place 
to be!

Petra en Karin



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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Gelukkig hebben we volgehouden en zien we inmiddels 
duidelijk de contouren van de appartementen staan, 41 
levensloopbestendige appartementen, ondergebracht in 
twee complexen, die allemaal bewoond zullen worden door 
mensen uit de streek. Naast hun eigen appartement kunnen 
de toekomstige bewoners gebruik maken van een stay-over 
appartement (handig om familie te laten logeren!) en het 
bewonerscafé. 

De werkzaamheden vorderen gestaag en de kozijnen en 
ramen zijn dan ook al grotendeels geplaatst. Op de bovenste 
etage kunt u ook al het begin van de gevelafwerking zien. 
Wij kunnen niet wachten tot het eindresultaat er staat!

In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en zijn we ook 
volop bezig met andere ontwikkelingen. Hierbij hebben we 
oog voor alle doelgroepen, zo wordt er in Cadzand gebouwd 
aan ons nieuwe kantoor waarboven zich 15 appartementen 
bevinden en staat in Sluis een project gepland waarbij we 
graag de starters op woningmarkt van dienst zijn. 

Residentie 
Parasijspolder
Een appartementencomplex waar iedereen tot op hoge 
leeftijd kan wonen, dus met laagdrempelige mogelijkhe-
den om zorg in te kopen. Dat was het doel waarmee het 
oude bejaardenhuis werd aangekocht, maar voordat we 
hier aan de slag konden gingen er vele jaren voorbij van 
gesprekken, onderhandelen, terug naar de tekentafel 
enz…. 
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Vrijwilligers gezocht voorleesexpress

De gemeente Sluis is samen met de Biblio-

theek het project De Voorleesexpress gestart. 

Voorlezen vanaf jonge leeftijd is erg belang-

rijk Echter blijkt dat niet in alle gezinnen het 

voorlezen goed lukt. Hierdoor missen jonge 

kinderen belangrijk taalaanbod. Bij dit project 

komt in gezinnen met jonge kinderen een 

voorleesvrijwilliger langs, die 20 weken lang 1x 

per week voorleest. Dit bij voorkeur gezellig in 

de thuissituatie. Mocht u zich willen aanmelden 

als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen 

met OBS de Zeemeeuw (tel:0117381678) en 

vragen naar juf Francien of juf Ilse.

Volkstuintje te huur

Voor liefhebbers van zelfgekweekte 

groenten is er ongeveer 30 vierkante 

meter tuingrond beschikbaar. 

Het volkstuintje is achter de  

PKN-kerk in de Dorpsstraat

Gegadigden kunnen zich melden 

op tel.nr. 06-51393132
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PRIKBORD
Het viel me tijdens de nachtelijke ritten door de polder in 
ene op dat koeien in de wei stonden te grazen, dan wel 
stonden te herkauwen. Niet vreemd zul je zeggen, maar 
ik bedacht me daarenboven dat ik ook overdag nooit een 
koe zag liggen snurken, laat staan met de ogen dicht. 
‘Do cow sleep?’, een interessante vraag! De vraag die zich 
opwerpt: werkt het wegvallen van het daglicht bij herkau-
wers dan niet slaapverwekkend, doet het licht dan wel iets 
met dieren?

Licht doet inderdaad zelfs veel met dieren : kippen gaan op 
stok bij invallen van de duister, veel vogels zetten het op een 
zingen bij het lengen der dagen en ook een aantal niet-ge-
castreerde katers starten hun, voor ons akelig, kattengejank 
; ook duivenmelkers weten heel goed welke invloed licht kan 
hebben op de vliegprestaties van hun duiven : als de mel-
ker de lichtinval in het duivenhok kunstmatig beperkt, blijkt 
de duif de rui uit te kunnen stellen, zodat de duif langer een 
‘volle vleugel’ heeft en langer deel kan nemen aan de wed-
kampen. Licht werkt via de ogen in op de hersenen, waar-
door stoffen vrijkomen die leiden tot de meest uiteenlopende 
symptomen zoals zojuist beschreven.

Maar ik wil nog een stapje verder gaan: wat dacht je dat licht 
met mensen doet? Je hoort mensen in de winter vaak zeg-
gen: ‘Goh, de donkere dagen voor kerst, we gaan het binnen 
gezellig maken!’. Men beseft in de meeste gevallen echter 
niet dat men juist in deze donkere dagen de weinige uren 
(zon)licht zou moeten koesteren, opzoeken, want geloof me, 
licht doet ook bij ons mensen iets ten positieve, met onze her-
senen. De mens zit het overgrote deel van de tijd op kantoor 
of werkt in de fabriek of zit binnenshuis, waardoor blootstel-
ling aan helder daglicht drastisch is afgenomen. Zeker in de 
winter komen we daarenboven nóg minder buiten en kunnen 
de hormonale effecten bij menigeen divers negatief zijn: meer 
behoefte aan slaap, stemmingsverandering, lusteloos wor-
den, zich moeilijker kunnen concentreren, meer gaan eten …, 
prikkelbaar worden: ‘winterblues’! Als mensen mogen kiezen 
tussen niet meer op wintersport gaan of de zomervakantie 
laten vallen, is er een grote groep mensen die er niet eens 
over denken moet: ‘De wintersport laat ik niet vallen, het is zo 
heerlijk en ontspannend’. Ik denk dat ze onbewust bedoelen 

dat de lichttherapie van veel buiten zijn tijdens de wintersport 
in combinatie met de lichtweerkaatsende sneeuw, via de 
ogen een geweldig hormonaal effect heeft en dat dit vele licht 
indirect gigantisch veel energie aan een mens en dier en zijn/ 
haar leven geeft!

Laat je gedachten er maar eens over gaan en bedenk dat 
ook jouw goede gedachten (waarschijnlijk) pas bij voldoende 
helder daglicht zullen ontstaan …    
                                                                     Geert de Bruijckere
  

Wel ‘us un koe zien slapun ?

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”

BRSJS.nl

BRSJS.nl

Eindelijk is het weer zover, we 
kunnen weer en mogen weer, de 
Visserijfeesten komen er weer aan. 
Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 
7 augustus 2022 schudt Breskens 
weer op zijn grondvesten dan zijn er 
weer de Visserijfeesten. 

Feesten zoals we dat gewend zijn van 
voor de corona-ellende. Dit houdt in 
dat er weer kermis is op het Spuiplein, 
een braderie langs de haven, een 
rommelmarkt, een foodtruckplein op 
het Oranjeplein, straatentertainment 
en een keur van artiesten in de vis-
mijn.
Het rode kruis, de verkeersregelaars 
en alle vrijwilligers die ons bijstaan 
maken het ook dit jaar weer mogelijk 
om de visserijfeesten te organiseren. 
We noemen met opzet de vrijwilligers, 
iedereen bij naam noemen is te doen 
maar als we iemand vergeten doet dat 
geen recht aan zijn of haar inspan-
ning. Het wordt er niet eenvoudiger op 
om de visserijfeesten te organiseren. 
Steeds meer regels van de overheid 
waar we aan moeten voldoen en kij-
ken of we het financieel kunnen rond-
maken. Toch is het iedere keer een 
uitdaging om dit weer voor elkaar te 
boksen, met behulp van al onze spon-
soren.

Het visserijcomité is erin geslaagd om 
weer een mooi programma met arties-
ten samen te stellen. Wereldberoemd 
en ze komen naar Breskens op  
5 augustus Boney-M. Bekend van 
wereldhits als The Rivers of Babylon, 
Daddy Cool, Ma Baker en Rasputin.

Visserijfeesten 2022

Geboren

Op zaterdag komen naar Breskens 
the Party Friex, Abba Fever, Raymond 
Hermans en Schorre Chef en MC Vals.

Op zondag zijn de vismijn in de 
middag te zien Jacco Ricardo met 
een schitterende artiestenparade. 
De klappers in de vismijn op de zon-
dagavond zijn: René Karst de man 
van “liever te dik in de kist”, Party 
Animals van onder andere “have you 

ever been mellow” en Mooi Wark 
bekend van hun megahit 
“in de blote kont”.

Dit alles en veel, heel veel meer 
tijdens de visserijfeesten 2022, 
op 5, 6 en 7 augustus. 

Namens comité visserijdagen 
Breskens
André Brakman(secretaris)

makelaardij
Wim van de Broecke

S p u i p l e i n  1
4 5 1 1  a P   B r e s k e n s

t e l .  ( 0 1 1 7 )  3 8 2 5 3 2

makelaardij@vandebroecke.nl

www.vandebroecke.nl

Op 29 april 2022 heeft 
RUBEN zich als 4e
generatie VERSTRAETE 
aangemeld. 

Van links naar rechts: 
Overgrootvader: Huub, 

Grootvader: Edwin met 
kleinzoon Ruben 

Vader: Collin
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Lee Coiffeur is niet zomaar een kapsalon maar een plek 
waar haar en beleving samen komen. Altijd de laatste 
innovaties in haar en haarverzorging. Bij deze salon 
word je als klant gezien. Gevestigd en verscholen bij het 
parkje aan de Boskreek: de kapsalon van Leony Dees.

Leony werkte eerst 2 jaar in haar eigen huis aan de Oude 
Rijksweg. Dit was niet ideaal en ze wilde graag een andere 
soort sfeer wilde creëren. Daarom heeft ze samen met haar 
vriend en vader een salon achterin de tuin gemaakt. Leony 
houdt van Ibiza, deze sfeer wilde ze dan ook creëren. Een 
warme, gezellige salon waar je op de prachtige tuin kijkt als 
je heerlijk ontspannen in de kappersstoel zit. ‘Naar de kapper 
gaan moet een beleving zijn’ aldus Leony. Mede door haar 
vriend heeft ze de stap gezet om voor zichzelf te beginnen. 
Zoals Leony zelf zei: ‘Het was altijd al een droom van me om 
iets neer te zetten wat een ander niet heeft. Net iets anders 
doen dan de rest; een lekker (non)alcoholisch drankje, iets 
lekkers erbij. Dat kan allemaal. Ik hou ervan om een metamor-
fose te maken bij een klant. Haar verlengen is iets wat ik heel 
graag doe.’ Leony heeft als toekomstdroom een huis op Ibiza 
waar ze iedere maand een beautyweek zou organiseren for 
the inside and the outside. Denk dan aan massage maar ook 
yoga, gezichtsbehandelingen en meditatie. Een week om he-
lemaal te ontspannen. Vooralsnog blijft ze gewoon fijn werken 
in haar prachtige salon in Bresjes!

Sinds juli ‘21 is  Djenica Ruijtenburg erbij gekomen in de 
salon van Leony. Zij huurt een stoel en heeft een eigen 
klantenbestand. Door de liefde is Djenica vanuit Spui in 
Bresjes terecht gekomen. Eerst is Djenica 1 dag in de 
week voor zichzelf begonnen. Daarnaast was ze toen 
nog werkzaam in Axel maar vanaf begin dit jaar is ze vol-
ledig voor zichzelf gestart in de salon van Leony.
Er komen zelfs veel mensen van Axel en omstreken naar 
Bresjes gereden om het haar te laten doen door Djenica, dit 
wil wel wat zeggen. Djenica wil dat het een beleving is om 
naar de kapper te gaan. Ze wil ontspanning/wellness com-
bineren met een kleur – of knipbehandeling. Je kan ook bij 
haar terecht voor een hoofdmassage met hotstone stenen. 
Kinderen zijn ook van harte welkom. Zij krijgen een pakje 
drinken, snoepjes en sinds kort kunnen ze ook kiezen uit 

Lee Coiffeur

verschillende hippe plaktattoos. Ook de mannen worden niet 
vergeten. Zij kunnen tijdens het knippen een lekker biertje 
krijgen. Djenica vindt het kleuren super om te doen. Balayage 
is dan ook wel haar expertise. Djenica vertelt: “Ik wilde eigen-
lijk nooit voor mezelf beginnen maar ik liep er wel tegenaan 
dat ik meer service wilde bieden en nu ik voor mezelf werk 
kan dat wel”. Djenica heeft als toekomstdroom om ook visa-
gie aan te bieden. Deze twee ambitieuze kapsters zijn ook te 
vinden op social media. (Lee Coiffeur en Hair by Djenica). 
 

Adres:  
Oude Rijksweg 28 
Breskens 
(ingang aan de tennis)
Tel. nr.
Lee Coiffeur 
(Leony): 
06 55112308 
 
Tel. nr.
Hair by Djenica 
(Djenica):
06 15586960 
 

KASSA: 
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

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

supermarkt. Kijk, dat is kassa voor jou.
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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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Vanwege de coronacrises zijn de festiviteiten toen uitge-
steld. Gelukkig kwam het fraaie jubileumboek "Kleurrijk 
zwart-wit" geschreven door Frans Meijaard en Serge de 
Ruijsscher. Helaas kon de wedstrijd tegen Oud Feijen-
oord geen doorgang vinden. Terugkijkend in het verre 
verleden was het een lust om al die verhalen nog eens 
terug te lezen. Over Barre, Kippe, Koppe en al die ande-
ren. Op Baersande verbleekten reputaties. Het prachtige 
verhaal over de onvergetelijke voetballer Bram van de 
Broecke.

Op zaterdag 9 april heb ik namens de KNVB de herinne-
ringsvlag en bokaal overhandigd aan voorzitter Hans Bak-
ker. Hoewel het twee jaar na dato een beetje mosterd na de 
maaltijd is,leek het ons (de KNVB district Zuid 1) gepast stil 
te staan bij het honderd jarig bestaan.

Vlak voor aanvang van de 11e Breskense voetbalquiz vond 
dit gebeuren plaats. De JO13-2 van de VV Breskens werd 14 mei voor de twee-

de keer in één jaar kampioen. In de kampioenswedstrijd 
tegen de JO13-1 van Oostburg/IJzendijke werd met 3-1 ge-
wonnen. De JO13-2 is inmiddels een reeks van 18 wedstrij-
den ongeslagen. Van deze reeks won men 16 wedstijden en 
speelde men er 2 gelijk. Uiteraard werd er na het kampioen-
schap flink feest gevierd en volgde, zoals dat hoort als je 
kampioen bent, een rondje op de karre door Bresjes. 

V.V. Breskens bestond op 
1 mei 2020 honderd jaar
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Tall SHIP - IRIS Zeillogger uit 1916 in de Haven

foto: Anton Verstraete

Kraanschip Orion (BE) passeert het Visserijmuseum Breskens

Kampioenen door BRSJS

www.levroparket.nl

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

Kamper Kogge 
voo de Kaoje 
van Bresjes! 

BRSJS.nl
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In mei zijn de groepen 5 t/m 8 op 
excursie geweest naar Brugge. 
Ze hebben daar veel geleerd over 
het leven in een middeleeuwse stad. 
Ze zijn naar het Historium, de OLV-
kerk, de Bloedbasiliek, het begijnhof 
en het Minnewater geweest. Verder 
hebben ze een boottochtje gemaakt 
over de Brugse Leitjes en natuurlijk 
kon er tussendoor ook heerlijk ge-
speeld worden in de speeltuin van het 
stadspark. Het weer was prachtig en 
de kinderen hebben genoten.

De kinderen van groep 3 zijn op bezoek geweest bij het melkveebedrijf van de 
familie Vesseur in Oostburg. Tijdens de lessen wereldoriëntatie leerden de kin-
deren al veel over melk, koeien en zuivelproducten. Nu konden ze het ook eens 
in het echt bekijken en ervaren: De melkrobot, de stallen, de kalfjes, het voer, de 
stank en niet te vergeten het proeven van melk en een stukje kaas! Het was een 
leerzame morgen. 

Groep 7 heeft een bezoek gebracht 
aan de kinderhutten in het laatst ge-
opende stuk van Waterdunen. De 
organisatie van Waterdunen heeft ook 
een bezoek aan het Kustlab mogelijk 
gemaakt. Er waren 2 gidsen van het 
Zeeuwse Landschap aanwezig om 
de kinderen van alles te vertellen over 
de vogels en de planten. De kinderen 
hebben alle zintuigen gebruikt. Ze heb-
ben vogelpoep geroken, vogels gezien 
door de verrekijker, aan veren en plan-
ten gevoeld en geproefd van lamsoor 
en zeekraal. Het was een zonovergo-
ten dag na afloop van de wandeltocht 
werden alle indrukken verwerkt in een 
muurkrant die ze bij het Kustlab heb-
ben gemaakt. Kortom een ervaringsge-
richte en leerzame dag!

Nu de Corona maatregelen het toe-
laten kunnen de schoolkinderen 
van Breskens weer als vanouds op 
excursie. 

Excursies

Alle kinderen zagen er prachtig uit! Wat 
hebben alle kinderen en leerkrachten heer-
lijk ontbeten. Het was gezellig, lekker en 
gezond! Iedereen heeft samen naar koning 
Willem Alexander en koningin Maxima ge-
keken via het digibord en nog even geoe-
fend voor het lied "FitTop10" van Kinderen 
voor Kinderen.Na het ontbijt stonden alle 
spelletjes al klaar. Er was genoeg te doen: 
blikgooien, stoepkrijten, het ballonspel 
en verschillende estafettes. Tot slot werd 
er nog flink gezongen en gedanst op het 
schoolplein. Het was een geslaagde dag, 
mede mogelijk gemaakt door onze OV, 
Jumbo Breskens en het Kaasboerinnetje.

Vrijdag 22 april, de dag voor de meivakantie, heeft OBS Breskens - 
de Zeemeeuw meegedaan aan de Koningsspelen. Een prachtig versierd 
schoolplein en bij binnenkomst stond er een heerlijk ontbijtje klaar. 

Op 13 mei jongstleden deden de groepen 
7 en 8 mee met 7 teams aan de mini-
roparun. Het was een prachtige dag om te 
lopen. De kinderen hebben alles gegeven 
en enorm hun best gedaan. De teams 
werden ondersteund door 2 fietsende 
ouders en 2 chauffeurs die de kinderen 
aanmoedigden en ondersteunden tijdens 
de loop.De kinderen hebben in de gemeen-
schap van Breskens een prachtig bedrag 
van 1562,85 euro opgehaald. De opbreng-
sten van de Mini-Roparun Zeeuws-
Vlaanderen zullen ook in 2022 gaan naar 
de Stichting ROPARUN. Win vragen dat 
jaar in het bijzonder aandacht voor de 
activiteiten van de Palazzoli-inloophuizen 
in Oostburg, Hulst en Vlissingen.

OPBRENGST 
Bag2school

Koningsspelen groepen 3 en 4

Mini Roparun
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Gegratineerde witlof 

voor 2 personen

Ingrediënten
2 stuks grote witlof
4 plakken ham
4 plakken gruyèrekaas
200 gram emmentaler geraspt
Peterselie
Paprikapoeder
Olijfolie
Zout en peper

Bereidingswijze:

Maak de witlof schoon en snij hem in 2 stukken 
en zout en peper toevoegen.
Bak de witlof mooi bruin daarna laten afkoelen
Rol de witlof in de ham daarna ook met de kaas
Doe er de geraspte kaas op en bestrooi met 
paprikapoeder en peterselie.

Ongeveer 20 minuten in de oven op 150 graden 
daarna gratineren. Heerlijk bij krieltjes en botersaus

Eet Smakelijk!

Koken met KO

Ik had al een nieuwe Taalrubriek liggen (over het Woord 
van het Jaar 2021). Die moet echter maar even wachten 
(wel nog dit jaar!), want vragen en reacties van lezers en 
lezeressen zijn vanzelfsprekend veel leuker: die krijgen 
voorrang. De reageerster noemt zichzelf een Haagse Am-
sterdamse, zij vindt dat het Bressiaans veel charme heeft 
en stelt 2 kwesties aan de orde.

1. Vraag: bij het werkwoord bloeden zegt een Bressiaander: 
bloeien, maar dat is toch echt iets anders?

 Antwoord: ja, daar zit wel een flink verschil tussen! Ik hoor 
ook wel vaak ‘mijn vinger bloeit’, maar mijn vinger is geen 
plant: het moet echt zijn: mijn vinger bloedt (van bloeden). 
Allereerst bloeien: ik bloei, jij/zij/hij/het/u bloeit (maar: 
bloei jij = overal ook: je), wij/jullie/zij bloeien en: ik/jij/het/
hij/u bloeide en wij/jullie/zij bloeiden. Zie het gratis Groene 
Boekje www.woordenlijst.org op internet en zoek op ‘bloei-
en’. Van Dale geeft 2 betekenissen, a) een letterlijke – in 
bloei staan, bloesem dragen – met als voorbeelden: de 
fruitbomen bloeien, vroeg of laat bloeien, een bloeiende 
boomgaard en alles wat groeit en bloeit en b) een figuurlijke 
– floreren, gedijen, zich geheel of rijk ontplooien – met als 
voorbeelden: het bedrijf bloeit (is dus een bloeiend bedrijf) 
en dat kind kan hier groeien noch bloeien (kwijnt hier weg, 
kan zich niet ontwikkelen). Een leuke afsluiter hierbij is de 
laatbloeier: dat kan letterlijk zijn (een plant) of figuurlijk 
(zoals een politieke laatbloeier – waarvan de talenten pas 
op latere leeftijd blijken). Tenslotte in beide betekenissen: 
… heeft gebloeid en … is bloeiend. Bloeden 

 (ik bloed, jij bloedt – maar: bloed je/jij?, wij bloeden, ik 
bloedde, jij bloedde, wij bloedden en zij hebben gebloed). 
Betekenis van bloeden: bloed laten uitvloeien (tot bloedens 
toe, bloeden als een rund – een doekje voor het bloeden 
= figuurlijk). Figuurlijk: nog bloedt die wond (het leed is 
vers), mijn hart bloedt (ik heb diep verdriet) en hij deed 
het met een bloedend hart (veel verdriet). Tenslotte is er 
ook nog een financiële betekenis: hij moet ervoor bloeden 
= hij zal ervoor opdraaien (moet betalen).

2. Vraag: vaak hoor ik dat er een t gezet en gezegd wordt, 
niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland, achter het 
werkwoord willen: ik wilt, hij wilt. Is dat correct?

 Antwoord: ik ga even voorbij aan het feit dat iedereen in 
Rotterdams dialect zegt: ik loopt, etc. Verder kijk ik in GB 
en VD: ik wil, jij wil(t) – wil jij?, u wil(t), hij/zij/het wil, wij/
jullie/zij willen – verleden tijd: ik wilde/wou, etc., zij wilden/
wouden, voltooid deelwoord: gewild en tegenwoordig 
deelwoord: willend. Opvallend is nog dat VD wel ‘je wilt’ 
heeft maar niet ‘je wil’ en dat VD naast de vorm ‘wouden’ 
ook nog ‘wouen’ heeft. Het antwoord op de vraag is nu 
wel duidelijk: u en jij wil(t) zijn beide in verzorgde taal 
goed en/of verdedigbaar, ik wil en hij/zij/het wil is correct, 
ik wilt en hij/zij/het wilt is beslist fout!

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

 RL

Taalrubriek 25 (juni 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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Nieuw, uniek en stads… 

Een uniek concept in onze regio. Ik 
neem plaats op een velvet roze stoel 
en krijg een cappuccino met haver-
melk voor mijn neus geschoven, mijn 
favoriete koffie. Met trots vertelt hij dat 
ze een koffieprinter hebben. Een wat? 
Ja je leest het goed, een printer. Alles 
waar schuim op zit, dus ook op een 
biertje, kan een tekst of een logo op 
gedrukt worden. Heb je een leuk uitje 
met vriendinnen voor een verjaardag? 
Je geeft het maar aan en er verschijnt 
zó een leuke tekst in je schuimende 
drankje. Als dat geen Happy birthday 
is! Ik neem een slok van mijn vegan 
cappuccino en luister geboeid naar 
zijn verhaal.

Sinds héél kort zijn ze open, donder-
dag 19 mei maakten Joey de Loor en 
zijn rasechte Bressiaanse vrouw Eliza 
de Rooij-de Loor een knallende start 

met LiefsLies. Waar deze naam van-
daan komt laat zich wel raden. Met de 
zon hoog aan de hemel, uitzicht over 
het glinsterende water van de weste-
lijke haven en de honderden masten 
van de zeilboten zou je zomaar kunnen 
denken dat je in een trendy lunchbar 
zit aan het IJ in Amsterdam. En dat is 
nou net precies wat ze aan sfeer wil-
den neerzetten. Joey, een Sassenaar 
van origine verteld hoe hij in 2018 in 
Breskens (S)Old Antiques is gestart. 
Van Breskens is hij in 2020 met zijn 
brocante en antiek naar Schoondijke 
verkast waar hij ineens 450 m2 tot zijn 
beschikking had. “Elk idee begint met 
een behoefte die je niet kan vervullen 
vanuit jezelf” vertelt hij. “Het begon met 
goede kaarsen”. Lies kon in de buurt 
geen mooie en kwalitatief goede kaar-
sen vinden en zo pikte zij een stuk van 
de 450 m2 in om LiefsLies te starten, 

trendy woonaccesoires zoals je ze nu 
op de Westhavendam kunt vinden.  In 
januari 2020 kreeg de droom om een 
horecazaak in stadse sfeer neer te zet-
ten in combinatie met een winkel, een 
kans. Nou dat is zeker gelukt! De sty-
ling komt volledig van eigen hand. Met 
een moodbord op Pinterest hebben 
ze anderhalf jaar lang kunnen stoeien 
om de juiste combinaties in kleur en 
materialen te vinden. Een mengeling 
van zacht taupe, roze en goudkleur 
in combinatie met stoer beton, zwarte 
kozijnen en robuuste houten vloeren en 
vensterbanken. Het ziet er prachtig uit. 
Stoer en lief. Een zee van licht valt door 
de enorme ramen naar binnen en geeft 
een prachtig uitzicht over de haven, 
een ideaal decor voor een gezellig sa-
menzijn.

Rond drie uur maandagmiddag stapte ik binnen. Het zat ramvol. Ik vroeg Joey of het 
toch wel gelegen kwam om een gesprek te hebben en wist gelijktijdig het antwoord 
al. En zo ging ik voor de tweede keer die dag, na sluitingstijd, richting Westhavendam 
1 waar een spiksplinternieuwe horeca- inclusief woonaccessoires zaak is gevestigd. 

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

Kijk voor ons volledige aanbod op
www.tournoismakelaardij.nl

Tournois Makelaardij

@tournoismakelaardij

permanente recreatieve

info@tournoismakelaardij.nl

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

We hebben een ruim assortiment aan 

Ook voor Zeeuwse (baby)kadootjes en

Stomerijservicepunt+naai
Knoppunt-Axelsestraat 122

knoppunt.nl / 0115-692883/ 06
gratis parkeren 

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

ruim assortiment aan fournituren, wol
borduurstof en – garen. 

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

naai-/lockmachinereparatie 
Axelsestraat 122- 4537AP Terneuzen 

692883/ 06-13028896  
parkeren bij de deur 

       …..veel méér dan hobby!

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

fournituren, wol+katoen e.d., 

kunt u bij ons terecht. 

…..veel méér dan hobby! 

Ik val bijna van mijn roze velvet stoel af als ik hoor dat hun 
team uit vierentwintig mensen bestaat en ik vraag me dan 
ook af hoe ze dát voor elkaar hebben gekregen gezien de 
landelijke schreeuwende vraag naar horecawerknemers. 
Tja, Social media. Twee keer een story op Instagram met 
lekkerbekkende foto’s van de gerechten die ze op de proef-
kookdag hebben gemaakt hebben mensen letterlijk lekker 
gemaakt. Zowel om er te werken als te genieten van al het 
lekkers wat op de kaart staat zoals de Mister Benedict: een 
briochebroodje met gepocheerd ei, schijfjes avocado en 
een smeuïge Hollandaisesaus met de optie gerookte zalm 
of bacon. Nu al een hardloper. Ook glutenvrij, lactosevrij 
en vegetarisch lekkers staat op de kaart. En voor de kids? 
Mummieknaks! Het 29-jarige stel heeft iets, je voelt hun 
passie en hun anders denken. Eliza (Lies) kan “knettergoed 
koken” en zij is dan ook de kok verteld Joey met trots. En 
“ze is dol op bloemen, ze zou overal bloemen opdoen”. 
Zelfs die kweken ze zelf … eetbare bloemen. Afgelopen 
weekend at ik er een heerlijk stuk chocoladetaart, zo’n stuk 
met een smeuïge brownieachtige textuur en een openge-
barsten krokante korst. En een lief toefje vlierbloesem. Zo 
schattig en lekker, dat smaakt naar meer. Ik wens deze 
twee en hun team een glorieus avontuur. 

Op woensdag en donderdag zijn ze gesloten en tanken 
ze ff bij.  De andere dagen zijn ze geopend van 8.00-18.00 
uur. De website heet www.liefsliesbreskens.nl. Wil je online 
mee lekkerbekken, kijk dan op Instagram liefs.lies_

Met plezier geschreven door Petra Selis
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DC DREDGING BV
Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland

0117-381395 | www.dcdredging.nl

Schoolvoetbalteam jongens groep 7/8 schrijven 

geschiedenis voor OBS de Zeemeeuw!

OBS de Zeemeeuw werd 1e in hun poule door te winnen van scholen uit Axel, Zoutelande en Oost-Souburg. De finale was 
tegen de school Oleanderhof uit Arnemuiden en na een spannende wedstrijd won OBS de Zeemeeuw deze met 3-0. 
Totaal onverwacht maar oververdiend werden we dus kampioen van Zeeland! Dit betekende dat we weer een ronde verder 
waren en nu naar de district finales mochten. In al die jaren dat de OBS meedoet aan schoolvoetbal was dat nog nooit een 
jongensteam gelukt. De district finales werden gehouden in Sint-Michielsgestel.  

Op 1 Juni om 09:30 uur werden we aan school uitgezwaaid en vertrokken we met een bus richting Brabant. Er was een 
spandoek gemaakt en de leerlingen van groep 8 hadden mooie borden gemaakt om ons te steunen. 
 
Er was 1 poule van in totaal 6 scholen waarvan alleen de nr 1 naar Zeist mocht voor de landelijke finale. Onze tegenstan-
ders kwamen uit Dordrecht, Hoeven, Bavel, Best en Kerkdriel. Uiteindelijk wonnen we 2 wedstrijden en verloren we er 3 en 
daarmee zijn we toch op een mooie 4e plaats geëindigd. De terechte winnaars kwamen uit Bavel waar enkele jeugdspelers 
van profclub Nac Breda in zaten. Na een erg gezellige terugreis waren we rond 21:00 uur weer terug in Breskens.  Dit was 
een dag die we nooit meer gaan vergeten! 

Na 2 jaar zonder schoolvoetbal was er afgelopen september eindelijk weer een plaatselijk 
toernooi voor de basisscholen in Oostburg. Hieraan deed oa het jongens team groep 7/8 
van OBS de Zeemeeuw aan mee welke bestaat uit: Brandon Scheele, Rick Pijcke, Filimon 
Yemanu, Tim Vergouwe, Siebe Kors, Jeremy Gerber, Nick Wisse, Nick Herrebout, Levi van 
Ham, Milan Versprille en Milan Focke. Uiteindelijk werd OBS de Zeemeeuw kampioen 
door in de finale te winnen van De Nieuwe van Dale uit Sluis. Door deze toernooiwinst 
mochten we op 18 Mei naar de regiofinales in Bruinisse.  Er waren daar 2 poules en beide 
nr’ s 1 van elke poule mochten de finale spelen. 

Schoolzwemkam-
pioenschappen 
gemeente Sluis
Zaterdag 21 mei waren de school-
zwemkampioenschappen van de 
gemeente Sluis. OBS De Zeemeeuw 
deed ook mee met maar liefst 31 kin-
deren uit groep 3 t/m 8. 

Het was een leuke middag, iedereen 
heeft goed zijn best gedaan en we 
hebben elkaar fanatiek aangemoe-
digd! Er zijn zwemslagen geweest 
waarop je voor jezelf tegen je leef-
tijdsgenoten zwom, maar er zijn ook 
estafettes gezwommen waarin je met 
een team zwemt tegen andere teams. 
Het was spannend, maar OBS De Zee-
meeuw is knap als 2e geëindigd op 
de kampioenschappen! De kinderen 
hebben allemaal een medaille gekre-
gen en als team een beker voor de 2e 
plaats. Bovendien heeft het team nog 
een taart gewonnen, deze wordt op 
school gebracht! De oudervereniging 
had voor tussendoor nog een traktatie 
geregeld. De uitslag van de school-
zwemkampioenschappen is te vinden 
op www.scheldestroom.com. 

Nieuwe sponsorborden V.V. Breskens
Op Baersande hangt sinds kort een nieuw sponsor-
bord op de tweede ring erbij. 
Het is van Interieur By Erdem. Bij deze interieurspeciaal-
zaak aan de Langeweg 43 in Breskens kunt u terecht 
voor onder andere de aankleding van vloeren, wanden 
en ramen. Er is een ruim aanbod van verf, behang, vloe-
ren, gordijnen, woondecoratie en ook zonnewering. Eige-
naresse Ikram Erdem adviseert u graag. Neem een kijkje 
op de website www.interieurbyerdem.nl en volg hen ook 
op Facebook en Instagram. V.V. Breskens dankt Ikram 
voor deze sponsoring.

Jonge ondernemers sponsoren Voetbal Vereniging Breskens
Rond het eerste veld van VV Breskens schitteren twee nieuwe sponsorborden: 
‘Taarten van Rens’ en ‘Quaars Visrokerij’.
- De uit Schoondijke afkomstige Renske Jacobse maakt prachtige en heerlijk taar-

ten, cup cakes en lekkernijen. Neem een kijkje op de Facebookpagina van Taar-
ten van Rens en volg haar op Instagram.

- Bressiaander Sven Quaars runt samen met compagnon Gianni Steijaert Quaars 
Visrokerij. Zij leveren zowel horeca als particulier overheerlijke gerookte zalm, 
paling en makreel. Volg ook hen op Facebook en Instagram.

VV Breskens dankt beide jonge startende ondernemers voor hun sponsoring.
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Koninklijke onderscheidingen voor 
10 en 20 jaar vrijwilligerswerk

Grandcafe El Molino

Tijdens het jaarlijkse bemanningsdiner van KNRM  
reddingstation Breskens zijn twee vrijwilligers in het  
zonnetje gezet. Zij ontvingen een oorkonde en jaarteken  
behorende bij de Vrijwilligersmedaille voor Openba-
re Orde en Veiligheid. Eind maart vond het jaarlijkse 
bemannings diner plaats bij één van de leden van haar 
redderskring; Restaurant the Bull in Breskens. Vanwege 
Corona kon het diner in november 2021 niet doorgaan en 
werd het nood gedwongen een aantal maanden uitgesteld.
 
10 en 20 jaar vrijwilliger
Naast lekker eten en gezellig samenzijn had het diner ook 
een feestelijk tintje. Twee bemanningsleden vierden een 
jubileum. Er was dan ook een klein officieel gedeelte waarbij 
de Secretaris van KNRM reddingstation Breskens, Jos van 
den Heuvel, een korte toespraak hield. Daarna mocht Roy 
Christiaansen, 10 jaar vrijwilliger, de Vrijwilligersmedaille in 
ontvangst nemen. Jeroen de Koster ontving het jaarteken 
behorende bij zijn Vrijwilligersmedaille voor 20 jaar  
vrijwilligerswerk.

Nogmaals gefeliciteerd namens de Plaatselijke Commissie, 
schipper en bemanning van KNRM Breskens!

Als je de monumentale Hulster Molen van Schoondijke 
binnenstapt, word je meteen overvallen door het 
panorama op de Molenkreek. Je wordt er als het ware 
naartoe gezogen. Om bij het grote raam in het hart van 
het grandcafé te komen, loop je onder de molen door. 
Vroeger reden hier paard en wagen om meel op te laden.

Napoleon 
Het molenerf dateert uit 1600, de molen zelf is sinds 1812 
in het bezit van de familie De Hulster. Robert: “De molen is 
door de familie aan mijn moederskant aangekocht via een 
kaarsveiling, uit naam van Napoleon, in Eeklo. Bij een kaars-
veilig mag je bieden zolang de kaars brand. Het laatste bod 
voordat de kaars dooft, is geldig. Schitterend verhaal toch!” 
Elke hoekje en gaatje van het erf vertelt zijn eigen verhaal. In 
@grandcafeelmolino zijn dan ook veel herinneringen en foto's 
van vroeger te vinden. “Een plaquette van het Royal Canadian 
Legion herinnert twee Canadese piloten die hier tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken.”

Molenaar in opleiding
Anno 2021 voegt de zesde én zevende generatie een nieuw 
verhaal toe. Robert: “De inrichting is verzorgd door Tine. 
Door de jaren heen hebben we, met in ons achterhoofd dit 
plan, oude bouwmaterialen en unieke interieurstukken verza-
meld. Zoon Jason en dochter Megan runnen het grandcafé. 
Als zevende generatie volgt Jason daarnaast de opleiding 
tot molenaar. Als de wieken waaien, maken we meel wat 
door de lokale Bakkerij Willemsen wordt verwerkt in ons 

brood en Het Zeeuwse Zoetje maakt er overheerlijke appel-
taart van. En natuurlijk kun je het meel ook bij ons kopen om 
thuis pannenkoeken te bakken. Het grandcafé is een heerlij-
ke plek voor de lunch of borrel en is bovendien een fantasti-
sche locatie om te trouwen, feesten of vergaderen. We bie-
den een totaalplaatje, want het hele landgoed, inclusief de 
suites van Guesthouse "Ensenada", kan gehuurd worden.” 
We zijn open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 
20:00 en in juli en augustus ook op woensdag en donder-
dag. Kijk voor meer informatie op www.elmolino.nl

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

Grand Café El Molino
www.elmolino.nl

Schoondijke/ Sluis

• Bezichtiging van draaiende molen
• Geopend op vrij-za-zo 

van 11.00 tot 20.00 uur
• Lunch, borrels en bites van 

lokale streekproducten
• Proef onze appeltaart 

gemaakt van ons eigen meel
• Fietsknooppunt Schoondijke
• Verhuur E-bikes inclusief 

prachtige panorama fietsroute
(reserveren via 0031 6 11060387)

• Geniet van een prachtig uitzicht 
midden in de natuur
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14 april 2022 hebben wij, Richard en Gerlinde, restaurant Gerrie's geopend op een prachtig plekje op het Spuiplein. 
Nadat wij allebei een aantal jaren ervaring hebben opgedaan in de horeca, hebben wij nu de stap genomen om een 
eigen zaak te starten. 

Voor ons staan de kwaliteit en de beleving op nummer 1. Richard is de chef en probeert gerechten op de kaart te zetten 
die je niet in elk restaurant terugziet, zoals een Zeeuwse paella, kingfish ceviche met kalamansi en zeegroentjes, oesters 
met codium en kaviaar of een zwaardvis tataki. Richard is fan van de Oosterse keuken, dus ook dat is terug te vinden in de 
kaart. Elke drie maanden wordt de kaart veranderd, zodat we met de seizoenen en streekproducten kunnen meegaan. De 
basis van de keuken is Frans, verse fonds en bouillons worden dan ook zelf gemaakt. Bij ons kan je voor alles terecht, van 
een lekker soepje, lunchplank tot een tournedos Rossini met verse truffel. 

Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen in ons restaurant en kijken uit naar uw komst. 

Richard en Gerlinde Vergouwen

Restaurant Gerries

Nieuw in
BRSJS

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar het was het waard. Het werd een dag vol plezier en gezelligheid voor 
jong en oud. Je kon koopjes jagen op de rommelmarkt, wafels eten, sapje drinken, springen op de springkussens en 
spelletjes doen in de tent. ‘s Morgens was de optocht met de versierde fietsen een hoogtepunt. Stralende gezichtjes op 
een prachtig versierde fiets of step achter de muziek aan en als klap op de vuurpijl de brandweerauto als hekkensluiter.

‘s Middags was de negenkamp op het Spuiplein een topper voor kinderen en ouders. Spanning, maar vooral veel plezier. 
De ‘Stormbaan’ bleek een echte uitdaging, de‘Interactieve kegels’ zorgden voor spanning en ‘Get him off’ zorgde voor 
competitie en hilariteit. Tijdens het wachten op de prijsuitreiking konden de kinderen genieten van een heerlijke pannenkoek. 
B&S vermaakte het publiek ondertussen met prachtig uitgevoerde covers. De aanvoerders van de winnende teams 
kregen hierna de bekers uitgereikt door wethouder Peter Ploegaert. Een heerlijke Koningsdag In Breskens, de zon 
scheen en de aanwezige EHBO hoefde alleen een pleister te plakken en een bloedneus te stelpen. Heel veel dank aan 
muziekvereniging Breskens/Groede/Schoondijke, de Brandweer van Breskens, de Verkeersregelaars en de EHBO voor 
hun bijdrage. Heel veel dank ook aan alle vrijwilligers, kinderen en ouders voor het mede mogelijk maken van deze fijne 
dag. De gemeente Sluis willen we bedanken voor de subsidie en het faciliteren van Koningsdag.

Langs deze weg willen wij ook de sponsoren bedanken. Zonder jullie bijdrage was 
Koningsdag niet op deze manier mogelijk geweest. Hieronder alle sponsoren: 

Elsje Fiederelsje Pannenkoekhuis, Matchpoint Banen, Steakhouse The Bull, 
Onsdagelijkskost, Napoleon, Stoer Staaltje Sandra Versprille, Jumbo Breskens, 
Renewi Wouter de Houck, Café Centraal/ Bistro de Buurman,Visgroothandel Mike 
de Houck BV, Luteijn Hydraulics, Bakkerij Willemsen, De Appelaere BV, 
Gemeente Sluis,Durenkamp, Droomijsje, A-muse, Gino's Grillhuis, Escobar, 
Restaurant Spuiplein 41, Assurantiekantoor Boidin & Vinke, Interieur by Erdem, 
Cocoon lifestyle,’t Vosje, Levro Parket, Brover Fashion

Koningsdag 2022
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Familieberichten
Overleden:

Pieternella Elisabeth de Bree-van Oeffelen , Pie
geboren Tholen 03-01-1923  † Breskens op 9-4-2022

Tamara (Tannetje Maria Janneke) Hoogstad-Verkruijsse
geboren 19 mei februari 1968  † 10 april 2022

Anita Geervliet-Boeye
geboren 4 september 1962  † 14 april 2022

Rini (Marinus Willem) Bouwens
geboren 20 januari 1952  † 15 april 2022

Agnes Pijfferoen-Roman
geboren 5 januari 1930  † 10 mei 2022

Tanny Provoost - Pladdet
geboren 29 augustus 1933  † 1 juni 2022

Geboren: 

Amsterdam 24-04-2022
                   Milo Romain Deveneijns
                   Zoon van : Anneke Dekker en Aik Deveneijns.

Evenementen

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

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

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

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

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

Dag en nacht 
bereikbaar

Ieder mens is op zijn eigen wijze uniek.

VASTENACTIE WAS 

GROOT SUCCES:
De vastenactie van dit jaar is een groot succes geworden.
De drie Zeeuws Vlaamse parochies hadden de lat dit jaar 
wel heel hoog gelegd. Ze wilden € 50.000,- ophalen voor Si-
busiso, een project voor gehandicapte kinderen in Tanzania 
dat is opgestart door het Terneuzens artsenechtpaar Sander 
en Atty Hammer. Als de drie parochies er in zouden slagen 
om € 35.000,- op te halen, dan zou de landelijke vastenactie 
dit bedrag aanvullen naar de gewenste € 50.000,- Er zijn 
allerhande activiteiten georganiseerd, zoals: Pop-up winkels, 
boekenbeurzen, fancy fairs, maaltijden, wafelverkoop, statie-
geld acties, sponsorlopen enz.Dit alles resulteerde er in dat 
het gestelde doel werd gehaald. De H. Andreas parochie in 
West Zeeuws Vlaanderen heeft hieraan € 6680,- bijgedragen 
wat voor zo’n kleine parochie een fantastisch resultaat is. 
Alle mensen die hieraan hebben bijgedragen, sponsors, gul-
le gevers en vrijwilligers willen wij hierbij nogmaals van harte 
bedanken.Namens de vastenactie Adrie de Lobel

11 juni    Bingo Platte Knoop
19 juni   Paarden Puzzelrit, Veerhaven
24 juni    Foto-expositie van fotoclub 
   Breskens in "het Klinket"
16 juli   Bingo Platte Knoop
25 juli    Jaarmarkt op Spuiplein
31 juli    Gypsyjazz Avond  
   Strandpaviljoen van Houten
5 t/m 7 augustus  Visserijfeesten

Buiten BRSJS
11 juni t/m 18 juni  Zomerexpositie in 't kerkje,  
   Waterkandkerkje 
12 juni   Brocante aan de waterkant Sluis 
13 juni t/m 16 juni  Avondvierdaagse Oostburg
15 juni t/m 6 juli  Tentoonstelling Cadzandse Dracht  
   Retranchement
18 juni    West-Zeeuws-Vlaams 
   Muziekfestival Schoondijke
25 juni    Rommelmarkt Oostburg
25 juni    Bakken&KlakkenIJzendijke
26 juni    Eenhoorntocht Oostburg
26 juni    Folkloristische vlasdag Eede
9 juli    Kunst-, hobby- en boekenmarkt 
   Cadzand-Dorp
16 juli    Rommelmarkt Aardenburg
16 juli    Concert Stephanie Struik Groede

Diensten in de H. Barbarakerk

Zondag 19 juni is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. 
Aanvang 09.15 uur.

Zondag 3 juli is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. 
Aanvang 09.15 uur. 

Zondag 17 juli is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. Aanvang 09.15 uur.

Zondag 31 juli is er een eucharistieviering. 
Voorganger is dan pastoor Wiel Wiertz. Aanvang 09.15 uur.

Zondag 7 augustus is er in de PKN kerk aan de Dorpsstraat 
een oecumenische viering met voorgangers Jacqueline 
Geertse en Frans van Geyt.
De aanvang van deze dienst is om 10.00 uur.

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

Het rooster is nog niet definitief, voor actuele informatie ver-
wijzen wij u naar de roosters die bij de kerk hangen of naar 
www.andreas-wzvl.nl

De Barbarakerk is nog tot en met september geopend voor 
bezoekers.De openingstijden zijn: 
dinsdag t/m zaterdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Het winkeltje in de Barbarakerk is dan ook geopend, daar 
kunt u boeken en kleine brocante kopen.
De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor het onderhoud 
van de kerk en de beelden van wijlen pastoor Omer Gielliet.

©kerkfotografie.nlBRSJS.nl



Twee Bressiaanders op de dierenambulance 
stellen zich voor
Harriëtte Derkx en Nico Ingels, beiden grote dierenlief-
hebbers en begaan met het lot van dieren in nood.

Harriëtte:
Nadat ik in 2019 door een chronische ziekte thuis kwam te 
zitten, ben ik in 2020 als vrijwilliger bij de dierenambulance 
aan de slag gegaan. Het voordeel van deze vrijwilligers-
baan is, uiteraard, dat je een verschil kunt maken voor een 
dier in nood, maar ook dat ik mijn diensten zelf kan bepalen 
en wanneer het eens een dag niet lukt, dit ook geen pro-
bleem is. We hebben een heel leuk team van vrijwilligers die 
allemaal voor elkaar klaarstaan als het nodig is. Er zijn regel-
matig cursussen en workshops waar we gratis aan kunnen 
deelnemen, bijv. over de “do’s en dont’s” omtrent dieren en 
hun welzijn. Onlangs heb ik een cursus mogen volgen bij A 
seal in Stellendam en ik mag mij nu gediplomeerd zeehon-
denwachter noemen. Een erg leuk job waarbij geen enkele 
dienst hetzelfde is.

Nico:
In maart 2020 ben ik met pensioen gegaan en in eerste 
instantie ben ik gaan rondkijken wat ik nog allemaal wilde 
gaan doen, want stilzitten is voor mij geen optie. Net als 
Harriëtte ben ik gek op dieren. Ik behoor tot de categorie 
mensen die te hulp wil schieten als een dier in de proble-
men is. De keuze voor de dierenambulance was voor mij 
dan ook een logische. Je bepaalt zelf wanneer je diensten 
zijn, dat vind ik erg belangrijk. Soms is het erg rustig, soms 
zit je geen minuut stil. Alles kom ik tegen in dit werk, van 
een vogeltje van een paar gram tot een Deense dog van 85 
kg en alles wat daartussen zit. Helaas redden niet alle die-
ren het, dat is een wat minder leuk aspect van de job, maar 
voor al die dieren die het wél redden en weer losgelaten 
kunnen worden in de vrije natuur, daar doe ik het voor.

Meer informatie of ook vrijwilliger worden: 
kijk even op de site van de dierenbescherming,
www.dierenbescherming.nl. of stuur een mailtje naar: 
karina.wijnands@dierenbescherming.nl.

Vrijwilligers


