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In 2022 zijn 3 Bressiaanders 70 jaar lid van de vakbond FNV.
Dit zijn mevrouw M. Cornelis- van Pamelen, de heer P. van de 
Wege en de heer L. Kaiser.

Vakbondsafgevaardigde Adrie de Lobel heeft de 3 jubilarissen 
thuis bezocht om hun de bijbehorende oorkonde en speldje/
broche te overhandigen als dank voor hun jarenlange trouwe 
lidmaatschap. Hij memoreerde dat deze mensen lid zijn  
geworden in 1952, een jaar dat Nederland in wederopbouw  
was na de 2e wereldoorlog en velen het niet breed hadden.

Om, in een tijd waarin ieder dubbeltje soms wel 3x moest  
worden omgedraaid, lid te worden van een vakbond, getuigde 
van een groot solidariteitsgevoel. Vandaar dat vakbond FNV er 
veel aan gelegen is om deze mensen op een waardige manier 
te bedanken.

Op de foto’s de jubilarissen met hun oorkonde. De heer P. van 
de Wege wilde om persoonlijke redenen niet op de foto, vandaar 
dat er een foto van zijn oorkonde is gemaakt.

Drie Bressiaanders 70 jaar lid

Foto: Annemarie Bücker



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



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!

5

Sinds vorig jaar zijn we al bezig met het plannen van een 
groots concert in de PKN-kerk te Breskens. Helaas moesten 
deze plannen een aantal keer in de ijskast gezet worden, 
vanwege de onzekere periode tijdens corona. Echter wat in 
het vat zit verzuurt niet en we hebben het laatste jaar zeker 
niet stil gezeten. Sinds enige tijd hebben we een datum 
vaststaan voor dit concert, te weten zaterdag 22 oktober. 

Deze avond wordt gevuld met muziek van de vereniging, 
maar ook met nummers die het projectkoor Zeekoraal zal 
brengen. Als special guest voor deze avond hebben we het 
voor elkaar gekregen om bariton Marco Bakker te strikken. 
Hij zal samen met ’t muziek en het koor ook enkele nummers 
ten gehore brengen. De kerk zal weer worden omgetoverd 
met licht en geluid via Vizzy Events. Het concert begint om 
20.00 uur en de kerk is geopend vanaf 19.30 uur. Kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis komen kijken en luisteren.

Er kunnen al kaarten gereserveerd worden voor deze  
avond via: secretariaatbreskensgroede@gmail.com of 
muziekokk@zeelandnet.nl graag onder vermelding van je 
naam, adres en het aantal kaarten dat je wilt reserveren. 
Zodra de kaarten binnen zijn, laten we dat even aan je 
weten. Binnenkort kan je ook een kaartje kopen via Boone 
Schoondijke of via ’t Kaasboerinnetje op de diverse  
markten. Ook wordt er nog geflyerd in Breskens, Groede 
en omstreken. Dus hou je brievenbus goed in de gaten en 
mis het niet! Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door 
onze hoofdsponsor Verhage Lemahieu en de Gemeente 
Sluis. Graag tot dan!

Muziekvereniging Breskens-Groede- 
Schoondijke pakt uit!
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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!!

Disco bus komt terug !! 

Geef er bekendheid aan 

zodat we iedereen een 

leuke avond kunnen  

geven van Zeeuws - 

Vlaanderen tot Knokke!

Op de foto het beurtschip Gideon VI  

van de voormalige van Melle fabriek in 

Breskens. Het visserijmuseum wil  

volgend voorjaar een expositie openen 

over de beurtvaart in Breskens.Wij willen dan ook een oproep doen  

aan allen die ons kunnen helpen met  

verhalen, foto's of andere zaken die  

hiervoor interessant kunnen zijn!  

Aanmelden kan via  visserijmuseumbreskens@outlook.com
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De toeristische smeltkroes in ons West Zeeuws-Vlaamse 
landje wordt hoofdzakelijk bepaald door N(m)edelanders, 
Duitsers en Vlaamstalige Belgen, in mindere mate door  
Wallonische Belgen, nog minder door Fransen, Engelsen en 
anderen. Met de Nederlandse en Duitse taal in je ‘rugzakje’ 
kun je in onze regio dus een heel eind komen. Maar wat 
als je Duits beperkt werd doordat je het vak Duits halver-
wege de middelbare school hebt ‘laten vallen’ en je niet veel 
verder bent gekomen dan wat woorden, niet meer reprodu-
ceerbare naamvaltrucjes en rijtjes-leren: durch, für, ohne, 
um, bis, gegen, entlang, dan zijn de eerste ‘praktische 
Duitse taal-schreden’ als ondernemer moeilijke horden. En 
natuurlijk ken je heel wat ‘eenvoudige’ Duitse woorden, maar 
je wordt algauw verleid tot het op-z’n-Duits uitspreken van 
Nederlandse woorden: ‘wir loelen alles an einander’ zeg 
maar. Maar gaandeweg de tijd vergaat je het Duits spreken 
beter en beter, sterker nog: op een enkel Duits dialect na 
versta ik ze en kan ik m’n mannetje redelijk staan. 

’n Jaar of tien geleden kwam m’n broer bij ons langs in  
Breskens op het moment dat ook een Duitse toerist zich 
meldde voor een consult bij ‘Herr Doktor’; “Sagen Sie  
maar Geert” zei ik nog … Mensendokter broer Paul vroeg 
me toen of het mogelijk was eens te zien hoe een ‘beest-
achtig consult’ er anders aan toe gaat in vergelijking met de 
consulten tijdens zijn alledaagse ‘humanere’ spreekuren; 
ik kon geen enkel direct bezwaar opwerpen ofschoon ik 
misschien wel even goedkeuring had moeten vragen aan 
mijn Duitse klant, maar wat is goedkeuring dan ook weer in 
het Duits … ?

De klacht was duidelijk: de hoestende hond stond alras op 
tafel en ik informeerde de eigenaar dat ik naar het hart en 
longen zou gaan luisteren met de stethoscoop ; dit ‘afluis-
teren’ van het hart en longen noemen wij in het Nederlands 
ausculteren , dus zei ik : “Ich werde mal auscultieren”, 
waarop instemmend werd geknikt, hij had mij kennelijk 
begrepen. Zogezegd, zo gedaan, waarna patiënt tenslotte 
naar buiten gaat met prik en wat medicijnen. Ze hebben 
de hielen nog niet gelicht of broer zegt: “Dat is in het Duits 
geen auscultieren, maar abhören, afluisteren dus”. “Da’s 
potverdorie ’n mooi woord” zeg ik nog en na dit melodieuze 

woord nog enkele malen te hebben herhaald denk ik nage-
noeg tegelijkertijd: die vergeet ik nooit meer en ga het nog 
vaak gebruiken, misschien morgen wel al!

En verhip, inderdaad uitgerekend de volgende dag weer 
een Duitse toerist of twee; of ze nu allebei het hoesten als 
klacht hadden of slecht één van beide of misschien geen 
van beide, ik weet het zeker: ik heb het woord ‘abhören’ 
twee keer gebruikt! En het is eigenlijk nog steeds wel ’n 
beetje zo, moet ik eerlijkheidshalve bekennen: ook al komt 
er een ‘oosterbuur’ met een hond die last heeft van z’n oren 
of z’n staart, ik kijk hem of haar hélemaal na en bereid de 
eigenaar voor op de het ausculteren, het afluisteren van 
hart en longen, opdat ik weer eens kan zeggen : “Ich werde 
mal abhören” en doe vervolgens met een binnenpretje mijn 
ding.

En het is meer dan eens gebeurd dat de mij consulterende 
klant zich na het afrekenen nog eens omdraait met de  
deurknop al in de hand en zegt : “Sie sprechen sehr gut 
Deutsch!” Hoe groot kan ook een volwassen mens dan  
groeien …  

Geert de Bruijckere

Duits: lang niet altijd een blaffende taal …

“’n Jaar of tien geleden 
kwam m’n broer bij ons 
langs in Breskens op het 
moment dat ook een Duitse 
toerist zich meldde voor 
een consult bij ‘Herr Doktor’ 
; “Sagen Sie maar Geert” 
zei ik nog …”. 
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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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Oproep voor vrijwilligers

Jaarvergadering Dorpsraad 

Boulevard 11 | 4511 AA Breskens 
 0117-386633

www.xerxes.nu

De Zonnebloem in Breskens bestaat al 35 jaar en organiseert voor de 100 gasten ongeveer 10 activiteiten per jaar. Deze 
gezellige middagen bestaan uit een mosselmaaltijd, een bingo, een spelletjesmiddag, een zangoptreden of iets dergelijks. 
Momenteel zijn wij op zoek naar een VOORZITTER en VRIJWILLIGERS. Lijkt het je leuk om bij onze afdeling te komen, kom 
dan gerust eens vrijblijvend een vergadering bijwonen of kom eens kijken bij een activiteit.

Voor inlichtingen kun je mailen naar zonnebloembreskens@gmail.com of bel even naar M. Oosterling, tel. 0117-38.28.30.

Graag tot ziens bij de Zonnebloem, afdeling Breskens!

Op 29 sept j.l, in de Korre in Breskens, was het eindelijk na 2 jaar weer eens  
jaarvergadering van de Dorpsraad. De opkomst was boven verwachting. Er is af-
scheid genomen van twee leden, nl. Suzan Boersma en Laura Vroon, die af wezig 
was. Suzan heeft 21 jaar in de dorpsraad gezeten en was vanaf het begin bij de 
Dorpsraad. Eerst als lid, daarna penningsmeester, secretaris en als voor zitter. Ze 
vond het tijd voor andere dingen. Met een presentje en bloemen hebben we af-
scheid genomen. Tijdens de vergadering konden de mensen vragen stellen aan 
Woongoed (de Hr Thomaes), over de Noordwesthoek. En ook was de heer  
J Werkman aanwezig om zich voor te stellen als wethouder voor de kern  
Breskens. Na vele vragen die werden beantwoord kijken wij terug op een  
goede avond. Met dank aan u allen 

Dorpsraad Breskens Nieuws van 
de dorpsraad
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We liggen naast elkaar op de onder-
ste plank bij Primera. Onze twee boe-
ken, afgelopen zomer uitgebracht. De 
ene titel: Op een eenvoudige manier 
naar een energiek en pijnvrij lichaam. 
De andere titel: De qi-code, een mul-
tidimensionale zoektocht. Twee totaal 
verschillende boeken en toch zijn er 
een paar grote overeenkomsten.  
Beide boeken zijn geschreven in 
Breskens door vrouwen met een 
enorm doorzettingsvermogen en een 
grote passie voor wat ze doen en… 
ze volgen hun gevoel. 

Kay Wisse, de jonge fysiotherapeute 
van 29 jaar vertelt dat ze tijdens een 
fikse wandeling in Kroatië ineens tot 
het besef kwam “Whooo dat ik dit 
weer kan”. Ze had na de wandeling 
zelfs nog energie over, iets wat tot een 
jaar daarvoor onmogelijk was. Tijdens 
haar studietijd begon het. Haar ge-
zondheid werd brozer. Darmklachten, 
chronische peesontstekingen, eczeem, 
blaas ontstekingen en chronische 
vermoeidheid gooiden haar uitgestip-
pelde studentenleven overhoop. Van 
een energieke jonge meid naar een 

lusteloze “zeur” want zo voelde ze 
zich. Niemand leek te begrijpen wat er 
speelde. Terwijl haar gevoel iets totaal 
anders zei, vertelden artsen haar dat 
er niks aan de hand was. Na een zoek-
tocht van vijf jaar kwam er, door haar 
eigen vastberadenheid de oorzaak van 
haar lijden te vinden, een diagnose. 
Kay vertelt dat ze een tarwe- en zuivel 
intolerantie blijkt te hebben. Strenge 
voedingsvoorschriften, recepten uit_
proberen en veel experimenteren gaf na 
enkele maanden een flinke verbetering 
van haar gezondheid. 

Twee vrouwen, twee boeken, één missie:    volg je gevoel.  
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Ondertussen is ze zover opgeknapt 
en bruisend van energie weer op de 
tennisbaan te vinden en is daarmee 
het levende bewijs wat voeding met je 
lichaam doet. “Mensen onderschatten 
echt hoe belangrijk voeding is”. Hippo-
crates zei het al: “laat voeding uw  
medicijn zijn en het medicijn uw voe-
ding”.  Ik blader door haar boek en kijk 
naar de mooie foto’s die ze zelf heeft 
gemaakt op haar reis in Kroatië. Voor-
zien van prachtige quotes. De tientallen 
recepten, tarwevrij, zuivelvrij en vrij van 
geraffineerde suikers, die ze zelf heeft 
bedacht en haar zoveel meer gezond-
heid hebben gebracht. Ja, ik ben blij 
dat ze haar gevoel heeft gevolgd en 
haar verhaal naar buiten heeft gebracht. 
Om te inspireren, te helpen en met de 
onderliggende boodschap: luister naar 
je eigen gevoel. 
 
Haar boek Op een eenvoudige manier 
naar een energiek en pijnvrij lichaam 
is te koop via de website www.kay-
wisse.nl waar je ook de andere ver-
kooppunten kunt vinden.  

In april vorig jaar begon ik (Petra) te 
schrijven. Tijdens de verplichte corona-
sluiting had ik net als de meeste  
andere horecaondernemers ineens  
een zee van tijd die ik graag buiten in 
de natuur doorbracht. Daar is De Qi- 
code, een multidimensionale zoektocht 
ontstaan. Woorden, zinnen die al vele 
jaren hadden liggen sudderen in mijn 
geest zochten een weg naar buiten. 
Ik fietste van hot naar her, bijna dage-
lijks de vuurtoren, het baken voor mijn 
thuis, passerend. Bepakt en bezakt 

Twee vrouwen, twee boeken, één missie:    volg je gevoel.  
met mijn IPad, verrekijker en klapstoel 
vastgesjord op mijn fiets, genoot ik van 
alles wat op mijn pad kwam. Het voor-
jaarslied van de vogels, het nest met de 
spechten, de vos met haar jongen, de 
geur van het zeewier … alles kreeg een 
plekje in mijn verhalen. Mijn zintuigen 
zogen alles op wat ik tegenkwam en 
vertaalden mijn chaotische gedachten. 
Ondertussen werd ik gecoacht door 
Christine Pannebakker, bestseller- 
schrijfster. Twijfels of ik dit wel moest 
doen laaiden zo af en toe op, maar zij 
moedigde mij aan om mijn verhaal te 
schrijven. Ze verzekerde me met een 
grote glimlach dat de wereld klaar is 
voor verhalen van moedige en sterke 
vrouwen.  

Het is geen alledaags boek geworden. 
De losse verhalen vormen een geheel 
en nemen de lezer mee op een reis met 
lef, vertrouwen en enthousiasme. Hoe ik 
als alleenstaande moeder heb geknokt 
voor mijn droom, vaak de waarschu-
wingen van anderen negerend, omdat 
ik luisterde naar mijn gevoel. Dat luis-
teren naar je gevoel is de rode draad 
die in de verhalen voelbaar is. Hoe blijf 

je trouw aan jezelf en je droom als er 
dingen gebeuren die je niet wilt? Als je 
hoofd iets anders zegt dan je hart? 
Het is een lijvig boek geworden vol 
met extra’s. Filmpjes, oefeningen, extra 
informatie over gezondheid, muziek 
en nog heel veel meer in de vorm van 
QR-codes. Net als Kay heb ik (zonder 
dat we dit van elkaar wisten) mijn eigen 
foto’s gebruikt en het uitgeven in eigen 
beheer gedaan.  

Als ik de reacties van de lezers terug-
lees dan kan ik maar één ding zeggen: 
wat ben ik blij dat ik ook deze keer weer 
naar mijn innerlijke kompas heb geluis-
terd. 
 
Mijn boek De Qi-code, een multidimen-
sionale zoektocht is te bestellen via de 
website www.deqi-code.nl. Tevens bij 
Jumbo en Kaaibox te koop. Onze bei-
der boeken liggen te pronken bij Prime-
ra en LiefsLies in Breskens.
 
Met plezier geschreven door Petra Selis 
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Het kerkgebouw, eigendom van de 
Protestantse Kerk De Verbinding, 
wordt steeds minder gebruikt en wordt 
mogelijk binnenkort voor een andere 
bestemming verkocht. Een groepje 
personen onderzoekt in overleg met 
het kerkbestuur of er mogelijkheden 
zijn en draagvlak is in Breskens om het 
gebouw te behouden voor de Bresken-
se gemeenschap.

Het kan een Maatschappelijk/cultu-
reel centrum worden met een grote 
zaal waar grotere groepen, ca. 400 
personen, ontvangen kunnen worden 
incl. een horeca faciliteit in de ruimte 
ernaast.

Het is dan een ruimte, die geschikt is 
voor concerten, herdenkingen, begra-
fenissen, bruiloften, tentoonstellingen, 
symposia, conferenties, beurzen, dans 
en muziekavonden etc.

Deze grote zaal zal door het erin aan te 
brengen flexibel indelingssysteem ook 
geschikt zijn voor kleinere groepen, 
zoals een kerkdienst, een soos, verga-
deringen, kinderactiviteiten e.d.
Kortom: het gebouw kan een ontmoe-
tingspunt worden voor Breskens en 
omgeving. 

Er zijn niet veel gebouwen in de regio 
van deze grootte en met straks deze 
flexibele mogelijkheden wat betreft 
inrichting en gebruik.

Wat vindt u van dit idee als inwoner 
van Breskens en omgeving?

Wilt u ons dit laten weten? Suggesties 
zijn natuurlijk meer dan welkom!
Als u mee wilt denken of doen dan ho-
ren we dat ook graag.

Stuur ons een E-MAILbericht  met 
uw reactie of bel ons.

E-mail: kerkGEBOUWbreskens@gmail.
com  of bel naar tel. 06-51880877
Geef ons, als werkgroepje, aub. Uw  
reactie, want bij te weinig belang-
stelling is de kans groot dat het  
gebouw verloren gaat voor de  
Breskense gemeenschap.

Bij voorbaat dank voor uw reactie, de 
werkgroep kerkGEBOUWbreskens.

Toekomst (kerk)gebouw, Dorpsstraat 50
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Bij het begin van elk nieuw schooljaar 
is het altijd terug even wennen aan  
elkaar en aan een nieuwe juf of meester 
in de klas. We kiezen er dan ook voor 
om op onze school in de eerste dagen 
na de zomervakantie allerlei groeps-
bindende activiteiten te doen om zo een 
goede start te kunnen maken en elkaar 
nog beter te leren kennen.

In het MFC is niet enkel de school gevestigd, maar ook de bibliotheek. Zo kunnen 
alle kinderen ook met de klas leesboeken ontlenen. Bij aanvang van het school-
jaar helpt Ellen van de bibliotheek de kinderen bij het uitzoeken van een leesboek 
op hun leesniveau. Ze leert hen waarop je moet letten bij het kiezen van een ge-
past en leuk boek.

Samenwerking met de bibliotheek

Goed van start
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Op donderdag 15 september hadden de kinderen van  
groepen 3 tot en met 8 sportdag. Hier leerden ze allerlei  
verschillende sportdisciplines kennen o.a. voetbal, basket-
bal, hockey, kogelstoten, parcours, sprinten, afstandslopen 
en konden klimmen en klauteren in de leuke apekooi die 
opgesteld stond in de gymzaal. We kregen ondersteuning 
van enkele studenten van het Zwin College om van deze 
dag een leuke dag te maken.

Sportdag
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Vegetarisch stoofpannetje
Aardrijkskundige namen

1. Omroep Zeeland verblijdde – verblijde mag ook: verblijen 
en verblijden zijn allebei goed en betekenen hetzelfde! – 
mij met de vraag: is het een Thools onderonsje of een Tho-
lens onderonsje? GB (gratis: www.woordenlijst.org) helpt 
ons niet verder, Van Dale (VD, niet gratis) een beetje: alleen 
lemma ‘Thools’ vinden we (Thoolser, meest Thools; bete-
kenis: van, uit Tholen). De meest secure bron is de ANS, 
de Algemene Nederlandse Spraakkunst, 2 delen, pakweg 
4000 pagina’s. Deze bron is overigens op internet gratis te 
raadplegen: googel – ww. googelen – op Google – eigen-
naam – naar het www-adres e-ans.ivdnt.org. Dit werk heeft 
een register van Aardrijkskundige namen. Daarin komt de 
plaats Tholen voor met bijvoeglijk naamwoord (bnw.) Thools 
en inwoner Tholenaar (niet vermeld, maar vrouw: Thoolse). 
Het is dus een Thools onderonsje of het Thoolse onderonsje 
(bnw.). Voor het bezittelijk voornaamwoord geldt hetzelfde: 
de Thoolse burgemeester (= van Tholen). In het algemeen: 
de gemeente Tholen, als instelling, organisatie ook wel: 
Gemeente Tholen.

2. Zeeland staat er ook in met bnw. Zeeuws en als in woner 
Zeeuw (vrouw: Zeeuwse). Wel grappig, want bij Nieuw- 
Zeeland hoort bnw. Nieuw-Zeelandse en als inwoner 
Nieuw-Zeelander (vrouw: Nieuw-Zeelandse). Nog wat voor-
beelden uit de ANS: Goes, bnw. Goese (één s!) en inwoner 
Goesenaar (idem). Nergens in VD -naarse, dus ik denk dat 
de vrouw gewoon een Goese is (geen Goesenaarse). Zo 
ook: Terneuzen, bnw. Terneus (niet Terneuzens, een  
Terneus groepje mensen dus) en inwoner Terneuzenaar 
(voor de vrouw zou ik eerder Terneuzense kiezen dan het 
mogelijk betere: Terneuse). Bij Hulst mag als bnw. zowel 
Hulsts als Hulster – een Hulstse winkel of een Hulster  
winkel, inwoner Hulstenaar (vrouw: m.i. Hulstse en niet: 
Hulsterse). Cadzand en Groede worden niet vermeld.  
Vlissingen levert geen verrassingen op: alleen mag je bij 
het bnw. kiezen tussen Vlissings erfgoed of Vlissinger  
erfgoed.

3. Nu op naar Bresjes! Ik heb al eerder gemeld, dat sinds 
kort een Bressiaander een inwoner van Breskens is in VD, 
je kunt dus een Bressiaans (bnw.) feestje vieren, dunkt me. 
De uitdrukkingen: een Bresjes (bnw.) complot of (heel lang 
geleden) Bresjes’ (bezittelijk voornaamwoord, als het woord 
op een sisklank eindigt, niet + s, maar een apostrof! =  
Breskens z’n) burgemeester zijn in ieder geval niet officieel.

4. Maar ik doe ook weer niet moeilijk: hoewel niet ‘officieel’ 
mag je van mij best zeggen: plaats Breskens, (bnw.) een 
Breskense winkel, Breskens’ (bezittelijk) glorie, maar bij de 
inwoner loopt dat toch spaak: Breskenaar is echt fout (en 
Bressiaander goed). Voor de vrouw zou misschien: zij is 
een Breskense (naast Bressiaanse) wel kunnen ...

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

   RL

Taalrubriek 27 (oktober 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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Vegetarisch stoofpannetje

Ingrediënten
3 paprika's
2 uien
3 teentjes knoflook
400 gram champignons
Blik tomatenpurree
Bloem
Rood pepertje
Boter, zout en peper
2 blaadjes laurier
3 kruidnagels
2 takjes thym
Peterselie en maggiplant (kan ook 
gewone maggie uit een flesje)
Droge kruidenmelange
Ketjap, sojasaus, worchestersaus,-
paprikapoeder, wokolie,
2 blokjes groentebouillon en een 
scheut rode wijn.

Bereidingswijze:
Ui, paprika, peper aanzetten en laten kleuren, bestuiven met 
bloem en even bakken. Tomatenpurree toevoegen daarna 
groentebouillon en rode wijn toevoegen.

Daarna alle kruiden en knoflook toevoegen.

Voeg de ketjap, sojasaus, worchestersaus en  
paprikapoeder naar smaak toe.

Doe de champignons erbij, 1 uur stoven op  
ongeveer 140 graden.

Heerlijk bij witte rijst.

Smakelijk

Koken met KO
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Grote Clubactie V.V. Breskens

Alle kids van VV Breskens hebben  
vorig jaar flink hun best gedaan, de 
opbrengst van 2021 is een prachtig 
bedrag van € 4.646,40. Dit is maar 
liefst een dikke € 1.500,- meer dan  
vorig jaar. Misschien dat de toege-
voegde online verkoopmethode  
hiertoe bijgedragen heeft. 

Een gedeelde 10e plaats was voor 
Kenji Klippel en Rick van Beele met elk 
51 loten. Dan volgt Rye van Renterg-
hem met 53 loten. Ethan van Rosevelt 
had er 64 inclusief 1 Superlot dat ver-
kocht was aan A&A Investments. Finn 
Heijens verkocht er 65 en Livia Blok 
had met 1 Superlot verkocht aan Levro 

Voorafgaand aan de start van de Grote Clubactie 2022 vond zaterdag 24 september op 
sportpark Baersande de prijsuitreiking plaats voor de 10 beste lotenverkopers van V.V. 
Breskens van 2021.

 

 

Parket 76 loten. Donovan  
Gonesh scoorde een 5e plek met  
90 loten waarna de winnaar van vorig 
jaar, Tim Vergouwe, volgde met  
129 loten inclusief 1 Superlot verkocht 
aan Jumbo Breskens. De top drie was 
voor Jaro Neve 134 loten, Owen van Tol 
eindigde als 2e met inclusief 1 Superlot 
verkocht aan Café Centraal/Bistro De 
Buurman 141 loten. 

Maar Lize Reynvoet was dit jaar dege-
ne met de meest verkochte loten. Ze 
verkocht 2 Superloten. Aan Zeeland 
Multi Media Service en aan het 4e Elftal 
van VV Breskens. Dit bracht haar topto-
taal op 311 loten! De 11 winnaars ont-
vingen van Jeugdcommissielid Onno 
Heijens als dank voor hun geweldige 
inzet een cadeaubon, een snoepzak 
en een tegoedbon voor een lekker ijsje 
van Gelateria Brescia.

Dit jaar gaan de kids weer op pad met 
de gebruikelijke boekjes waarmee ze 
schriftelijk én met hun persoonlijke 
QR-code eenvoudig en helemaal van 
deze tijd loten verkopen voor Voet-
bal Vereniging Breskens. Er zijn weer 
prachtige prijzen te winnen.

Hopelijk heeft V.V. Breskens ook dit jaar 
een fantastische opbrengst.
Succes aan alle verkopers en alvast 
dank voor uw steun!!

Sportief
nieuws
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Wedstrijden
V.V. Breskens

Geboren
Op 24 augustus 2022 is 
Shay Diana Noëlle Willems  
geboren.

Dochter van Koen Willems  
en Zoë Jaeger 

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! 

Zondag 16-10       HBC'22-Breskens
Zondag 30-10       Breskens-Graauw
Zondag  6-11        Oostburg-Breskens
Zondag 13-11       Breskens-Groede

www.levroparket.nl
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Gezien in 
BRSJS

8 oktober was het druk op de Westerschelde door  
de Antwerprace Ook weer lekker druk in augustus en September
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Professioneel gereedschap- en machineverhuur
Geen gesleur!  GC Verhuur levert GRATIS* tot aan de deur 

Bouwdroger Rolsteiger/Steiger

Afschot Laser

Accu perstang

Tegelzaagtafel 

VAN ACKER
Hoveniers- en verhuurbedrijf

Tuinaanleg en -onderhoud

Verhuur tuinmachines

Verkoop tegels

+31 6 25 52 44 20
hoveniersbedrijfvanacker@gmail.com
www.hoveniersbedrijfvanacker.nl
Middenweg 9, 4522NB Biervliet

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan

Hoveniers- en verhuurbedrijfKASSA: 
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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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

BRSJS.nl



22

Familieberichten
Overleden:

Piet (Pieter Arie) Jansen
geboren 7 juni 1938  † 17 augustus 2022

Cecile Paula Marie de Greve-Ploegaert
geboren 30 mei 1938  † 22 augustus 2022

Jan Pieter Sonnevijlle
geboren 14 augustus 1953  † 29 augustus 2022

Maria Cornelia Sophia (Rita) Almekinders-Jansen
geboren 29 juni 1956   † 2 september 2022

Magdaleena Sophia (Lena) van Quekelberghe-Faas
geboren 18 oktober 1935  † 4 september 2022

Ronald Abram Simpelaar 
geboren 9 november 1951 † 23 september 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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Diensten in de H. Barbarakerk

Zondag 16 oktober is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de muzikale  
omlijsting van deze dienst is in handen van de Bresjes 4 met  
begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. Aanvang 09.15 uur.

Zondag 30 oktober is er een eucharistieviering.
Voorganger is dan pastoor Wiel Wiertz. Aanvang 09.15 uur. 

Zondag 6 november is er een woord en communieviering.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de muzikale  
omlijsting van deze dienst is in handen van de Bresjes 4 met  
begeleiding van Tineke van ‘t Westeinde. Deze dienst staat in  
het teken van de viering van Allerheiligen/Allerzielen waarbij de 
gedachteniskruisjes van de parochianen die in het afgelopen  
kerkelijk jaar zijn overleden aan de nabestaanden worden  
uitgereikt. Aanvang 09.15 uur.

Zondag 20 november is er een woord en communieviering. 
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. Aanvang 09.15 uur.

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

Zondag 11 december is er een oecumenische dienst.
Voorgangers zijn dan dominee Jacqueline Geertse en Adrie de 
Lobel. Aanvang is om 09.15 uur  

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

OECUMENISCHE ADVENTVESPERS:

Ook dit jaar worden er in de adventstijd weer vespers gehouden.
Deze zijn op de volgende datums:
Woensdag 23 november, 19.15 uur in de PKN Kerk te Schoondijke.
Woensdag 30 november, 19.15 uur in de H. Barbarakerk te Breskens.
Woensdag 07 december, 19.15 uur in de PKN kerk te Schoondijke.
Donderdag 15 december, 19.30 uur in de SOW kerk te Breskens met 
medewerking van octet I Gabbiani o.l.v. Erwin Neve.

20 oktober Magic Halloween show, Zeebad
22 oktober Ankervissen, Vissersclub Neptunus
22 oktober Concert i.s.m. Marco Bakker en  
  projectkoor Zeekoraal
22 oktober Springkussens in de sporthal
22 oktober BINGO, Platte Knoop
27 oktober Magic Halloween show, Zeebad 
3 november Wafelbakmiddag, Hooge platen
24 november Optreden Jurgen Dilano, Hooge Platen

Omgeving BRSJS
19 oktober  Herfst in 't Park, Groede 
22 oktober   Charlotte's Halloween-4-kids, ijzendijke
29 oktober  Halloween Griezeltocht, Groede
29 oktober  Griezeltocht Oostburg

OECUMENISCH UITSTAPJE:

Op vrijdag 16 september hielden de PKN gemeente “de Verbin-
ding” samen met de R.K. geloofsgemeenschappen van Breskens 
en Schoondijke een gezamenlijk uitstapje naar de “Catharinahoe-
ve” bij Waterlandkerkje. Nadat, wegens de Corona pandemie, het 
jaarlijkse uitstapje 2 jaar lang geen doorgang kon vinden, kon het 
nu eindelijk weer eens. Ondanks dat Pluvius ons niet erg goed 
gezind was en zijn zegen overvloedig over ons uitgoot, werd het 
een zeer geslaagde middag.

Eigenaresse Rina Oosterling toonde zich een uitstekende gast-
vrouw en onthaalde ons met een hapje en een drankje waarbij 
we konden proeven van de wijnen die op haar landgoed worden 
gemaakt. Ze gaf uitvoerig uitleg over het ontstaan van het land-
goed en de producten die het landgoed voortbrengt. Tijdens een 
kort moment van droogte brachten we nog een bliksembezoek 
aan de wijngaard. De aanwezigen die het slechte weer hadden 
getrotseerd waren onder de indruk wat er hier in de afgelopen 
jaren allemaal is gerealiseerd. Ook in 2023 zal er weer een oecu-
menische uitstap worden georganiseerd.

Adrie de Lobel




