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Steven is een enthousiaste nieuwe aanko-
mend opstapper aan boord van redding-
boot Zeemanshoop in ons mooie BRSJS. 

Om zijn taak als redder veilig te  
kunnen uitvoeren heeft hij snel een 
eigen overlevingspak nodig. Dit  
speciale waterdichte pak vormt de  
belangrijkste persoonlijke veiligheids-
uitrusting van een bemanningslid. 
Dankzij een overlevingspak is een 
redder beschermd, blijft hij drijven 
en hoeft hij geen kostbare secondes 
te verspillen, omdat hij blind de hulp-
middelen kan pakken die hij nodig 
heeft. Ook is er een opblaasbaar  
reddingvest in het pak geïntegreerd, 
zodat redders altijd extra drijfvermogen 
bij zich hebben. De overlevingspakken 
worden op maat gemaakt, waardoor 
het draagcomfort hoger is.

Wist u dat het overlevingspak...
…per redder op maat gemaakt 
wordt? Elke redder heeft zijn ‘eigen’ 
pak en is verantwoordelijk voor het on-
derhoud ervan. Na elke training of actie 
moet het worden afgezoet (reinigen 
met zoet water) en opgehangen wor-
den aan de pakkendroger. Dat is een 
soort kleerhanger met luchtslangen, 
zodat alles goed kan drogen.

…met de complete uitrusting zo’n 
10 kilo weegt? Het bevat een geïn-
tegreerd reddingsvest, flitslicht met 
reservebatterijen, PLB, veiligheidsmes, 
CO2-patroon, twee handstakellichten, 
een naamplaatje, een paar handschoe-
nen en een waxstift om de rits soepel 
en waterdicht te houden.

…drie kleuren heeft? De mouwen 
en de capuchon zijn geel, zo ben je 
duidelijk zichtbaar. De romp is rood, 
zodat je de redders van KNRM goed 
kunt herkennen als er ook veel andere 
hulpverleners actief zijn. De stukken 
die snel slijten of vaak vies worden zijn 
van wat steviger materiaal, in de kleur 
donkerblauw.

…uit maar liefst drie lagen water-
dicht materiaal bestaat? Om precies 
te zijn Goretex Pazifik, wat ook een 
hoog ademend vermogen heeft zodat 
het pak niet te warm wordt tijdens het 
dragen. De ellebogen, knieën, on-
derbenen en het zitvlak hebben een 
coating van kevlar, om deze kwetsbare 
stukken oersterk en slijtvast te maken.

…voldoet aan de strengste veilig-
heidseisen? Deze eisen zijn bepaald 
door SOLAS, het internationale verdrag 
voor de beveiliging van mensenlevens 
op zee (Safety of Life at Sea). SOLAS 

Crowdfundingsactie KNRM Breskens 
beschrijft waaraan je uitrusting op zee 
aan moet voldoen op het gebied van 
constructie, uitrusting en bemanning.

…een speciale kap heeft tegen 
stuifwater? Deze fluorescerend oran-
je ‘sprayhood’ trek je vanuit je nek 
over je hoofd heen en zet je op het 
reddingsvest vast. Zo ben je goed be-
schermd tegen overkomend stuifwater

Helpt u mee om Steven een nieuw 
overlevingspak te kunnen geven zo-
dat hij zijn taak als redder veilig en 
beschermd kan uitvoeren? Alvast 
bedankt!

Ga naar de volgende website https://
breskens.samenvoorknrm.nl/project/
overlevingspak-redder-steven 
of scan de QR code! 

Foto: Annemarie Bücker
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Donderdag 21 juli 2022 hebben jeugdmuzikanten van 
Muziekkidz Breskens, Jeugdgroep OKK uit Schoondijke, 
Jeugdorkest Petit Monie uit IJzendijke en Jeugdorkest 
IJgenweis uit Cadzand weer samen opgetreden en nu 
op in Breskens. Het was een gezellige boel, daar op het 
Spuiplein. 

Na het succes van de Play Inn tijdens het West Zeeuws 
Vlaams Muziekfestival op 18 juni j.l., bundelden de jeugd-
muzikanten wederom de muzikale krachten om het leuke 
concertje nog eens over te toen. Ook deze middag was 
weer zeer geslaagd en wederom een succes. Papa’s en 
Mama’s, broertjes en zusjes, Opa’s en Oma’s, kwamen in 
groten getale luisteren. 

Ook de bezoekers aan 
het Spuiplein namen de 
moeite om aan te slui-
ten bij het publiek. We 
hopen in de toekomst 
vaker de jeugd bij el-
kaar te kunnen brengen 
om samen op te treden. 

Nog steeds zijn nieuwe (jeugd)muzikanten van harte wel-
kom bij de verenigingen. Bespeelt je zoon of dochter een 
instrument of zou hij/zij dit graag willen leren. Vraag dan 
eens naar de mogelijkheden via: muziekokk@zeelandnet.nl. 
Wij brengen je in contact met de muziekvereniging bij jou in 
de buurt. 

Ook als je als ouder/grootouder graag de muziekwereld in 
wilt stappen, ben je van harte welkom. 

Muzikale jeugd in actie op het Spuiplein
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PRIKBORD

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

Let op: Geen advertenties!!

Gezien op vakantie

Foto: Lilian Vermoet-Uytterhoeven

Foto: Glenn Corijn
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Zelfs als je eenmaal bent afgestudeerd realiseer je je 
in de late lenteperiode nog bijna jaarlijks dat er thans 
een andere generatie voor eenzelfde examenblok staat, 
varend in een soortgelijk schuitje waarin je zelf zo vaak 
mocht vertoeven …

Door jaren van studie in de Oost-Vlaamse universiteits-
stad Gent heb ik mogen ervaren dat je op Belgische 
scholen ‘niet op de koffie bent’. Discipline, gestrengheid 
en respect zijn mede pijlers waarop het Belgische onder-
wijssysteem rust, geen ‘je of jij’ of ‘zeg maar Kees’.

In het tweede jaar diergeneeskunde doe ik examen ‘dier-
kunde’ (geen tentamen, maar examen over de stof van het 
‘ganse’ jaar!). Vier vragen, waarvan sowieso drie vragen 
perfect beantwoord, onder andere ‘beschrijf de menstru-
ele cyclus bij de aap’ en eentje waarop ik het antwoord 
schuldig moet blijven: ‘beschrijf de cyclus van het diersoort 
sponzen’. Meer dan opschrijven dat je er de ramen mee kon 
sponsen lukte mij niet … “Meneer de Bruijckere, ik zie u in 
september terug! Want uit het niet beantwoorden van vraag 
4 besluit ik dat u waarschijnlijk meerdere stukken uit de cur-
sus weggelaten zult hebben ...”. De professor had gespro-
ken … en had gelijk! Als je dacht dat het opnieuw moeten 
doen van slechts het vak ‘dierkunde’ de enige consequentie 
was: mis, één vak opnieuw, dan alles opnieuw, ook datge-
ne waar je een dikke voldoende voor had gescoord, toen. 
Onverbiddelijk!

In het laatste (!) jaar diergeneeskunde sta ik op vrijdagmid-
dag op de lijst om het allerlaatste (!) examen van mijn studie 
af te leggen, het vak ‘diergeneeskundige economie’, dat wil 
zeggen, dat dacht ik … immers de studenten met de namen 
beginnend met A tot en met C moesten op vrijdagmorgen 
en D tot en met F op vrijdagmiddag. Ik meld mij op vrijdag-
middag, omdat de naam de Bruijckere in België al bijna 
6 jaar onder de D gezocht moest worden … maar deze 
meneer de professor dacht daar heel anders over: 

Presentielijsten tekenen, zelfs tot in je doctoraal aan toe, bleef 
orde van de dag, later binnenkomen dan wel de collegezaal 
vroeger verlaten werd door menig professor becommentari-
eerd in de trant van: “Denkt u niet de volledige les te moeten 
volgen voor uw examen?”. Welk een betutteling, toen!
Er natuurlijk waren er ook die vrolijke noten …: als een prof 
aan het gremium vroeg of hij tot boven in de collegezaal 
goed hoorbaar was, was het nagenoeg gebruikelijk in koor te 
antwoorden: “Ja hoor, maar het stoort niet!”.
                                                                         
Geert de Bruijckere
  

Vind België ‘un’ prachtland, kom er o zo graag, 
maar zou er net niet willen wonen …

“Meneer de Bruijckere, 
k zie u, helaas voor u, 
later nog eens terug 
(déjà vuutje ! ).  

U had hier vanmorgen 
moeten zijn. U dacht 
handig ‘n halve dag 
studie méér te hebben 
door misbruik te maken 
van uw naam”. 
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BRSJS.nl

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”
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Over een aantal weken ligt hij niet meer in de haven; 
de Lucky Lobster van Cor Fondse. De Lucky 
Lobster is uitgegroeid tot een attractie voor 
voornamelijk onze Belgse en Duitse toeristen 
maar ook mensen uit de buurt stappen aan boord 
bij Cor voor gerookte paling, oesters en kreeft. 

Eerst lag Cor in Harlingen en Hansweert en zo’n 15 
jaar geleden kwam hij in BRSJS terecht. Op de Lucky 
Lobster kunnen mensen nog tot eind augustus/begin 
september een lekkere oester, kreeft of paling komen 
eten en natuurlijk ook voor de losse verkoop kunnen 
mensen nog langskomen. Er is veel veranderd in 
BRSJS de laatste jaren. Cor vertelt: ‘Toen ik hier kwam 
lag het vol met kotters, ze kwamen af en aan. Nu liggen 
alleen Robbie Verschelling en ik hier nog. Verder is het 
een saaie boel geworden. Ik heb dit werk van mijn 16e 
tot mijn 67e gedaan en nu is het tijd voor iets anders.’

De Lucky Lobster

4e geslacht 25 mei is BRSJS weer een 4e geslacht rijker.

Boulevard 11 | 4511 AA Breskens 
 0117-386633

www.xerxes.nu

Zittend op de foto Elly 
Ingels met Jolijn Cornelis, 
links staand Caroline Wil-
lemsen-Ingels en rechts 
Kim Cornelis-Willemsen.
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“Appelflappen, saucijzenbroodjes 
en croissantjes”, is het antwoord op de 
vraag wat voor lekkers ze heeft 
gekocht. 

Ze stapt net buiten bij I Due Fratelli, de 
nieuwe broodjeszaak van Rein van den 
Broeke op Boulevard 2, je kunt het niet 
missen. De gevel met de azuurblauwe 
stenen wordt opgevrolijkt met zachtroze 
bloemen van de oleanders en de witte 
sterjasmijn. Schelpenmobiles hangen 
voor de ramen te prijken naast de qr 
code van Heytom.eu/fratelli (de bestel-
site) waar je de heerlijk versbereide 
broodjes kunt bestellen. Altijd handig 
als je haast hebt, je kunt hier namelijk 
kiezen uit verschillende tijdsblokken 

met maximaal een half uur wachttijd. 
Het broodje zalm is de hardloper op het 
moment, rijkelijk besmeerd met room-
kaas, gerookte zalm, gesnipperde uitjes 
en een topping van rucola, tomaat en 
komkommer. Je kunt natuurlijk ook ge-
woon binnenstappen en je bestelling ter 
plaatste doen. Zeepjes, sustainable ve-
gan kaarsen, azijnen en oliën uit diverse 
Italiaanse streken trekken de aandacht 
terwijl je broodje wordt gemaakt.

Rein heeft zijn voorliefde voor Italië op-
gedaan tijdens de vele vakanties die 
hij met zijn ouders daar doorbracht. 
Die liefde is voelbaar en zichtbaar als 
ik op de hoek van het Spuiplein en de 
Boulevard mijn gesprek met hem heb. 
In korte broek en strandslippers vertelt 
hij enthousiast over zijn passies. O sole 
mio van Pavarotti (hoe kan het ook an-
ders) klinkt op de achtergrond op deze 
zonovergoten zaterdagochtend. Terwijl 
regelmatig zijn hand omhooggaat om 
iemand te begroeten vertelt hij geest-
driftig over zijn dromen, de vegan kaar-
sen en de biologische olijfolie in prach-
tige metaallook flessen die hij sinds 
kort verkoopt in I Due Fratelli. “Een Mini 
Toscane probeer ik hier te creëren”, 

zegt hij al glimlachend en “er komt nog 
meer!” Wat dat “meer” is kun je lezen in 
een uitgebreider artikel op www.brsjs.nl

I Due Fratelli is in juli en augustus elke 
dag geopend van 10.00-16.00 uur. Je 
kunt Rein ook volgen op Facebook.

Met plezier geschreven door Petra Selis

Italië in het klein op het Plein van Rein

Spuiplein 1 - Breskens 



11

Ik wil mezelf even voorstellen:

Mijn naam is Sonja Fijnaut en ik woon in Breskens. 
Sinds 1 januari 2022 ben ik gestart met mijn eigen be-
drijf: Dag Lief Leven. De meeste mensen zullen mij ken-
nen vanuit de apotheek. Vanuit mijn positie hier kreeg 
ik vaak vragen van palliatieve patiënten, of hun naasten. 
Vaak gaat dit over hoe deze mensen nu verder moeten.

Ik heb, samen met mijn moeder, mijn vader mogen begelei-
den richting zijn overlijden. Vandaar uit waren er een hele-
boel dingen waar we tegenaan liepen, waarbij ik dacht dat 
moet anders kunnen.  Met deze gedachte heb ik een aantal 
jaren gelopen en heb ik ervoor gekozen om weer een studie 
te volgen. Na 2 jaar studeren ben ik nu stervensbegeleider 
en rouw counselor.

Ik sta mensen, die palliatief zijn, bij om het leven zo goed 
mogelijk af te sluiten. Ik probeer om te ontzorgen en ik be-
spreek alle zaken die, iemand die palliatief is, belangrijk 
vindt. Palliatieve zorg is meer dan alleen zorg in de ster-
vensfase. Op deze manier probeer ik daar zo goed mogelijk 
aan bij te dragen.

Daarbij zorg ik ook voor ondersteuning van de naasten. 
Want er komt nogal wat op iemand af als de arts de me-
dedeling geeft dat iemand is uitbehandeld. Dit geldt zowel 
voor de patiënt als de naasten.
Zodra mensen horen dat er geen behandeling meer moge-
lijk is kunnen ze contact met mij opnemen, voor alle vragen, 
zorgen en hulp. Dan kom ik graag langs voor een gesprek 
en kunnen we alles wat de betrokkenen bezighoudt bespre-
ken.

Dag lief leven staat voor goed afscheid nemen van het le-
ven en het leven weer leren omarmen. Wil je meer informatie 
kijk dan op mijn website www.Dagliefleven.nl, of kom direct 
in contact via de mail of telefonisch.

Sonja Fijnaut.
Dag lief leven.

Dag lief leven
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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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Ze leerden ook waarom een autostoeltje 
en een gordel belangrijk zijn. De groe-
pen 3 en 4 hebben geleerd wat ze zelf 
kunnen doen om hun verkeersveilig-
heid te vergroten. De groepen 5 en 6 
zijn naar de Dokweg gegaan en heb-
ben alles geleerd over de remweg van 
de auto. Het leukste was natuurlijk dat 
ze op de passagiersstoel van een les-
auto zelf op de rem mochten trappen 
als er met een formule 1 vlag gevlagd 
werd. De groepen 7 en 8 hebben de 
fietsbehendigheid vergroot. Deze leer-
lingen gaan bijna naar het voortgezet 
onderwijs en daarom was er ook aan-
dacht voor gedragsbeïnvloeding en 
de gevaren voor appen en muziek luis-
teren in het verkeer. Aan het eind van 
de ochtend hebben alle kinderen een 
verkeersdiploma gehaald.

Praktische verkeerslessen
Op dinsdag 5 juli kregen alle groepen van de Zeemeeuw praktische verkeers-
lessen van de ANWB. De groepen 1 en 2 hebben verkeersgeluiden geleerd 
en geoefend met oversteken. 

Na 2 jaar Corona gingen de kinderen 
van groep 3 en 4 voor het eerst met 
de bus op schoolreis zonder ouders! 

Wat was dat spannend. Veel kinderen 
hadden dan ook niet geslapen. 
De schoolreis ging naar Tropical Zoo. 
Daar konden ze lekker spelen in de 
Jungle, spetteren in de waterspeeltuin, 
kregen ze les over de slang en moch-
ten er zelfs met één rond hun nek op 
de foto. Na een lekker bakje friet en 
' s middags nog een ijsje was de te-
rugreis naar Breskens een stuk minder 
lawaaierig dan de heenreis. 
Met dank aan de oudervereniging.Opbrengst mini roparun

Schoolreis 
groep 3 & 4
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Men in black white versus de vogelgriep

Dylan, 20 jaar oud, is vrijwilliger bij 
Het Zeeuws landschap. Hij vertelt 
dat hij drie a vier uur per dag op zijn 
scooter de omgeving afzoekt naar 
dode of zieke vogels sinds begin juni 
de vogelgriep massaal toesloeg. Als 
hij ziet dat een vogel vreemd gedrag 
vertoont weet hij dat hij deze in de 
gaten moet houden. Zijn gebied is 
vanaf de waterinlaat bij ’t Killetje tot 
aan Voorland Nummer Een bij Hoofd-
plaat. “Bloedheet is het in dat pak”, 
vertelt hij. “Er zit een plastic laagje in 
ter bescherming, met deze tempera-
turen loopt het zweet over je lijf”. Hij 
heeft het er voor over deze dierenlief-
hebber in hart en nieren, hij hoopt een 
steentje te kunnen bijdragen aan het 
indammen van de besmettingen.
‘De grote stern, een kustbroedvogel, 
is het grootste slachtoffer’ volgens 
Fred Schenk, districtshoofd bij het 
Zeeuws Landschap. Hij gaat over 
alles wat zich afspeelt in district zuid 
waaronder ook de Westerschelde valt.

Er zijn vier plekken in de Zeeuwse 
Delta waar de grote stern massaal 
komt broeden, één van die plekken 
is Waterdunen. Ongeveer 7000 paar 
(14000!) grote sternen zorgen hier in 
West Zeeuws Vlaanderen voor hun 
nakomelingen. Het was dan ook een 
enorme klap voor de populatie toen 
hier in het broedseizoen honderden 
vogels per dag stierven. In totaal zijn er 
nu zo’n 6000 vogels gesneuveld waar-
van rond de 2500 volwassen vogels, 
de rest zijn kuikens. Als één of beide 
ouders sterven dan is dit het gevolg, 
ze zijn nog te klein om voor zichzelf 
te kunnen zorgen. Op de vraag waar 
al die dode vogels blijven krijg ik te 
horen dat deze worden opgeslagen in 
een vriescel tot een destructiebedrijf 
ze komt ophalen voor vernietiging. 
Steekproefsgewijs worden de dode 
dieren voor onderzoek naar een bedrijf 
in Lelystad gebracht waar tot nu toe de 
uitslag hoog pathogene vogelgriep is 
geconstateerd. 

De grootste zorg de komende maan-
den? De bergeenden die vanuit Zuid 
Nederland en België op de Hoge Pla-
ten komen “ruien”. Normaal gesproken 
liggen hier eind juli tot eind augustus 
duizenden bergeenden veilig en wel te 
wachten op een nieuw verenkleed, ze 
kunnen dan ook niet vliegen. Sommi-
gen dobberen rond op het water totdat 
ze weer compleet zijn. Daarna ver-
spreiden de vogels zich weer. ‘Als in 

zo’n grote groep de griep uitbreekt dan 
kun je het wel raden’, zegt Fred. ‘En 
daarna komen de steltlopers vanuit het 
noorden van Europa met duizenden 
deze kant op, dat is de volgende zorg’. 
Dat zijn bijvoorbeeld roze grutto’s, ple-
vieren, strandlopers en bonte strandlo-
pers. Een tip: Niet aan dode vogels zit-
ten!  Wat je wél mag doen als je dode 
wilde (water)vogels hebt gesignaleerd: 
check de website Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA) of neem 
contact op met Gemeente Sluis.
De bergeenden en de vele andere vo-
gels … ik hoop dat ze gezond en wel 
hun vleugels blijvend kunnen uitslaan.  
Tot het broedseizoen is afgelopen kun 
je op homepage van de website van 
Het Zeeuws landschap de kolonie vol-
gen via een webcam. 

PS

Als ik de afslag neem richting de strekdam zie ik hem lopen in de avondzon. Hij komt onherkenbaar aanlopen in 
een hagelwit pak met capuchon en een mondmasker voor zijn gezicht. Zijn gehandschoende hand draagt een jonge 
dode zilvermeeuw die vervolgens bij de drie andere dode vogels in de vuilniszak gaat en die daarna in de koffer van 
zijn Dink 50 scooter verdwijnt. Het klinkt misschien respectloos, toch is het dit absoluut niet.
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Op veler verzoek nog eens 
de monchou taartWoord van het Jaar 2021 (zoals aangekondigd!)

Diverse instellingen organiseerden een verkiezing 
van Woord van het Jaar 2021.

A. Bij Van Dale NL waren de kandidaten: 1) boosterprik, 2) 
deltavariant, 3) doorbraakinfectie (bij iemand die volledig 
gevaccineerd is), 4) finfluencer (van financial + influencer: 
geeft via de sociale media beleggingsadviezen), 5) ge-
voeligheidslezer (licht teksten door op politiek incorrecte 
uitspraken, etc.), 6) grotsyndroom (na isolatie of quarantai-
ne weer naar het sociale leven), 7) intimiteitsvacuüm (lang 
ontbreken van intimiteit tussen partners), 8) memeaandeel 
(in klein bedrijf, massaal gekocht om de koers te mani-
puleren), 9) pandemocratie, 10) prikpolarisatie (tussen 
voor- en tegenstanders), 11 prikspijt (over wel prikken, zou 
ook over niet prikken kunnen gaan), 12) QR-samenleving 
(alleen gevaccineerd toegang met QR-code), 13) vacci-
natievoordringer, 14) wappiegeluid (misleidende info over 
vaststaande wetenschappelijke feiten) en 15) woonprotest 
(starters geen kans op de woningmarkt).

Door acties in de sociale media won prikspijt (82,2% – het is 
wel eerlijk gegaan overigens) voor woonprotest (3,7%) en 
wappiegeluid (3,6%).

B. Bij Van Dale BE (België, andere woorden) won knaldrang 
(intense behoefte om te feesten – 37,2%) voor tegelwip-
pen (tegels in de tuin vervangen door groen – 15,9%) en 
boosterprik (10,7%). Van de andere 12 kandidaten noem 
ik nog: pasjesmaatschappij en tweedehandslucht (in 
slecht geventileerde ruimte i.v.m. corona).

C. Ook het Genootschap Onze Taal hield een verkiezing van 
het Woord van het Jaar 2021. De 10 genomineerde woor-
den waren: boosteren, flitsbezorger, havermelkelite, knal-
drang, pandemoe (een leuk woord!), snottebellenprotocol 
(dat ook!), vaccinatielocatie (idem!), wappie (uitleg: zie 
boven), woonkloof en zelftest. Bij Onze Taal won wappie 
met 32,4% van de stemmen.

D. En leuk: er was ook een Zeeuws Woord van het Jaar. Er 
waren 8 kandidaten: karantennedag (quarantainedag), 
prikspiet (prikspijt), smoeldoek (mondkapje), twee hee 
(2G), haeniedeu (gaat niet door), thuusbluuve (thuisblij-
ven), uutkieken (uitkijken) en bintzat (ik ben het zat). Deze 
door Omroep Zeeland georganiseerde verkiezing werd 
gewonnen door bintzat met 53% voor smoeldoek met 
47%.

E. Zo, en nu op naar de verkiezing van het Woord van het 
Jaar 2022!

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

RL

Taalrubriek 26 (augustus 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
 



17

Op veler verzoek nog eens 
de monchou taart

Ingrediënten
1 pak bastonge koeken 
250 gram boter
300 gram monchou
250 gram witte basterdsuiker
2 pakjes slagroomversteviger
2 pakjes vanille suiker
2 blikken kersen
1/2 liter slagroom

Bereidingswijze:
Begin met het verkruimelen van de Bastogne 
koeken. Laat 250 gram boter smelten.Doe de 
Bastogne koeken bij de gesmolten boter, goed 
roeren. Verdeel het mengsel in een springvorm 
en laat afkoelen. Klop de monchou samen met 
de suiker goed door. Daarna de slagroom met 
de pakjes versteviger opkloppen en het meng-
sel doorroeren en met een spatel gladstrijken. 
Zet in de koelkast.  

Na een uur in de koelkast verdeel je de kersen 
op de taart  dan nog een uurtje in de koelkast 
en klaar is de taart.
Is heerlijk, succes!

Koken met KO
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De Afslag

Melvin Boone en Isa Vergouwe baten 
de Afslag nu sinds april 2021 uit. Twee 
jonge, enthousiaste ondernemers uit 
Bresjes! De horeca zit in haar bloed 
want de familie Vergouwe is geen on-
bekende naam in horeca-land. Inmid-
dels werkt bijna de hele familie van Isa 
mee bij de Afslag. Melvin werkte eerst 

in de vis maar is naar eigen zeggen 
meer een horecaman. Hij vindt het heel 
leuk om contact met iedereen te heb-
ben dus hij doet de bediening. Isa staat 
samen met haar moeder in de keuken.

Toen ze begonnen in april vorig jaar 
hebben ze hun bedrijf weer terug De 
Afslag genoemd. Het is een begrip in 
de streek na zoveel jaren dus dit wilden 
ze niet veranderen. De speeltuin heb-
ben ze ook gratis gemaakt voor kin-
deren. Je betaalt dus geen entreegeld 
meer. Ook veranderen ze regelmatig 
de menukaart, zo is er nu weer net een 
nieuwe kaart samengesteld. Zowel toe-
risten als mensen uit Bresjes weten de 
Afslag te vinden. 
Melvin en Isa hebben een hecht team; 
niet alleen de familie van Isa werkt mee 
maar ook een heleboel vakantiekrach-

ten. Na een dag hard werken met het 
team wordt de dag nog eens bespro-
ken onder het genot van een drankje 
en dan zijn Melvin en Isa oprecht trots. 
Zoals ze zelf zeggen ‘We hebben maar 
een klein (maar hardwerkend) team 
en als we het dan toch allemaal voor 
elkaar krijgen op een drukke dag dan 
haal je daar veel voldoening en tevre-
denheid uit.’

Een babyborrel, familiefeest, kinder-
feestje; vrijwel alles is mogelijk en is te 
bespreken. Er is plek genoeg en deze 
twee jonge, 
enthousias-
te onderne-
mers den-
ken graag 
met u als 
klant mee!

Een lekker ontbijtje terwijl je kinderen spelen, een heerlijke lunch, kinderfeestje, een middagje midgetgolf, borrel of 
familiefeest ? Bij de Afslag in Bresjes ben je aan het juiste adres! Keurig verzorgd en toegankelijk voor iedereen, zo 
kunnen we de Afslag wel omschrijven.
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Geboren

Jayce Jaimy 
Kodde, geboren 
8-7-2022, zoon 
van Thomas & 
Kimberly  

Mila Corijn geboren op
04-07-2022.
Dochter van Theo  
Corijn en Ashley Putters

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

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

0117-381395 | www.dcdredging.nl

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

Kijk voor ons volledige aanbod op
www.tournoismakelaardij.nl

Tournois Makelaardij

@tournoismakelaardij

permanente recreatieve

info@tournoismakelaardij.nl

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

We hebben een ruim assortiment aan 

Ook voor Zeeuwse (baby)kadootjes en

Stomerijservicepunt+naai
Knoppunt-Axelsestraat 122

knoppunt.nl / 0115-692883/ 06
gratis parkeren 

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

ruim assortiment aan fournituren, wol
borduurstof en – garen. 

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

naai-/lockmachinereparatie 
Axelsestraat 122- 4537AP Terneuzen 

692883/ 06-13028896  
parkeren bij de deur 

       …..veel méér dan hobby!

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

fournituren, wol+katoen e.d., 

kunt u bij ons terecht. 

…..veel méér dan hobby! 

Milan, geboren 
op 24 juni 2022. 
Zoon van Veroni-
que en Jochem 
uit nummer een.
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Torentje van H.Barbarakerk opgeknapt

Uitslag verloting 
Visserijfeesten

Het torentje van de H. Barbarakerk van Breskens is recentelijk opgeknapt. Het was door de tand des tijds behoorlijk 
aangetast en hard aan een opknapbeurt toe. Het kerkbestuur heeft aan de firma BAS uit Breskens de opdracht 
gegeven om het torentje van de kerk te halen en de nodige restauratiewerkzaamheden uit te voeren.

Nadat de herstelwerkzaamheden klaar waren, heeft Frank Castelijn, lid van de klusploeg, het schilderwerk voor zijn 
rekening genomen. Woensdag 27 juli is het torentje teruggeplaatst en is staat het weer op de H. Barbarakerk te pronken.

6363
4472
5016
3885
1560
4812
5040
0057
869
4090
2160
1756

6506
1618
0413
5433
1468
6136
2049
6507
1969
4221
0050
1503

2439
3573
4755
0799
6931
1235
5717

Prijzen af te halen  
voor 1 december 
2022 

Bij M. Schutte 
Scheepvaartstraat 29 
4511BA Breskens 
Tel.0653357981
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www.levroparket.nl
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Familieberichten
Overleden:

Willem van der Kolk 
geboren 12 oktober 1948  † 16 juni 2022

Wilfried Willem Jan de Graaf
geboren 8 november 1958  † 18 juni 2022

Levinus Cornelis de Kraker - Fines
geboren 16 december 1938 † 1 juli 2022

Jan Adriaan Blok
geboren 1 juni 1934  † 6 juli 2022

Dorothea Magdalena (Thea) Gelauf-Pracht
geboren 12 januari 1948 † 9 juli 2022

Johannes Jacobus (Johnny) Hoogstad
geboren 25 mei 1966  † 13 juli 2022

Maria Catharina Dusebout
geboren 5 november 1933 † 13 juli 2022

Gustavus Edmondus Buijsse
geboren 6 augustus 1932 † 19 juli 2022

Francoise Dina Janneke (Ans) van Westen-Naeije
geboren 2 mei 1938 † 20 juli 2022

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

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

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

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

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

Dag en nacht 
bereikbaar

Ieder mens is op zijn eigen wijze uniek.

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
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©kerkfotografie.nl

BRSJS.nl

Diensten in de H. Barbarakerk

Zondag 21 augustus is er een woord en communieviering. 
Voorgangers zijn dan Adrie de Lobel en Laurine Vandepitte. 
Aanvang 09.15 uur.

Zondag 4 september is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. Aanvang 09.15 uur. 

Zondag 18 september is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. Aanvang 09.15 uur.

Zondag 2 oktober is er een woord en communieviering. 
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. Aanvang 09.15 uur.

Zondag 16 oktober is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan Frans van Geyt en de muzikale omlijsting is 
in handen van de Bresjes 4 met begeleiding van Tineke van ’t 
Westeinde. De aanvang van deze dienst is om 10.00 uur.

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

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.

13 augustus springkussenspektakel, Zeebad
20 augustus springkussenspektakel, Zeebad
20 augustus  Scheldebeker
17 september Kaaipop

Buiten BRSJS
29 augustus  LEGO-les voor het hele gezin 
  Museum Het Bolwerk 
4 sept    Moaneblusserstocht Schoondijke
25 sept  Jacob Catstocht Groede
8 okt       Herfstwandeltocht IJzendijke



Breskens als aanvoerhaven

De afgelopen weken is de garnalenvisserij wat aangetrokken voor de Belgische 
en Zeeuws Vlaamse kust. Wie over de promenade wandelde, zag de garna-
lenkotters ook vissen op de rede. Niet verder de rivier op, want vanwege het 
PFAS-verhaal, mag er verder op de Westerschelde niet gevist worden.

Die gevangen garnalen moeten ook gelost worden. Dat kan, na het verhuizen van 
de Bressiaanse garnalenzeef, ook in Vlissingen. Wat door de trouwe aanvoerders 
ook gedaan werd. Maar er is een omslag geweest, waardoor er toch met grote 
regelmaat garnalenkotters in Breskens binnenlopen om de vangsten te lossen. 
Breskens heeft een getijdenhaven en is altijd bereikbaar. Hier hebben de vissers 
geen last van wachten op een sluis, ze kunnen er altijd in en uit. 
 
De vangsten worden echter wel op 1 of meerdere vrachtwagens gelost, die ze 
naar een vismijn, met garnalenzeef, elders in het land brengt. Want niet elke vis-
mijn heeft de rechten van zeef-locatie.

Van de aanvoerders op de foto's, gaat ongeveer de helft naar de vismijn in Stel-
lendam en de andere helft naar de vismijn in Harlingen. De aanvoerders kwamen 
uit zowat alle Zeeuwse en Zuid-Hollandse vissersplaatsen, behalve Breskens: 
ARM-46 (Arnemuiden), KG-9 (Kortgene/Colijnsplaat), OD-3 (Ouddorp), SL-23 en 
SL-49 (Stellendam) VLI-27 (Vlissingen) en de YE-76 en YE-238 (Yerseke)
 
Dat de vissers nog maar lang voor Breskens als aanvoerhaven mogen kiezen!!
 
Ronald Ribbe

Wie dacht dat Bresjes qua visserij uitgestorven was na het sluiten van de 
vismijn in oktober 2021, heeft het blijkbaar mis gehad, waaronder ikzelf!!


