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contact op te nemen met iedereen die wordt getoond op de foto’s in deze editie.
Niets uit deze BRSJS.nl mag zonder toestemming van de redactie worden 
overgenomen, gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

De volgende editie verschijnt in het weekend van 11 februari 2022. Aanleveren kopij 

voor 24 januari via e-mail redactie: redactie@brsjs.nl. Foto's en afbeeldingen niet in 

documenten verwerken, maar liefs in origineel formaat en als los bestand aanleveren. 
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Op woensdag 3 november werden we tijdens het vissen 
geconfronteerd met een rubberbootje vol migranten, die de 
oversteek wilden maken tussen Frankrijk en Engeland. 

We lagen op dat moment zo'n 14mijl (25km) uit de kust van 
Boulogne Sur Mer te vissen. We zagen ineens een klein bootje 
met 30 personen onder wie ook kleine kindjes. Deze kwam op 
ons aan en waren duidelijk in paniek. Op dat moment hebben 
we de Franse kustwacht gealarmeerd. Ondanks het alarme-
ren en gerust te stellen dat er hulp onderweg was, sprong er 
uit paniek een man uit het bootje het koude zeewater in, en 
greep zich vast aan onze vislijn. We hebben de man uit het 
water gered en de nodige verzorging gegeven om weer op 
temperatuur te komen, onderkoeling ligt op de loer met de lage 
watertemperatuur. 30 minuten later kwam er een groot kust-
wacht vaartuig die de man en de mensen in het bootje hebben 
opgepikt. Het was erg schrikken voor ons. Maar door goed te 
handelen is het allemaal goed afgelopen. 

Marnix van Renterghem - SL-9 Johanna. 

Bressiaanse vissers redden migranten uit zee
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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
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'Mede door de opbrengst van de collecte kan de Dierenbescherming zich 
onvermoeibaar blijven inzetten voor een diervriendelijke samenleving, 
waarin het welzijn van dieren net zo vanzelfsprekend is als dat van mensen'.

Wij (alle collectanten die dit jaar weer hebben gelopen in nat + droog weer) 
willen iedereen ontzettend bedanken voor de gulle giften die in onze 
collectebussen zijn gedaan. Dit jaar hebben we (op E0,60 na) een prachtig 
en mooi bedrag van E499,40 opgehaald. Ontzettend bedankt, ook namens 
de dieren.

Wijkhoofd Breskens: Louise Overduin 

Elk jaar organiseren wij een mosselmaaltijd voor de bewoners in de Hooge Platen en dit jaar vond het plaats in 
de week van 19 tot 22 oktober.  

Deze activiteit is echt geweldig om te organiseren. We koken voor 50 bewoners de overheerlijke mosselen. En hoe leuk is het om 
te zeggen dat deze mosselen uit Breskens komen! De bewoners genieten echt van verse mosselen en als zij genieten dan is het 
voor ons ook een geslaagde dag! Al met al willen wij namens alle bewoners vishandel Meeusen en Henry Oosterbaan heel har-
telijk bedanken voor de mossels!  Ze waren prachtig en heerlijk! Nogmaals hartelijk dank!

Collecte Dierenbescherming

Smullen van mosselen in de Hooge Platen!
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Voorafgaand aan de week van 13 november 
was er paniek in het Sinterklaasjournaal want 
Sinterklaas zat helemaal niet op de stoom-
boot! Eind goed, al goed want hij bleek al in 
Nederland te zijn op voorverkenning, samen 
met zijn mooie paard Ozosnel.

De weergoden waren ons in Bresjes niet zo goed 
gezind want net op het moment van aankomst 
kwam de regen met bakken uit de hemel. Dit 
mocht de pret echter niet drukken want het was 
het wachten in de regen helemaal waard. De 
goedheiligman en zijn pieten werden aan wal 
gezet door 'de Zeemanshoop' van de KNRM. 

Alle kinderen waren, ondanks de regen, erg blij. 
Vol verwachting klopt hun hart. Zou hij pakjes 
hebben meegenomen uit Spanje?

Aankomst Sinterklaas

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”

Op zaterdag 13 november was het eindelijk zover. 
De aankomst van de Sint in Bresjes!

 

Eind september 2021 werd er een online enquête uitgeschreven via Google Forms. In enkele dagen 
was deze 164 maal ingevuld waarvan 159 respondenten ook aantoonbaar in Breskens woonden. 

Uit de uitslag van deze enquête bleek dat 91,9% van de respondenten het niet eens was met de inmiddels openbaar 
geworden zienswijze van de dorpsraad. 91,5% van de respondenten gaf aan dat kernen wat hen betreft bedoeld zijn 
om te wonen, 7,9% vond dat in kernen naast wonen ook best gerecreëerd mocht worden. 55,9% vond dat 0 dagen 
verhuur moest zijn toegestaan in woonhuizen, 24,9% vond 30 dagen acceptabel, 13,9% kon leven met 60 dagen. 
De resterende 5,5% van de respondenten koos voor 120 of zelfs 365 dagen verhuur.

Er is daarna ook nog een papieren enquête geweest, die huis-aan-huis werd verspreid. De uitslag van deze 
De uitslag van de enquête is als volgt:

Toeristische verhuur in de dorpskern is wat mij betreft:
- Niet toegestaan 675 respondenten (70,9%)
- Maximaal 30 dagen toegestaan 155 respondenten (16,3%)
- Maximaal 60 dagen toegestaan 56 respondenten (5,9%)
- Maximaal 120 dagen 51 respondenten (5,4%)
- Ongeldige inzendingen (niet wonend in Breskens 
  of onvolledig ingevuld) 14 respondenten (1,5%)

       
       

Uitslag enquête Breskens 
toeristische verhuur in woonwijken

Met deze uitslag heeft Breskens in Balans gebruik 
gemaakt van het inspreekrecht voor burgers en heeft 
Youri Vermeulen zich als spreker gemeld tijdens de 
commissievergadering op 13 december. 
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PRikbord
Cristoforo Colombo, Christoffel Columbus dus, stierf 
met de gedachte dat ie via ‘de west’ Indië had bereikt en 
daarmee ‘het bewijs’ had geleverd dat de aarde niet plat 
was maar rond! De inwoners van de ontdekte landen 
noemde ie dan ook Indianen. Columbus ontdekte in 1492 
onder andere het eiland Hispanolia. Ik ontdekte dit eiland 
530 jaar later: de Dominicaanse Republiek vormt samen 
met Haïti het eiland Hispanolia. 

Tijdens mijn ‘ontdekkingsreis’ naar ‘de west’, ontdekte ik 
daar de kleurenpracht van papegaaien en besloot er een 
aantal mee terug naar Europa te nemen, wel in houten uit-
voering welteverstaan! Her en der vrolijken zij thans mijn 
woonst op: op de slaapkamer, de woonkamer, maar ook 
in de spreekkamer en wachtkamer. “Kijk mama, een pa-
pegaai!” is meermaals geroepen door een kleine jongen 
die zijn moeder er verbaasd en enthousiast op wijst met 
uitgestrekte arm en wijsvinger … en dan antwoord ik, nog 
vóór de moeder kans krijgt op de uitroep van ‘haar kleinen’ 
te reageren: “Is het een papegaai of een mamegaai?” Dan 
wordt het even stil en zie je de radertjes in ’t kopje van die 
kleine jongen overuren maken en ondertussen ga ik verder 
met mijn antwoord: “Die hoef je geen eten en drinken te 
geven noch hoef je daar dagelijks poep van op te rapen!”. 
Tenminste …

Tot ik op een avond tot uiterste dierenartsenverbazing toch ‘een 
hoopje’ vond onder papegaais’ ‘uitlaatklepje’, ’t moest toch niet 
gekker worden! ‘De mieter’ had toegeslagen! De houtworm had 
een lange dag geboord en gegraven! Het medicijn had ik op de 
plank: de eenmalige behandeling met Pyrodee heeft wonderen 
gedaan: de papegaai is niet verder vermagerd!

Over poep en ontdekkingen gesproken: wist je dat er naast 
de bekende bloedgroepen onlangs zogenaamde poep-
groepen zijn ontdekt? Men heeft bij aantal muizen de darm 
helemaal leeggemaakt, dus de volledige darmflora eruit 
gespoeld en vervolgens darminhoud van een andere mui-
zensoort erin gebracht. Wat bleek? De muizen die poep ge-
doneerd kregen van een ‘obese’ (dus erg dikke) muizenlijn 
werden ook dikker! Muizen waar men ontlasting inbracht 
van een magere muizenlijn werden slanker! 

Inmiddels heeft men ook bij de hond en mens meerdere 
darmfloratypen, poepgroepen dus, ontdekt. Toepassing 
van dit geniaal-bedachte muizen-experiment op de ‘obese 
mens’ alsook op zijn vaak te zware huisdier, zou het obe-
sitasprobleem met al z’n nadelige gevolgen mogelijk een 
handje kunnen helpen …: darmen legen, ontdoen van zijn 
darmflora, schoonspoelen en vervolgens met een neusson-
de (!!) ontlasting van een slanke ontlastingdonor ingeven, 
poeptransfusie dus … ! Hier gloort ‘waarlijk prachtige toe-
komstmuziek voor de obesen onder ons en onze huisdie-
ren’.  Je gaotur rapkus van oorun …!!    
                                                                             
Geert de Bruijckere

'De vrolijke avonturen van Poes MientjeIn: 'De vrolijke avonturen van Poes Mentje' 

ontdekken we dat het leven van een kat 
helemaal niet saai is. Integendeel! Wij ontdekken hoe de schrijfster op het 

idee gekomen is om een boek te schrijven 

over katten. Poes Mientje neemt ons mee 

op avontuur, via Breskens en Groede zelfs 
helemaal naar het wilde Tibet. Zij ontmoet onderweg allerlei vrienden. 

Ook een gevecht schuwt zij niet.
Kortom: dit is een boek dat je gelezen moet 

hebben, want katten maken de gekste din-
gen mee. Je kan het boek bestellen 

via www.boekscout.nl

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

Slanker worrun deur un poeptransfusie!
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Wilfried en José Neve (restaurant J&B)  
gaan met pensioen
'Kennis van het vak is belangrijk, maar vriendelijkheid, eerlijkheid en sociaal zijn staan daar nog boven’

Je kan wel eens een ontmoeting heb-
ben, die zo lekker lang blijft hangen. 
Waarbij je denkt ‘kiek, da was noe kji 
leutig’. Zo eentje had ik op een vrijdag-
middag met Wilfried en José Neve van 
Restaurant J&B. ‘kom maar vanaf een 
uur of twee, dan heb ik tijd zat’. Drie 
uur later liep ik dan ook met een big 
smile de deur weer uit. 

Wilfried en ik hebben sowieso nogal 
wat raakvlakken met elkaar en dat 
praat dan weer een stuk makkelijker. 
Zo zijn we er allebei een echte van de 
melkboer. We zijn dus allebei overgoten 
met een ouwehoer sausje, nieuwsgie-
rig aangelegd en de familie Neve (en 
die is groot!) is mij niet onbekend.
Vanaf januari 2022 wordt de zaak 
overgenomen en gaan beiden met 
pensioen. Ze hebben hiermee heel wat 
jaartjes horeca in de bagage. 

Koken is mij met de paplepel
ingegoten
Wilfried is een geboren en getogen 
Kerkjenaar. Hij mag dat zeggen, want 
vol-gens mijn buurman mogen alleen 
mensen die echt geboren zijn in 
Waterlandkerkje dat zeggen!
Zijn vader Sjef Neve was behalve melk-
boer ook kruidenier en caféhouder, 
waar nu bistro In Den Koning is.  Een 
prachtig monumentaal pand in vroege-
re tijden bezocht door keizer Napoleon 
die toen op doortocht was naar Bres-
kens… Zou het ene verband hebben 
met het andere?? Zijn moeder was on-

derwijzeres op de lagere school. Toen 
Wilfried 5 jaar oud was, ging ze les 
geven in speciaal onderwijs op de BLO 
Oostburg. Sjef hing zijn melk-boeren-
tas aan de wilgen en werd vertegen-
woordiger. Toen hij zeven was zorgde 
hij ervoor dat de aardappelen al ge-
schild waren voordat zijn  moeder thuis 
kwam. Ze kon geweldig goed koken en 
leerde hem de eerste kneepjes van het 
vak dat altijd zijn  passie is gebleven. 

Van hulpje tot kok
Na zijn opleiding in Koksijde en hulpje 
bij Hof ter Mude kwam Wilfried bij 
restaurant de Braakman terecht.
Jose was toen al geruime tijd zijn 

partner. Geboren in Walsoorden, maar 
getogen in Oostburg. Ondertussen 
stroomt de wederzijdse liefde weer al 
bijna 50 jaar hun aderen!
De Braakman werd 16 jaar zijn werk-
gever. Het was met zijn grote parking 
een prachtige plek voor trouwpartijen, 
vergaderingen (dikwijls van de boeren) 
en ook vooral gereformeerde feesten. 
Dat ging prima. 

En dan ineens op eigen benen
In 1995 leerde Bresjes Wilfried zijn 
kookkunsten kennen toen hij door de 
familie Berkheij werd aangenomen als 
kok in hun restaurant. 
Twee jaar later kreeg hij  de kans om 

het over te nemen. José was toen nog 
werkzaam bij een bank. Twee dagen 
bedenktijd was echter voldoende. 

José had nog nooit een biertje getapt. 
De eerste dag zat er gelijk zes man 
aan de toog. ‘ En jij komt hier als Oost-
burgenaar bier tappen’ was de eerste 
opmerking. Wilfried leerde het haar. 
‘Ik hoop dat het pintje smaakt van die 
uit Oostburg heren’. 
‘Mag ik vragen wat een Oostburge-
naar nu in Bresjes komt doen’ was de 
volgende opmerking. ‘Awel, dat is een 
goede vraag en daar ga ik gelijk een 
antwoord op geven’  aldus Wilfried.‘ 
Ik heb overal gewerkt en gezeten. 
Ik heb wel gezien dat het belangrijkste 
is dat je op een plek zit waar veel geld 
te verdienen is. Hier heb je de visserij 
met zijn vloot en velen hebben oude 
sokken met geld onder hun matras. 
Daarom zijn we hier’. De mannen 
bestelden vervolgens nog eens zes 
bier. Toen een van hen vernam dat 
Wilfried zijn moeder les aan zijn zoon 
had gegeven, was het helemaal in 
orde. ‘ Je hebt dezelfde rotkop als je 
vader’. De mannen zijn vervolgens 
altijd blijven komen!

De horeca is veranderd
Een restaurant is niets zonder een 
goed op elkaar ingespeeld team. Bei-
den benadrukken dat ze het hiermee 
altijd hebben getroffen. Personeelsle-
den die al jaren voor hen werken, koes-
teren ze dan ook. Ze zijn immers zelf 
ook ooit eens personeel geweest! Dat 
betekent bijvoorbeeld niet elke werk-
dag frikandel met friet, maar gewoon 
laten eten wat er op de kaart staat. Zo 
kunnen ze het ook perfect uitleggen 
aan de klant. 

De keuken is het domein van Wilfried, 
Ed (al 25 jaar) en zijn hun zoon Step-
han (13 jaar). José, Rebekka (15 jaar), 
Merel (6 jaar, alleen de zomermaan-
den) en Gina (8 jaar) voorzien de gas-
ten aan de voorzijde van al het lekkers. 
José is de spil in het geheel. Ook al zit 
de zaak stampvol, Zij overziet het en 
schiet niet gelijk in de stress. Wilfried 
vertelt vol trots dat ze ook wordt gezien 
als de moederkloek. Zijn er problemen 
van welke aard dan ook, bij haar kan 
het personeel altijd terecht!
Helaas overwinnen de randverschijn-
selen het van het vak. Er is niet meer 
aan personeel te komen. 
 
Wilfried houdt van kwaliteit in de breedste 
zin van het woord. Succes is dan verze-
kerd. Geen half werk. Hij beoefent onder-
tussen al 45 jaar zijn hobby. Voor hem is 
koken een kunst waarbij de nadruk ligt op 
het optimaliseren van de smaak voor zijn 
klanten. Bevlogen vertelt hij over het klaar 
maken van een fazant. Een vogel waarbij 
je eerst de baleinen dient te verwijderen. 
De poot wordt gekonfijt en de borst ge-
braden. Beiden worden opgediend, dik-
wijls tot verrassing van de klant die alleen 
de borst gewend is. 
Deze tijd van het jaar
 is dan ook voor hem 
een zeer leuke 
culinaire periode. 
Hij vindt het dan 
ook jammer dat de 
fijnproeverij van 
vroeger niet meer 
zo aanwezig is. 
Velen kiezen voor 
een snelle hap. 
Overigens is daar 
volgens hem ook 
niks mis mee! 

En dan…..
Jose weet nog niet precies hoe ze haar 
vrije tijd gaat invullen, maar er zal vast 
wel iets op haar pad komen. 
Wilfried gaat vooral veel vissen. 
Uiteraard blijft hij de kok maar dan 
voor een kleiner gezelschap. 

Van het gesprek zijn mij nog veel meer 
mooie anekdotes bij gebleven, maar 
dat verdraagt het papier helaas niet!
Ik koester ze en zal ze regelmatig 
‘ophalen’ tijdens mijn dagelijkse 
rondje langs J&B met een glimlach 
op mijn gezicht.

Jules van Lierde
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Sportief nieuws

Onlangs hebben de spelers van de 
JO19-1 van V.V. Breskens nieuwe tas-
sen en wedstrijdbroekjes in ontvangst 
genomen. Sponsor VOF Thilleman 
Schilderwerken prijkt nu op de tassen 
en broekjes. 

Karin en Erik Thilleman werden als 
dank hiervoor in het zonnetje gezet 
door Hans Bakker (sponsor-commissie) 
en aanvoerder Sean Heijboer.

VOF Thilleman Schilderwerken 
hartelijk dank!!

Sponsoring JO19-1 V.V. Breskens

Twee keer vier geslacht
Op 11 september 2021 zijn Yordi de Gardeijn en Whitney 
van Houte trotse ouders geworden van Feline & Job. Een 
tweeling is al bijzonder maar twee keer een vier geslacht is 
wel heel bijzonder! 

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.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
 

De spelers van het 1e elftal van 
V.V. Breskens hebben nieuwe 
inloopshirts gekregen van sponsor 
Gino's Grillhuis. Onlangs vond op 
Baersande de officiële uitreiking plaats 
in het bijzijn van eigenaar Harun van 
het Turkse restaurant aan het Spuiplein 
in Breskens.
De spelers en technische staf gingen 
met hem op de foto. Hans Bakker van 
V.V. Breskens bedankte Harun van 
Gino's Grillhuis.

Nieuwe 
inloopshirts 
voor het 1e 
elftal van 
V.V. Breskens
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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

Garnalen zeef opweg naar Vlissingen.

Het einde van een tijdperk 
Toen wij in mei 1950 van uit Cadzand haven verhuisden naar 
Breskens gebeurde dat gewoon met de botter CZ3 waarvan 
mijn vader Jaap Albregtse mede-eigenaar was. Meubilair stel-
de niet veel voor en kon in 2 keer op een kar met hoge koets-
wielen naar de boulevard 96 gereden worden. Hier hebben we 
tot 1956 gewoond en zijn daarna naar de Scheepvaartstraat 
14 verhuist. Ondertussen als schoolgaand jongetje was ik altijd 
in de haven te vinden. Als de schepen binnenkwamen touwtje 
aanpakken en je leerde de meest kunstige knopen leggen 
zoals, mastworp, twee halve steken of paalsteken. Die moest 
je dan uitvoeren zoals de schipper dat zei. Je leerde thuis 
netten breien want er was altijd wel iemand in huis bezig aan 
een onderdeel van een net. Er werd gevist in de zomer achter 
platvis, verder naar najaar toe werd het garnalen. Visserman 
worden dat wou ik met hart en ziel, vis vangen, haring en 
wie de meeste vis/garnalen kon vangen was kampioen. Als 
14-jarig jongetje kwam ik aan boord bij mijn vader, vissen met 
handen en voeten en ondertussen moest ik ook diploma’s halen. 
Het telefonie certificaat was het eerste wat ik heb gehaald 
toen ik 14 was. Examen deed je in Den Haag terwijl je viste 
vanuit Scheveningen kon dat allemaal. Schepen waar ik op 
gevaren heb zijn de CZ 3, BR 51 en 3 x de Br43. We hebben 
altijd wel een goede tijd gehad op zee. Maar die zee hebben 
we nu verloren aan de lawaai makende windmolenparken 
van de Multinationals, de energietransitie bobo’s. Weg was de 
vis en het is bovendien verboden om nog maar enigszins in 
de buurt te komen daarvan. Voor mij was Breskens altijd een 
goede veilige haven maar het slopen van de Silo was voor mij 
het einde zoals ik Breskens heb gekend een einde van een 
70-jarig tijdperk. Breskens het ga je goed met je transitie naar 
de toeristisch verhuur sector. Ik hoop dat het je lukt.

JJ Albregtse
Springtij op de Kaaie

Fish Experiënce schip WILMA 
wordt de haven uitgeduwd, het is 
nu tijd voor andere ideeën
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Nieuws van de

Dorpsraad
Opknap-
werkzaam heden 
Breskens
Naar aanleiding van het kernbezoek kwamen er diverse op-
knapwerkzaamheden aan de orde. Waaronder veel schilder 
en schoonmaakwerkzaamheden. We zijn hiermee aan de 
slag gegaan, diverse klussen uitgezet in de organisatie en
op het Molenwater alles zelf gedaan. Het ziet er allemaal 
weer netjes uit.

Het anker op het Molenwater zal ook weer zo snel mogelijk 
worden geplaatst. De houten balk is vernieuwd deze was 
helaas niet meer veilig.

Ook het monument op de kaai is weer in orde gemaakt en 
geschilderd.

Strandkotjes
Nadat er wat onrust is ontstaan onder de inwoners over 
de strandhokjes op het strand van Breskens. Hebben wij 
als dorpsraad wat navraag gedaan. We hebben de vol-
gende informatie ontvangen: 

Er wordt een beleidsnota voorbereid die begin 2022 langs 
de gemeenteraad zal gaan. Het nieuwe beleid zal op de 
gebruikelijke wijze ter inzage gelegd worden zodat iedereen 
de kans heeft om hierop te reageren. Uitgangspunt van het 
nieuwe beleid is om enerzijds de (locaties van de) badhok-

jes meer in lijn te brengen met de dynamiek van de kust, 
dit heeft betrekking op de wijze van plaatsing in relatie tot 
de duingroei en droog strand (veiligheid). Anderzijds is het 
beleid ook bedoeld om de authenticiteit en de kwaliteit van 
de badhokjes aan onze kust te bewaken en bevorderen (de 
onderlinge ruimte en het vrije uitzicht) wat betekent dat we 
maximale aantallen willen vastleggen voor zowel particulie-
ren als grootverhuurders.

Ze zehh’n da ’t hao snjiwn bie Kerst
Ze zehh’n da t’r vrede hao zien di jaor
Mao volhens mie za ’t wé haon rehen’n
En vlieh’n ze mekaor wee in ’t aor

Ze zehh’n da ’t volhent jaor beter haot
Ze zehh’n de crisis is dan voobie
Volhens mie is da mao voo ’n enkeling
En nie voo joe en voo mie

As ze noe is wa minder zouwn zehh’n
En nie zwo vee zouwn lull’n
Iederjin un kji zou doen wa nwodig is
Da kon iederjin z’n zakk’n vull’n

Ik wens’n judder allemao
Fiene Kerstdagen
En un hullukkig nieuwjaor 

ZE ZEHH’N
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Zeemeeuw

Nieuws van

Het begon 3 jaar geleden met een flinke sponsoring van de op-
geheven vogelvereniging uit Breskens. Onze visclub begon de 
juiste locatie te zoeken; oever mag natuurlijk niet stijl aflopen, moet 
goed toegankelijk zijn, etc. De juiste plek lijkt gevonden, aanvra-
gen voor de vergunning gedaan, maar dan geeft de eigenaar van 
het land geen toestemming, tegenslag. Weer opnieuw beginnen. 
Na even zoeken, de Molenkreek, dat is de plek. De hele proce-
dure opnieuw, een vergunning heb je niet zomaar en duur is die 
ook nog. Dan nog bij milieu aankloppen en vergunning van water-
schap aanvragen, puh, ook dit is binnen. Op zoek na een bedrijf 
en offertes aangevraagd. Een bedrijf uit de regio, uit Groede, 
niet de goedkoopste, maar wij dachten het geld aan deze kant 
te laten. Na verrekenen van de subsidie bleek het verschil ook 
maar nog € 200,00. Dit zou wel kunnen. Contract afgesloten met 
het bedrijf uit Groede, in juli staat de steiger, hadden wij gedacht, 
maar er gebeurde niks. Na wat uitwisseling van communicatie het 
contract opgezegd, wat nu?

De visclub uit Terneuzen, ONI, gebeld en zij hadden de oplos-
sing, van Hese Infra. Precies op het afgesproken termijn was de 
mindervaliden steiger klaar, prachtig afgewerkt, 100% volgens 
afspraak. 

Mindervalidensteiger van de visclub 
HSV Ons Genoegen 

Onze visclub is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en 
de belangenbehartiger daarvan, Wietse van Alten, heeft voor 
ons nog een super sponsoring van Sportvisserij Nederland en 
NOC*NSF binnen gehaald. Nu  blijft ook nog iets over voor de 
eerste visuitzet door de visclub. Wij proberen in het voorjaar een 
bestelling vis te plaatsen, de uitzet zal op de Molenkreek en op 
ons wedstrijdwater gedaan worden.

Nogmaals, hartelijk bedankt aan iedereen die dit mogelijk 
gemaakt hebben.

Mindervalidensteiger van de visclub HSV Ons Genoegen 
Breskens is gerealiseerd door: Sportvisserij Nederland - 
NOC*NSF - Sportvisserij Zuidwest Nederland - de voormalige 
vogelclub van Breskens - HSV Ons Genoegen Breskens

Boulevard 11       
4511 AA Breskens      

0117-386633
www.xerxes.nu

Eindelijk, na bijna 3 jaar is het zover, de mindervaliden steiger van de visclub HSV Ons Genoegen is realiteit.
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Schnitzel met stroganoffsaus
4 personen

Ingrediënten
4 schnitzels van 150 gram
1 bakje champignons
1 rode en1 groene paprika
2 uien
Blikje tomatenpuree
Theelepel chilipoeder
Worcestersaus en tabasco paar druppels
Peper en zout
1 eetlepel paprikapoeder
1 bouillonblokje rund of kip
2 teentjes knoflook
Kookroom
Flinke scheut wodka

Bereidingswijze:
Uien fruiten en daarna de paprika met als laatst 
de champignons. Daarna 30 minuutjes zachtjes 
stoven, daarna de wodka toevoegen en laat de 
alcohol verdampen

Daarna de tomatenpuree knoflook en de kruiden 
naar smaak toevoegen

Worcestersaus, tabasco en zout en peper toevoegen 
daarna de room opwarmen maar niet meer koken 
Schnitzels bakken 

Heerlijk met zelfgemaakte frietjes

Smakelijk eten

Koken met KO

Taal, nou ja … van meetkunde naar algebra (deel 2, slot)

Let op: a2 betekent a in het kwadraat (de 2 staat erach-
ter), enz. Ook in deel 1 in het vorige nummer!

De vorige keer is de formule voor (a+b)(a-b) met een 
meetkundig plaatje uitgelegd. Ik doe dat nu voor (a+b)
(a+b) oftewel (a+b)2. Dat is een stuk gemakkelijker! Zie 
afb. 1. Het totaal hiervan omvat de gebieden I, II, III en 
IV, die resp. a2, ab, b2 en ba (= ab) zijn, opgeteld: a2+a-
b+b2+ab = a2+2ab+b2. De gezochte formule is dus 
(a+b)2 = a2+2ab+b2. Voorbeelden: 73 x 73 = (70+3)2 
= (70)2+2x70x3+(3)2 = 4900+420+9 = 5329 en 79x79 = 
(70+9)2 = (70)2+2x70x9+(9)2 = 4900+1260+81=6241. 
Overigens kun je (79)2 handiger uitrekenen als (80-1)2 
(zie verderop).

O ja, zie de vorige keer: als het grondtal van een kwa-
draat op een 5 eindigt, hadden we een slim trucje: 85 
x 85 = doe niet 8 x 8, maar 8 x 9 en zet er 25 achter = 
7225. De uitleg met de nieuwe formule (a+b)2 = a2+2a-
b+b2 levert: 80x80+2x5x80+25 = 80x80+10x80+25 = 
(80+10)x80+25 = 90x80+25 = 80x90+25 = 8x9x100+25 
en dat is inderdaad 8x9 honderdtallen + 25 erachter, dus 
7225. Het is vrij gemakkelijk te bewijzen dat dit zo gaat bij 
alle kwadraten van getallen die op een 5 eindigen.

Bij de basisformules mag (a–b)2 niet ontbreken. De uit-
komst daarvan is a2–2ab+b2. De uitleg doe ik aan de 
hand van afb. 2: dat is net zo lastig als de (a-b)(a+b) 
van de vorige keer! Gebied I = (a-b)2 – dat moeten we 
hebben en ik wil beginnen met I + II + III + IV = a2. Ik 
begin daar dus mee en ik trek eraf: II + III (= ab – over: I 
+ IV), resultaat: a2 – ab. Vervolgens trek ik eraf: III + IV (= 
ab – over: I + IV – (III + IV) = I – III, resultaat: a2–ab–ab = 
a2–2ab). Zoals je ziet, heb ik tweemaal(!) gebied III ervan 
afgetrokken (vandaar het reultaat I – III. Om goed uit te 
komen, moet je gebied (III = b2) er dus weer bij optellen 
en het resultaat wordt: a2–2ab+b2. We hebben nu over 
gebied I = (a-b)2. De gezochte formule is dus (a-b)2 = 
a2–2ab+b2.

Toepassingen: (79)2 kun je beter niet doen als (70+9)2 
maar als (80-1)2 = (80)2–2x80x1+(1)2 = 6400-160+1 = 
6241 (De antwoorden kloppen natuurlijk wel). Nog een laat-
ste voorbeeld: 97x97 = (100–3)2 = 100x100–2x100x3+3x3 
= 10.000–600+9 = 9409. Best leuk, om zo een beginnetje te 
maken (met eenvoudige algebra en de toepassing daarvan 
op het gewone rekenen)! Veel succes ermee verder! 

Korte taalvraag of anderszins: leentfaar@zeelandnet.nl

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Taalrubriek 22 (december 2021)
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Diensten in de H. Barbarakerk

Vrijdag 24 december is er in de H. Barbarakerk een  
Kerstnachtviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en 
de muzikale omlijsting van deze dienst is in handen van de White 
Group. Aanvang van de Kerstnachtviering is om 21.30 uur.

In verband met de maatregelen om verspreiding van het Corona-
virus tegen te gaan zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om zich 
aan te melden als u deze viering wilt bijwonen.

Voor zover nu bekend is zullen er maar maximaal 30 personen aan-
wezig mogen zijn, dit is exclusief de medewerkers aan de viering.
Het spreekt voor zich dat vaste kerkbezoekers hierbij voorrang krij-
gen. Aanmelden kunt u tot uiterlijk 20 december bij Adrie de Lobel 
via de mail of telefoon. adelobel@zeelandnet.nl of 0117-383255 

Zondag 2 januari en zondag 16 januari zijn er woord en 
communievieringen met als voorganger pastor Frans van Geyt.

Zondag 30 januari is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering 
met als voorganger pastoor Wiel Wiertz.

Zondag 6 februari en zondag 20 februari zijn er woord en 
communievieringen met als voorganger pastor Frans van Geyt.
Aanvang van deze vieringen is steeds om 09.15 uur.

Voor actuele informatie over de diensten verwijzen wij u naar de 
website van de Andreasparochie. www.andreas- wzvl.nl

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

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

Evenementen

16 januari 2022         
Bingo Platte Knoop - 19.30

Familieberichten
Overleden:

Carla van der Hooft-Hamelink
geboren 26 november 1960  † 1 oktober 2021

Adrie Willemsen
geboren 27 mei 1932  † 1 november 2021

Irma Provoost
geboren 9 april 1923  † 12 november 2021

Adrie Vinke
geboren 7 augustus 1937  † 18 november 2021

Erna Amelia Bracke - Ongenae
geboren 3 november 1933  †  18 november 2021

Adriaan (Arjaan) Schijve
geboren 14 juni 1934  † 19 november 2021

Marinus Levinus de Reu
geboren 10 juli 1928   † 1 december 2021

Leendert Luteijn
geboren 15 maart 1948  † 4 december 2021

Ria Blaakman-Doppegieter
geboren 17 september 1946  † 1 december 2021

Dag en nacht 
bereikbaar

Geslaagd!!
Jochem de Ruijsscher is geslaagd voor de opleiding
BOUWKUNDE / ARCHITECTURE, 
URBANISM & BUILDING SCIENCES 
aan de TU EIndhoven.
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Kerstpuzzel 2021


