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Zaterdag 25 september 2021 was er aan de vissershaven van Breskens een indrukwekkende herdenking. Ruim zestig 
belangstellenden, waaronder vooral veel familieleden van de omgekomen vissers, waren aanwezig de bijeenkomst. 

De toespraken maakt de indruk onder de aanwezige. André Vermeulen verloor zijn vader en broer. Hij deelde zijn herinneringen 
aan de noodlottige elfde januari 1971 toen de BR16 werd vermist. Ook de namen en leeftijden van de omgekomen vissers wer-
den voorgelezen. Dit werd gedaan door de kleinzonen van Staf Steijaert. De schipper verdronk in juni 1992 met het vergaan van 
de BR 45. Zijn drie matrozen kunnen zich wel in veiligheid brengen.

Namens de gemeente Sluis was burgemeester Marga Vermue aanwezig. Muziekvereniging Breskens-Groede-Schoondijke 
speelde enkele muziekstukken. Na afloop kon men napraten in restaurant ‘Het Vissershuis’.

Herdenking op zee gestorven vissers Breskens
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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 5

Onlangs is men begonnen met opknappen van het beeld “Wachters van de 
Schelde” van wijlen pastoor Omer Gielliet. Dit beeld, wat aan de haven van 
Breskens staat, is gemaakt naar aanleiding van de protest loop die in 1989-
1990 vanaf de monding van de Schelde tot aan de bron werd gelopen.

Omer Gielliet was een van de initiatiefnemers van deze loop waarin aandacht 
werd gevraagd voor de vervuiling van de Schelde door ongezuiverde lozingen. 
Het beeld, dat door Omer Gielliet aan de toenmalige gemeente Oostburg werd 
geschonken, is door de tand des tijds behoorlijk aangetast. Vandaar dat ge-
meente Sluis opdracht heeft gegeven om het beeld op te knappen en weerbe-
stendiger te maken.

Nu de laatste tijd weer veel berichten in de media zijn verschenen over de vervui-
ling van de Schelde door fabrieken rond Antwerpen, is de waarschuwing die van 
het beeld “Wachters van de Schelde” uitgaat, actueler dan ooit. Hopelijk maakt 
deze opknapbeurt ons weer bewust van het feit dat we slechts rentmeesters zijn 
op deze aarde en deze schoon moeten nalaten aan de generaties na ons.

Muziekkidz Breskens en Jeugd-
groep OKK spelen al enige tijd 
samen, net zoals de hoofdvereni-
gingen Breskens-Groede en OKK 
Groede-Schoondijke. 

Door de corona hebben veel vereni-
gingen stilgelegen, zo ook muziekver-
enigingen. Daarom waren we dan ook 
zeer verheugd dat in juni dit jaar de re-
petities weer konden worden opgepakt. 
Natuurlijk is het ook leuk, dat je hetgeen 
wat je hebt ingestudeerd ten gehore 
kan brengen. Met toestemming van de 
Gemeente Sluis kon de muzikale jeugd 
uit Schoondijke en Breskens een paar 
concertjes geven. Het eerste concert 
vond plaats op dinsdag 20 juli j.l. op 
het plein in Schoondijke. Vervolgens 
speelden we afgelopen donderdag op 
het Spuiplein in Breskens. Voor beide 

Wachters worden opgeknapt

Muziek op het Spuiplein
optredens zijn er flyers uitgedeeld op de 
basisscholen in Schoondijke, Breskens 
en Groede. Op deze manier werd het 
concert onder de aandacht gebracht en 
konden leerlingen zich aanmelden bij de 
jeugd om eens van muziek te proeven of 
aan te sluiten wanneer er al een instru-
ment wordt bespeeld. Heeft uw zoon of 

dochter (vanaf groep 4) interesse in 
muziek en het bespelen van een instru-
ment, neem dan eens vrijblijvend contact 
op via muziekokk@zeelandnet.nl.
Ook als u zelf geïnteresseerd bent, neem 
dan ook gerust eens contact met ons op. 
Nieuwe leden, jong en ouder, zijn nog 
steeds van harte welkom!
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Elsje Fiederelsje

In 2013 begonnen Els en haar man Jurgen 
eerst met take away pannenkoeken. Dit liep 
eigenlijk direct goed en dus waagden ze 
de sprong in het diepe; in april 2014 zijn ze 
officieel  begonnen met het pannenkoeken-
huis. De droom om een horecazaak te be-
ginnen was er eigenlijk nooit, maar de zoon 
van Els en Jurgen, Brent, wilde graag de 
horeca in. Els en Jurgen wilden graag dat 
Brent op een goede plek terecht zou komen 
en op dit moment draait hij ook helemaal 
mee in de zaak. Jurgen en Brent doen alles 
samen.  De oudste zoon staat ook in de be-
diening, de partner van Brent ook en samen 

met nog een aantal anderen zorgen ze dat 
klanten niets tekort komen. Ook komt Bart 
hun 5 dagen in de week ondersteunen, hij 
is inmiddels echt een manusje van alles. Els 
werkte hiervoor in de zorg en daarom vindt 
ze het ook fantastisch om een deel van 
dit werk nog steeds te kunnen doen in het 
pannenkoekenrestaurant. Inmiddels wer-
ken er namelijk meerdere mensen met een 
beperking in deze mooie zaak. De bege-
leiding en ondersteuning is voor iedereen 
anders maar wordt steeds aangepast aan 
de individuele mogelijkheden. Dit vinden 
Els en Jurgen erg belangrijk. Het leukste 

aan het hebben van deze zaak is het con-
tact met de gasten. Er komen mensen van 
allerlei pluimage. Het sociale aspect is heel 
belangrijk voor Els en zeker in combinatie 
met de dagbesteding. Door corona hebben 
Els en Jurgen ook veel geleerd. Ze sluiten 
de keuken nu een half uurtje eerder zodat 
ze het zichzelf net iets makkelijker maken. 
Els voegt ook nog toe dat ze best hebben 
genoten van die tijd samen, ondanks dat 
het niet leuk was dat ze dicht moesten.Tot 
slot vertelt Els nog: ‘We hopen over 10 jaar 
te kunnen stoppen en de zaak over te dra-
gen aan hun jongens. 
Dat zou echt heel mooi zijn’. 
Website: www.elsjefiederelsje-breskens.nl
e-mail: elsjefiederelsje@live.com
telefoon: 0117-308916

Jurgen en Els, heel veel succes nog met jullie 
leuke zaak en bedankt voor dit interview.
Leanne Thilleman-Blaakman 

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

Elsje Fiederelsje: een laagdrempeligheid, gastvrij, authentiek pannenkoekenhuis 
waar de pannenkoeken, wafels en poffertjes nog echt vers worden gemaakt. Een 
pannenkoek met spek, een Turkse pannenkoek of een speciale pannenkoek ge-
naamd ‘Berend botje’. Voor iedereen is er wat lekkers te vinden bij deze leuke zaak! 

Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN  Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
www.vandebroecke.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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PRikbord
Het is van den hond  
gevlooid
Zo plat als een luis. Inderdaad een luis is plat, horizontaal 
plat welteverstaan. Maar ook vlooien zijn plat, maar zij zijn 
zijdelings afgeplat. Vlooien zijn vleugelloze insecten, dus 
met 6 poten, waarmee ze meer dan honderd keer hun eigen 
lichaamslengte ver kunnen springen! 

De kattenvlo is de vlo waarmee wij het meest te maken krij-
gen; ook de vlo bij hond is (misschien gek genoeg) een kat-
tenvlo. Hondenvlooien (tweemaal zo groot als de kattenvlo!) 
zien we in West-Europa nauwelijks. Overigens, het grootste 
‘bij ons’ voorkomende vlooientype is de egelvlo. Dat ze in de 
vlooienwereld de he’s en de she’s uit elkaar kunnen houden 
…, maar als we ons wat meer in de microwereld begeven 
dan blijkt al gauw dat een vrouwtjesvlo groter is dan een 
mannetje, en dat zal niet het enige verschil zijn …

’n Grote misvatting is dat vlooien op dieren ‘wonen’! Immers, 
‘na het eten’ laten ze zich van het dier vallen en dus ‘wonen’ 
ze het merendeel van de tijd op de vloer in huis en leggen 
daar hun talloze eieren; vlooien is een 99% (!!) omgevings-
probleem en slechts een 1% ‘op-het-dier‘-probleem !
’t Zien van een vlo of gestoken worden door een vlo, is vaak 
slechts het topje van de ijsberg, een ijsberg waarvan we 
weten dat we slechts een tiende boven het wateroppervlak 
zien en de andere negentiende onder water zit. Bestrijding 
van vlooien in de omgeving is dus van het grootste belang: 
sprayen tegen vlooien! En weet je wat vlooien het liefste 
hebben? Dat je gaat dweilen, want dweilen betekent voch-
tigheid, samen met warmte wenselijk voor een goed feest 
binnen de vlooienpopulatie! Inderdaad, de (witte!) vlooie-
neitjes op de vloer liggen heerlijk te wachten tot ze in zo’n 
warme, vochtige omgeving belanden en dan is het verder 
wachten op wat trillingen veroorzaakt door de van vakan-
tie thuiskomende bewoners die binnen de kortste keren 
besprongen worden door hordes uitgehongerde vlooien 
(vlooitjes of vlootjes) op zoek naar een bloedmaaltijd! 

Bestrijden van vlooien is als het hebben van een relatie: je 
zult moeten blijven investeren, je zult er altijd aan moeten 

blijven werken, je bent er nooit mee klaar! De titel van dit 
Animaaltje spreekt boekdelen in deze: ‘Het is van den hond 
gevlooid’, wat zoveel betekent als dat iets haast onbegon-
nen werk is. Dierenspeciaalzaak en dierenarts zijn je partner 
als het om oplossen van je probleem gaat. Als echte 
Zeeuwsch-Vlaming vraag je dan: ‘Ejje kjé wà tegun vloojun?’ 
en niet zoals de meesten vragen: ‘Ejje kjé niks vóó vloojun?’ 
of ‘Ejje kjé wà vóó vloojun?’.
                                                                             
Geert de Bruijckere

Proza en poëzie groepHoud je van taal en vind je het ook leuk om 

met woorden te spelen? Schrijf je wel eens een 

gedicht of een verhaal? Recent is een proza en 

poëzie groep opgericht voor taalliefhebbers om 
elkaar te  inspireren.Wij komen maandelijks op een dinsdagmiddag 

bijeen in Breskens, IJzendijke of Aardenburg. In 

een gezellige sfeer stimuleren we onze vaardig-

heden en fantasie op het terrein van taal. Met 

gerichte opdrachtjes en speelse ideetjes zijn we 

vrij om onze grenzen te verkennen en te verleg-

gen. Als professionele ondersteuning is dichter 
Willem Meesters aanwezig. Onze enthousiaste groep bestaat uit zes deel-

nemers maar er ruimte voor meer! Spreekt deze 

tekst je aan neem dan contact op met 
Joyce Wouters. Tel 06-53194442, 

jw@joycewouters.nl of www.joycewouters.nl

Vanaf september 
worden er weer 

yogalessen gegeven o
p onze nieuwe 

locatie namelijk Achterweg 2 
meer info op de website 

www.ahimsawereld.nl 

 Heeft u leuke weetjes, bent u op zoek naar enz.. laat het ons de weten via redactie@brsjs.nl
Let op: Geen advertenties!!

Dag vrienden! 
U leest het goed: mijn dichtbundel ver-

koopt goed. U kon vrijdag jl. nog voor een 

laatste keer live de siertuin van de familie 

Jacobse in Schoondijke bezoeken. Wat 

is er leuker dan een blijvend aandenken 

aan de siertuin waarin u zovele gezellige 

uren doorbracht? Even door de dichtbun-

del bladeren, een paar gedichten lezen, 

nagenieten bij de schitterende foto's en 

herinneringen ophalen. 

Voor wie nog geen bundel Juust Wa'k Wou 

heeft, die is nog te bestellen bij:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.

php?bid=12325 en ook te koop bij: 

Laurine Vandepitte, JF de 

Millianostraat 89, 4511 HL Breskens, 

de Primera Breskens 

en de Jumbo Breskens.
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Nieuw in

BRSJS

Nieuw in Breskens, 
Security & More, 
voor al uw camera- 
en inbraakbeveiliging.

Het gezicht achter Security & More is Roy Hamelijnck.  
Jarenlang heeft hij binnen verschillende bedrijven er-
varing opgedaan. En nu heeft hij de stap genomen om 
Security & More op te starten. Vanaf 1 oktober kan je 
bij hem terecht voor camera- en inbraakbeveiliging, het 
installeren van toegangscontroles en Wi-Fi netwerken. 

Roy: “Wij zijn een bedrijf dat met een frisse blik kijkt naar de 
ontwikkeling van de technologie. In een tijd waarin dit enorm 
snel groeit, is Security & More hier voor jou!
We richten ons zowel op de zakelijke als particuliere markt 
op het gebied van bovenstaande specialisaties. Samen met 
jou kijken we naar verschillende mogelijkheden om deze 
technologie in te zetten voor een veilige en makkelijke leef- 
en/of werkomgeving.”

Geïnteresseerd of vragen naar verschillende mogelijkhe-
den? Stuur een mailtje naar info@securityenmore.nl of neem 
telefonisch contact met mij op via 0681744862

Voor meer informatie bezoek je onze website: 
securityenmore.nl

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

Bosmaaier 2T
Minigraver Bladblazer 2T

Rug-gedragenHeggenschaar 2T

Yes de eerste Zonnebloem activiteit is gestart sinds 1,5 
jaar. Op 2 september was er een boodschappenbingo 
in de zaal van de Hooge Platen.

Wat was dat fijn om mekaar weer te ontmoeten. De sfeer 
zat er gelijk goed in, eerst koffie/thee met vlaai en bijklet-
sen. Maar tijdens de bingo was het stil en voelde je de 
spanning van de gasten. Dan klinkt er blij "BINGO" en ja 
hoor goede bingo en overhandiging van een mooie prijs.
Natuurlijk gaat er niemand zonder prijs naar huis, ja dat 
zijn ze nu eenmaal gewend bij een Zonnebloembingo.

Dank aan de vrijwilligers voor jullie hulp en tot ziens lieve 
gasten van de Zonnebloem Breskens bij een volgende 
activiteit.

groetjes Marloes, Voorzitter afdeling Breskens

Zonnebloem activiteiten weer van start
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Sportief nieuws

Op deze zonnige zondag stonden er 23 kinderen uit de 
hele regio aan de start. In drie categorieën werd er gestre-
den voor de winst. Rood (beginners), oranje (midi-veld) en 
groen/geel (heel veld). Om 10:00uur begonnen de eerste 
wedstrijdjes en rond de klok van 13:00 was de laatste bal 
geslagen. De kinderen kregen toen nog een broodje knak-
worst en er was natuurlijk nog een prijsuitreiking waar alle 
deelnemers een medaille ontvingen en een snoepzak/ijsje 
mochten uitzoeken.

Winnaars:
Rood: Jip Kolijn, Bente Kalisvaart en Liv de Waele
Oranje: Mees Brouwer en Anne-marit van Strien
Groen/Geel: Féline de Meij

Naomi Boogaard was zaterdag 28/8/21 met de Tinker 
(Ierse koudbloed) Gilroy spekkoper bij de dressuurwedstrijd 
van PSV Hulst. De 16-jarige amazone uit Breskens stuurde 
in het Z2 twee keer op rij naar de overwinning. De scores 
van 64,862 en 63,529 procent waren voor de West-Zeeuws-
Vlaamse puber ook goed voor de felbegeerde promotie naar 
de klasse ZZ-Licht. Veel juryleden vinden, jammer genoeg, 
dat dit ras niet geschikt is voor de dressuur.’’Met Gilroy wil ze 
het tegendeel bewijzen. ,,Dat lijkt haar ook te lukken.. We zijn 
in de klasse B begonnen. En nu mag ze de overstap naar het 
hoogste basisniveau ZZ-Licht. De rek is er nog niet uit. Gilroy 
geeft mij nog steeds het gevoel dat er nog meer in zit. 
Maar ik ben tevreden met hoe het tot nu toe gaat.’’

Kids-fun dag zondag 
19 september 

Naomi Boogaard wil 
bewijzen dat Gilroy 
echt wel in de dressuur 
thuishoort

 
Naomi Boogaard wil bewijzen dat Gilroy echt wel 
in de dressuur thuishoort 
CLINGE - Naomi Boogaard was zaterdag 28/8/21 met de Tinker (Ierse 
koudbloed) Gilroy spekkoper bij de dressuurwedstrijd van PSV Hulst.  

De 16-jarige amazone uit Breskens stuurde in het Z2  twee keer op rij naar de 
overwinning. De scores van 64,862 en 63,529 procent waren voor de West-
Zeeuws-Vlaamse puber ook goed voor de felbegeerde promotie naar de klasse 
ZZ-Licht. 

Veel juryleden vinden, jammer genoeg, dat dit ras niet geschikt is voor de 
dressuur.’’Met Gilroy wil ze het tegendeel bewijzen. ,,Dat lijkt haar ook te 
lukken.. We zijn in de klasse B begonnen. En nu mag ze de overstap naar 
het hoogste basisniveau ZZ-Licht. De rek is er nog niet uit. Gilroy geeft mij 
nog steeds het gevoel dat er nog meer in zit. Maar ik ben tevreden met hoe 
het tot nu toe gaat.’’ 

Grote Clubactie V.V. 
Breskens
Voorafgaand aan de start van de Grote Clubactie 2021 
vond zaterdag 18 september op sportpark Baersande de 
prijsuitreiking plaats voor de 10 beste lotenverkopers van 
V.V. Breskens van 2020.

Alle kids van VV Breskens hebben vorig jaar flink hun best 
gedaan, de opbrengst van 2020 is maar liefst € 3081,50. De 
beste twaalf hebben samen meer dan de helft van alle loten 
verkocht.  Een gedeelde 10e plaats was voor Keano Ver-
ploeg, William Runciman en Rick van Beele met elk 38 loten. 
Dan volgt Stijn de Winde met 40 loten, Jaro Neve 41, Finn 
Heijens 46, Asya Erdem 48, Marte de Groote 52 en Dani de 
Jaeger 55 loten. De top drie was voor Ömer Korkmaz met 75 
loten, Lize Reynvoet 89 en degene met de meest verkochte 
loten was Tim Vergouwe met 102. Ze ontvingen allen als dank 
voor hun geweldige inzet een cadeaubon, een snoepzak en 
een tegoedbon voor een lekker ijsje van Ijssalon Het Droo-
mijsje. Dit jaar kunnen de kids zowel via de gebruikelijke 
boekjes als met hun persoonlijke QR-code eenvoudig en 
helemaal van deze tijd loten verkopen voor Voetbal Vereni-
ging Breskens.  Hopelijk heeft V.V. Breskens ook dit jaar een 
fantastische opbrengst. Succes aan alle verkopers en alvast 
dank voor uw steun!!

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 

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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www.levroparket.nl

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

Bij Pharos III zijn ze aan de 2e woonlaag bezig

Manuala Versluijs 
25 jaar bij het 
Kruidvat

Nieuws van de

Dorpsraad

Beste mensen na veel schuur plamuur en verf werk van 
schildersbedrijf Steijaart. Is onze boei aan het begin van 
Breskens weer helemaal op en top! 

Is u ook iets opgevallen aan de boei? Ik zou even opletten 
als donker is Met dank voor het vele werk van Roel en de 
prettige samenwerking.

Op 17 september zijn de Vissen en Broden van 
Johnny Beerens weggehaald.

gielt
Markering

gielt
Notitie
punt weg en Is met kleine letter (dus 1 zin van maken).
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KAAIPOP 2021; HET WAS FANTASTISCH!

We hebben er ruim een jaar langer op moeten wachten, 
maar afgelopen zaterdag 25 september was het dan ein-
delijk écht tijd voor KAAIPOP! 

Tot het laatste moment was het spannend. Zo'n 10 dagen 
voor het festival, tijdens de laatste persconferentie, was het 
erop of eronder voor de organisatie. De uitgelekte berich-

ten gaven al een beetje hoop, maar eindelijk was daar op 
14 september het verlossende woord: KAAIPOP 2021 gaat 
door! 

Geen tijd meer om na te denken, er moest direct worden 
overgeschakeld naar de actie-modus. Hoewel het draaiboek 
al een jaar op de planken lag, de bands en de partners voor 
podium, licht en geluid in principe stand-by stonden, moest 

ongeveer alles nog geregeld worden.
Een hele kluif, op zo'n korte tijd. 

Gelukkig maken vele handen licht werk. 
Met bijzonder veel hulp van vrienden, 
vrijwilligers, partners en sponsoren is het 
uiteindelijk allemaal gelukt. En stond daar 
de eerste editie van KAAIPOP voor de 
deur! De organisatie kijkt terug op een 
geweldige dag. Fantastisch dat we ein-
delijk weer een feestje mochten bouwen, 
samen dansen en proosten met elkaar. En 
wat waren we daar aan toe! 

KAAIPOP heeft laten zien dat ze van 
alle markten thuis is: rock, blues, Neder-
landstalig, hiphop, trance/house en ook 
helemaal losgaan en hossen met een 
grote feestband. Echt voor ieder wat wils 
op gebied van livemuziek. De sfeer was 
goed, bezoekers hebben genoten en ook 
voor de bands was het een feestje om 
eindelijk weer eens te kunnen spelen op 
een groot podium. 

Namens de organisatie veel dank voor de 
bands, sponsoren, partners en vrijwilli-
gers; zonder jullie was het niet gelukt. En 
natuurlijk dank aan alle bezoekers, die er 
samen met ons een fantastisch feest van 
hebben gemaakt. 

Groeten, Wesley, Chris, George, Bjorn, 
Serge, Nele, Mireille en Manon    

www.kaaipop.nl
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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
 

Aan de Parochianen in Zeeuws-Vlaanderen: 
kanselmededeling 

Beste mensen
Namens het pastoraal team 
en de parochiebesturen van 
de parochies in Zeeuws- 
Vlaande-ren wil ik u de 
volgende 
mededeling doen. Het betreft 
de samenstelling van het 
pastorale team voor de drie 
parochies in Zeeuws-
Vlaanderen.

 
In het weekend van 17 oktober nemen wij afscheid van ka-
pelaan Jochem van Velthoven. U weet dat hij benoemd is tot 
pastoor van de H Catharinaparochie in Oosterhout. Op 24 ok-
to-ber wordt hij geïnstalleerd als pastoor van deze parochie.
 
De besturen en het pastoraal team van onze parochies heb-
ben met de bisschop van Breda gesproken over de vacature 
vanwege het vertrek van kapelaan van Velthoven. Zij hebben 
gevraagd of de benoeming van een nieuwe priester mogelijk 
zou zijn. Bisschop Liesen heeft die vraag goed verstaan. Hij 
heeft kapelaan Rodrigo Rojas Romero gevraagd of hij bereid 
is een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Kapelaan 
Rodrigo is 45 jaar oud en van Argentijnse afkomst. Hij werd 
twintig jaar geleden tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding 
heeft hij gewerkt in landen rond de Middellandse Zee en in het 
Midden-Oosten, waar hij in vaak moeilijke omstandigheden als 
priester dienstbaar is geweest. Twee jaar geleden is kapelaan 
Rodrigo naar het bisdom Breda gekomen. Hij heeft gefunc-
tio-neerd als aalmoezenier van de arabisch-sprekende chris-
tenen in ons bisdom en sinds no-vember 2020 als kapelaan 
in de H. Catharinaparochie van Oosterhout. Daar heeft hij het 
parochieleven in ons bisdom leren kennen. Kapelaan Rodrigo 
heeft de Nederlandse taal le-ren spreken, en hij hoopt dat nog 
te verbeteren. Hij spreekt ook andere talen, waaronder Ara-
bisch, Spaans en Engels. Hij kan als vanzelf parochianen die 
vanuit de hele wereld in Zeeuws-Vlaanderen zijn komen wonen 
helpen om zich in onze omgeving goed thuis te we-ten.

Bisschop Liesen heeft kapelaan Rodrigo gevraagd om kennis 
te maken met het pastoraal team en de besturen van onze 
parochies. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft 
bisschop Liesen besloten om hem te benoemen tot kapelaan 
van onze parochies. Kapelaan Rodrigo krijgt een aanstelling 
van 80% voor onze parochies. Daarnaast zal hij voor 20% 
van zijn werktijd werkzaam zijn als aalmoezenier voor ara-
bisch-sprekende chris-tenen in het hele bisdom. Zijn benoe-
ming gaat in op 1 januari. Kapelaan Rodrigo zal gaan wonen 
in Terneuzen, in de woning aan de Walstraat. Datum en plaats 
van de presentatievie-ring moeten nog bepaald worden. Wij 
informeren u daarover als ze bekend zijn.
 
We zijn blij dat met de komst van kapelaan Rodrigo het 
pastoraal team op sterkte blijft. Graag feliciteren we kapelaan 
Rodrigo met zijn benoeming en we hopen dat hij zich spoedig 
bij ons thuis mag weten. We bidden om zegen voor hem en 
voor onze parochies.

pastoor Wiel Wiertz

Schoolvoetbal 2021
Twee jaar lang was het niet mogelijk om het schoolvoet-
baltoernooi door de laten gaan in verband met Corona. 
Op woensdag 22 september was het dan eindelijk zo-
ver. De groepen 5 t/m 8 konden weer meedoen aan het 
voetbaltoernooi in Oostburg. Het weer was fantastisch en 
de sfeer ontspannen en uitgelaten. Alle elftallen deden 
geweldig goed hun best. Het jongenselftal van groep 7/8 
De Zeemeeuw en het meidenteam van 7/8 De Zeemeeuw 
wonnen het toernooi en gingen met de beker naar huis.

Zeemeeuw

Nieuws van

OBS De Zeemeeuw wint cheque 
500 Euro voor verkeerseducatie
Donderdag 30 september werd er een groot Verkeersevent georganiseerd door 
ROVZ en VVN.

De groepen 7 en 8 van de gemeente Sluis konden zich hiervoor inschrijven. De kin-
deren werden met bussen naar het Ledeltheater vervoerd. Er waren verschillende 
acts, voorstellingen en clinics. De openingsact werd uitgevoerd door Dez Maarsen 
Nederlands Kampioen BMX Flatland Performer. Hij heeft onder andere opgetreden 
tijdens het Euro Visie Songfestival.  De kinderen waren erg onder de indruk van 
zijn show. Verder waren er remwegdemonstraties op straat en leerden ze over de 
dode hoek van vrachtwagens. Alle groepen namen deel aan de Verkeersquiz in het 
theater en groep 8 van OBS de Zeemeeuw ging met de hoofdprijs van 500 euro 
naar huis.
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Gefrituurde kabeljauw in bierbeslag
2 personen

Ingrediënten
500 gram kabeljauw zonder vel
2 eieren
250 gram bloem
Peper en zout
250 mill. Pils
3 theelepels olie

Bereidingswijze:

-  Snij de kabeljauw in 4 stukken 
 doe er zout en peper op
-  Scheid de eieren en klopt het eiwit op
-  Meng alles, behalve eiwitten tot een glad beslag
-  Spatel de eiwitten door het beslag en wentel de 

kabeljauw door het beslag
-  Verhit de olie op 180 graden
-  Frituur ong. 5 a 6 minuten de kabeljauw 
 tot ze mooi bruin en gaar zijn
-  Uitlekken op keukenpapier

Heerlijk met dikke frietjes en zelfgemaakte 
tartaarsaus

Smakelijk

Koken met KO

Taal, nou ja … van meetkunde naar algebra

Hoe reken jij 13x17 uit? Mogelijk als (10+3)x(10+7) = 
10x10+10x7+3x10+3x7=221? Ik doe het zo: 13x17 = (15-2)
x(15+2) = 15x15-2x2 = 225-4 = 221. Ik gebruik de algebra-
formule (a+b)x(a-b) = a2-b2 [(a-b)x(a+b) mag ook]. Ander 
voorbeeld: 81x79 = (80+1)x(80-1) = 80x80-1x1 = 6400-1 
= 6399. Of 63x57 = (60+3)x(60-3) = 60x60 – 3x3 = 3600-9 
= 3591. Dat met die 15x15 = 225 kan met een leuke truc: 
85x85 – doe niet 8x8 maar 8x9 en zet er 25 achter – 7225 
dus. Net zo: 65x65 = 6x7 + 25 erachter = 4225, 105x105 = 
10x11 = 110 met 25 erachter = 11025, etc. Dus 15x15 = 1x2 
= 2 met 25 erachter = 225. Let op: deze truc voor een kwa-
draat gaat alleen op als het getal op een 5 eindigt! Ik zal de 
truc in een volgend artikel (er komt jammer genoeg/gelukkig 
… maar één vervolgartikel) ook met een plaatje – zoals nu – 
uitleggen.

Zie de afbeelding bij dit artikel: AC = a, BC = b, AB = a – b, 
AD = a, DG = b en AG = a + b. Een rechthoek van 3 m x 7 
m heeft opp. 21 m2, met afmetingen a en b wordt dat a x b 
(= ab). Ik wil weten wat er uit (a-b)x(a+b) komt. In de figuur 
is dat dus gebied I + II. Kijk goed mee in de figuur en kraak 
je hersens: I + IV = a2, trek eraf IV = ab, resultaat: I = a2 – 
ab, tel op: II + III = ab, resultaat: I + II + III = a2 – ab + ab 
= a2, trek er nu af: III = b2 met als resultaat: I + II = a2 – b2 
en I + II is precies wat we zochten: de (a-b)x(a+b) waar we 
mee begonnen is dus inderdaad a2 – b2.

Korte taalvraag of anderszins: leentfaar@zeelandnet.nl

Taalrubriek 21 (oktober 2021)

Boulevard 11       
4511 AA Breskens      

0117-386633
www.xerxes.nu
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Diensten in de H. Barbarakerk

Zondag 17 oktober is er in de H. Barbarakerk een woord en 
communieviering. Voorganger in deze dienst is pastor Frans 
van Geyt, aanvang 09.15 uur

Op zondag 31 oktober is er in de H. Barbarakerk een eucha-
ristieviering. Deze dienst staat in het teken van Allerheiligen/
Allerzielen en tijdens deze dienst worden de gedachtenis-
kruisjes van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar 
uitgereikt aan de nabestaanden.  Voorganger bij deze dienst 
is pastoor Wiel Wiertz en de muzikale omlijsting van deze 
dienst is in handen van de White Group, de aanvang is zoals 
gewoonlijk om 09.15 uur.

Zondag 7 november, zondag 21 november en zondag 5 de-
cember zijn er diensten in de H. Barbarakerk, aanvang steeds 
om 09.15 uur. Wie de voorgangers zullen zijn is, ten tijde van 
het ter perse gaan van dit nummer, nog niet bekend.
Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website van 
de Andreasparochie: andreas- wzvl.nl

In de voorbereiding op het Kerstfeest worden er 4 oecume-
nische vespervieringen gehouden, beurtelings in de RK kerk 
van Breskens en de PKN kerk van Schoondijke.
De 1e vesperviering is op woensdag 24 november in de RK 
kerk van Breskens. De 2e vesperviering is op woensdag 1 de-
cember in de PKN kerk van Schoondijke. De 3e vesperviering 
is op woensdag 8 december in de RK kerk van Breskens.
De 4e vesperviering is op woensdag 15 december in de PKN 
kerk van Schoondijke. 
  
Op zondag 15 augustus ging kapelaan Jochem van Velthoven 
voor de laatste keer voor tijdens een dienst in de H. Barbara-
kerk van Breskens. Na de dienst konden de parochianen hem 
de (denkbeeldige) hand schudden ter afscheid. Per 17 okto-
ber gaat hij zijn werkgebied Zeeuws Vlaanderen verlaten om-
dat hij als pastoor van de parochie Oosterhout is benoemd.

Wij danken Jochem voor zijn enthousiaste inzet voor de paro-
chies in Zeeuws Vlaanderen, speciaal voor het jongerenpasto-
raat en  wensen hem veel succes in zijn nieuwe parochie.
Na iedere dienst in de H. Barbarakerk is er koffiedrinken in de 
koffiekelder met in achtneming van de dan geldende Corona-
maatregelen.

Evenementen
6 november 2021     Bingo Platte Knoop - 19.30
4 december 2021     Bingo Platte Knoop - 19.30
16 januari 2022         Bingo Platte Knoop - 19.30

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

Familieberichten
Jubileum:
8 oktober, 50 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd met 
jullie gouden huwelijk.Groetjes Evy

Overleden:
Leen de Oude
geboren 3 april 1942 † 5 augustus 2021

Abraham Florent (Bram) Voogdt
geboren 12 januari 1936 -  † 28 augustus 2021

Annita Alice Margriet Debaere-Verbuijt
geboren 10 oktober 1959 -  † 2 september 2021

Bartholomeus (Bart) Geernaert
geboren 10 mei 1938 - † 4 september 2021

Henk van Oostenbrugge
geboren 20 juli 1940 - †  9 september 2021

Michel Aersens
geboren 8 augustus 1967 -  † 17 september 2021

Rolf Hoving
geboren 27 augustus 1958 - † 18 september 2021

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
Hiep hiep hoera!!! Oma Marion Bril is 

op 12 september 60 jaar geworden!!!

We naderen de laatste editie van het jaar. Wilt u nog iets 
speciaals aanleveren? Stuur dit dan op naar de redactie!
A = Uiterlijke aanleverdatum bij redactie@brsjs.nl
B = In de brievenbus
> December
A 29 Nov
B 17-18-19 Dec

Aanleverdata van 
BRSJS.nl
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Woordzoeker




