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Colofon
Redactie: Suzan Boersma, Jules van Lierde en Sylvia Albregtse - van Dorsselaer
Verslaggevers: Thirza Klaver, Leanne Blaakman en Inwoners van Bresjes.
Vormgeving: Angela Klessens - Studio Klessebes en Sylvia Albregtse - van Dorsselaer
Facebook en Instagram: Monique de Jonge
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of zetfouten. We hebben getracht
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 16 April. Aanleveren kopij voor 29
maart 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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Winnaar prijsvraag
De oplossing van onze prijspuzzel is KERST IN BRSJS.
Ondanks dat er een klein foutje in was geslopen met het
aantal sterren op het spuiplein, (ze hadden op het laatse
moment nog sterren bijgehangen). Waren er toch vijf
inzendingen die het goede antwoord hebben gegeven.
Uit deze inzendingen hebben wij een winnaar getrokken.
Gefeliciteerd Tobias Brugge jij bent de gelukkig winnaar
van de cadeaubon van de Jumbo ter waarde van €20,Wil je een mailtje sturen naar redactie@brsjs.nl? Dan nemen
wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het afhalen/
bezorgen van uw prijs.

Vondst bom kwam als een verrassing
Op 28 januari is laat in middag een vliegtuigbom gevonden,
echter de Engelse vliegtuigbom - een 500 ponder, kwam als een
verrassing. Zoals gebruikelijk op risicovolle plekken in de
gemeente Sluis, is vooraf in kaart gebracht of er nog explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Deze gevonden vliegtuigbom
is daarbij niet ontdekt. Hij lag onder het beton.
Het explosief bleek dusdanig onveilig dat het niet kon worden
getransporteerd, stelden EOD-medewerkers donderdagavond vast.
Voorlopig is de bom ter plaatse afgedekt. Op moment van schrijven
wordt nader onderzocht wat er het beste mee kan gebeuren. Ook
wordt bekeken of in de omgeving nog andere niet ontplofte explosieven liggen. Bouwwerkzaamheden die trillingen kunnen veroorzaken, liggen voorlopig stil. De bouw van een aantal appartementen
is al zo ver dat daarbinnen nog wel kan worden gewerkt.
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Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

De leukste,
gezelligste,

Borrelshop

Borrelshop
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terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!

Makelaar Wim van de Broecke
Wim van de Broecke, is al 25 jaar makelaar in en rondom
‘Bresjes’. Vandaag mocht ik hem interviewen over het vak
en alles wat daar bij komt kijken.
Ongeveer 25 jaar geleden gooide Wim het roer om. Hij wilde
graag voor zichzelf beginnen als makelaar. Hij volgde de
avondstudie in Breda terwijl hij nog ergens anders werkte en
na die tijd begon ‘Makelaardij Wim van de Broecke’. In die
25 jaar makelaardij is er al veel veranderd. Zo moest Wim
in het begin foto’s opsturen naar potentiële kopers en was
het Advertentieblad het enige medium. De computer maakte daarna pas een opmars. Tegenwoordig zijn er natuurlijk
websites en social media.
Alle zaken rondom de koop en verkoop van een woning
heeft Wim in eigen hand, er is niemand in dienst dus er
zijn korte lijntjes; dit werkt fijn voor zowel de klant als voor
Wim zelf. Wim komt zelf het huis opnemen, maakt zelf de
foto’s en zet het dan op zijn eigen website en op de websites Funda, huislijn.nl en jaap.nl. Zijn werkgebied is vooral
West-Zeeuws-Vlaanderen, zowel in de permanente als in de
recreatieve sector.
Van maandag t/m vrijdag staat hij paraat voor klanten maar
ook op zaterdag kunnen er bezichtigingen gepland wor-

den. Dit is allemaal op afspraak. Als het in de
zomer langer licht is, worden er ook ’s avonds
bezichtigingen gedaan. Wanneer u een huis
wilt kopen dan kunt u hem ook inschakelen
als aankoopmakelaar. Ook waardebepalingen
worden door Wim gedaan.
Wim vertelt dat de afwisseling tussen werk op
kantoor en werk buiten kantoor erg prettig is,
het contact hebben met kopers en verkopers
en als een klant blij is met de uiteindelijke
koopsom en ook de koper een goed gevoel
heeft overgehouden aan de aankoop geeft dat
voldoening.
U kunt Wim bereiken op 0117-382532 /
0653799486 of per e-mail makelaardij@vandebroecke.nl neem ook eens een kijkje op zijn
website: www.vandebroecke.nl
Leanne Thilleman-Blaakman

Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
www.vandebroecke.nl
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Flitsen in de tijd
Op 4 december jl. lag het in de winkel
Flitsen in de tijd, het boekje met limericks
en andere gedichten van Jaap Boekhout
en Ineke d’Achard van Enschut. Maar
toen was er helaas weer een lockdown
en werden de winkels gesloten.
Gelukkig zijn de boekjes nu weer te
koop op onderstaande verkooppunten
voor 7,95 p.stuk.
- Bij Jaap en Ineke, Boeg 8,
Breskens. 0117-381599
- Primera, Breskens
- Bloemenboetiek, Breskens
- Drukkerij Durenkamp, Aardenburg
- Polderwinkel tussen
Schoondijke en Oostburg aan de Heerenstraat
- Body & Co, Oostburg
- De Haarsalon, Oostburg

Voorbeelden van een limerick:
bij Boerenhol moet je ’t wel weten
boven de vijftig gaat men meten
je wordt vaak bekeurd
dat is wat gebeurt
het bedrag zal je nooit vergeten
er kwam eens een vrouw bij de kapper
die knipte al rapper en rapper
de grond lag snel vol
hoe kaler haar bol
hoe jonger ze werd en veel knapper

Xerxes schenkt aan de voedselbank
In december 2020 vond er via Facebook een verloting plaats van Jumbo Breskens. Bij deze verloting kon iedereen
een ondernemer, die verplicht gesloten was, nomineren voor een verrassingspakket.
De naam Xerxes' Hairstyling kwam vele malen voorbij en won
dus deze verloting. Xerxes was erg blij met zijn prijs maar vond
dat er andere mensen het veel beter konden gebruiken dan hij.
Hij kwam op het idee om samen met Pascal Ingels, van Jumbo
Breskens, de pakketten te verviervoudigen en te schenken aan
de voedselbank van
Breskens.
De voedselbank was
erg blij met deze
schenking van beide
ondernemers en zullen
alle producten verdelen onder mensen die
het hard nodig hebben.
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Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu

Taalrubriek 17 (februari 2021)
Handel(s)geest – de tussen-s
1. Mij werd door een omroeporganisatie gevraagd: eindejaar(s)show? We kunnen het niet vinden in de online-Van
Dale. Logisch, want VD zet natuurlijk niet alles in dat gratis
woordenboek: dan verkopen ze geen exemplaar meer van
de Grote of Dikke Van Dale (een jaarabonnement online
daarop kost een flink aantal tientjes per jaar). Ik: mijn pc staat
aan, ik zal even kijken. Zij: hoe kan dat nou? Ik: omdat ik al
duizenden opmerkingen naar VD gestuurd heb, kreeg ik
een gratis abonnement. Ik: zowel in mijn online-VD als in het
Groene Boekje (gratis: www.woordenlijst.org! *) staat het met
dubbel-s: zo moet het dus, probleem opgelost, basta. Klaar!
Uit! In de sfeer van dictees was dit het juiste antwoord.

6. Conclusie: schrijf wat je hoort (handelsgeest) en zoek
twijfelgevallen als uitdrukking(s)loos op in het woordenboek
(GB: beide vormen, VD: alleen mét s).
7. Volgens VD en GB zou alleen eindejaarsshow goed zijn
(bij strenge dicteeregels), maar in het gewone leven reken
ik eindejaarshow ook echt goed!
8. Korte taalvraag: leentfaar@zeelandnet.nl – je naam niet,
het antwoord wel in dit blad!

y
Take - awa

2. De Leidraad (zie *) is heel soepel: schrijf wat je hoort: dorpskern (niemand zegt: dorpkern), handelgeest (hoor je weinig),
handelsgeest, jongensachtig, reukloos.
3. Er zijn woorden die met en zonder tussen-s voorkomen:
geslacht(s)loos, drug(s)gebruik. In dit soort gevallen staan
beide vormen in de woordenboeken. Andere voorbeelden:
voorbehoed(s)middel en spelling(s)probleem.
4. Problematisch zijn de woorden met een sisklank: bij raad(s)
zaal hoor je de s niet – vanwege die z, maar beide vormen
staan in de woordenboeken en zijn goed (komen beide
veel voor). Zo ook de schrijfwijzen ‘dorpstraat’ (komt weinig
tot niet voor; daarom niet in de woordenboeken) en ‘dorpsstraat’. Overigens woonde ik in Breskens aan de Dorpsstraat: dat is een eigennaam en daaraan mag je sowieso niet
tornen. Je moet ook altijd naar vergelijkbare gevallen kijken:
omdat iedereen ‘dorpskern’ zegt, schrijven we ook ‘dorpsstraat’ met tussen-s. Zo ook wandelstraat (niet: ss), maar
stationsklok en dus stationsstraat. Verder: damessjaal (want:
dameshoed) en eenmanszaak (want: eenmansactie).
5. Soms is er betekenisverschil: de obs’en in Breskens en
Schoondijke zijn zusterscholen; vroeger zat je bij de nonnen
op een zustersschool; waternood is gebrek aan water en
watersnood is juist een overstroming.
7

PRikbord
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Dag en nacht
voor u beschikbaar
Tel. (0117) 461918
M. 06 22748133
info@quataert.nl
www.quataert.nl

Uitvaartverzorging

Quataert

Kleurrijk tropisch
maakt je blij!
Jeugdherinneringen : ik heb nooit anders geweten dan
dat we thuis kanaries hadden, praktisch altijd twee in
getal ; maar ook wel eens slechts één …
Zo herinner ik me Kinioni en Mununi (spreek uit Moenoeni),
ik ook op mijn slaapkamer vogels: twee spierwitte zebravinvernoemd door de broer van mijn moeder die missionaris
ken. Tot op de dag van vandaag heb ik nooit begrepen dat
was in het Centraal-Afrikaanse Burundi.
mijn vader als huisarts vogels op een slaapkamer toeliet …
Doe je ogen dicht en spreek hun namen hardop uit : Kinioni
Aan de muur hing een poster van mijn voetbalidool Edson
en Mununi ; stel je daarbij hun prachtige ‘rollende’ gezangen
Arantes do Nascimento, Pelé, de ‘Zwarte Parel’, en het was
voor en ik vraag je : klinkt het vrolijk of klinkt het niet ?
nu juist op de bovenrand van deze met touwtjes aan het
’n Vriendje, die ook een kanarie had, ’n popje, ging eens ‘n
plafond bevestigde poster dat de 2 witte zebravinken uren
weekendje met ons mee ‘op vakantie’ ; hij uit logeren dan
samen doorbrachten als zij van mij de permissie kregen; de
zijn kanarie evenzo : samen ‘gezellig’ bij de onze in de kooi,
bovenrand van de poster zakte er lichtelijk van in. De achterdie was immers groot genoeg. Maar m’n vader die al eerder
zijde van de poster was na verloop van tijd (in mijn perceptie)
van de bloemetjes en de bijtjes had gehoord, voorspelde
geurloos ‘volgescheten’, tenminste ik herinner mij geen nare
prompt dat het oorlog zou worden als we een kanarievrouwtje geuren … Laat je verbeelding twee tellen de vrije loop : twee
in een kooi bij de twee mannetjes zouden laten gedurende
hagelwitte zebravinken, met fel rood-oranje gekleurde snahet weekend. Het vrouwtje dan dus maar uit de kooi gehaald, vels haast bovenop het ‘Zwarte Parel’- hoofd van Pelé ...
teruggeplaatst in haar eigen kanariedomein, maar ‘voor de
Tropische vogels, tropische wildzang, haar schoonheid, haar
gezelligheid’ dan maar pal naast de ‘grote mannenkooi’ gekleurenrijkdom, haar beweeglijkheid, haar kakofonie alsof
plaatst. Mijn vader had blijkbaar tijdens de les over de bijtjes
altijd vrolijk, maakt(e) mij waarlijk blij …
en bloemetjes niet goed genoeg opgelet, anders had ie ons
‘verder’ met een penis-amputatie: als ontmande kater zou je
alternatiefje wel onmiddellijk verworpen: twee dagen later
er psychisch haast wel wat aan over houden…
terug thuis troffen we Kinioni op zijn rug, lijkstijvig met zijn
‘n Fantoompijntje misschien?
pootjes naar de kanariehemel. Dikke tranen gedroegen zich
als hindernis bij het graven van Kinioni’s laatste rustplaats …
Geert de Bruijckere
Het geregeld schoonmaken van de
grote kanariehuisvesting was voorwaardelijk onderdeel van het vogels-mogen-hebben. Maar natuurlijk ontsnapte
er ook wel eens een tijdens zo’n
kooischoonmaak: eentje ving ik ooit
pas in tweede instantie, nadat ik hem in
eerste instantie de staart al had uitgetrokken door onvolledig vastgrijpen.
Ook dook er nog eens eentje pardoes
in het juist geklopte wit van ei, waarmee
Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
mijn moeder andere plannen had …
0117-381395 | www.dcdredging.nl
DC
DREDGING
BV
Tijdens mijn middelbareschooltijd had
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Nieuw in
BRSJS

Groen licht voor
‘Meerpalen-bankjes-route’
De Dorpsraad Breskens verrijkt kust Breskens met unieke wandelroute.
Langs de kust van Breskens, bevinden zich een 19-tal unieke zitbankjes, gemaakt
van oude meerpalen. Deze banken zijn gemaakt door een lokale scheepstimmerman
en geschonken aan het dorp. Ieder bankje heeft een eigen plaats en een eigen ontwerp en uitzicht. In een reeks van 19 korte clips zal telkens een bankje centraal staan,
incl. een Bressiaander die middels een kort verhaal iets zal vertellen over de plaats
waar dat bankje staat, het verleden ervan, het uitzicht of iets anders toepasselijks.
Dit initiatief geeft een extra mogelijkheid om op een andere manier van Breskens te
genieten, het cultureel erfgoed blijft bewaard en het is volledig Corona-proof.
De route van 3 tot 5,9 km (men kan een lus overslaan) is bedoeld voor wandelaars en
fietsers en ook toegankelijk voor mensen met een rollator, scootmobiel en kinderwagen.
Op de bankjes kan men uitrusten, genieten van het uitzicht, picknicken e.d.
Bij elk bankje krijgt men informatie over geschiedenis, cultuur, natuur of aard van de
mensen van Breskens. Aan het project wordt vrijwillig meegewerkt door meer dan 25
lokale mensen. Er wordt een professionele cineast en een websitebouwer ingehuurd.
Het college van B&W Sluis heeft beslist om het project mede te subsidiëren. Toezeggingen van een aantal lokale ondernemers en het Prins Bernhard Cultuurfonds
Zeeland waren al binnen.

Sev Hinneman
Geboren op 08-12-2020
Zoon van
Patricia Thomaes
en Imardo Hinneman
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Fotowedstrijd
Om aandacht aan het project te schenken organiseert de Dorpsraad Breskens een
fotowedstrijd. De meest originele foto’s van een ‘meerpalen-bankje’ zal
beloond worden. De foto’s kunnen gestuurd worden naar info@dorpsraadbreskens.nl
Ze zijn ook te
vinden op
facebook onder
de naam de
bankjes van
bresjes.

Ayve, dochter van David Almekinders en Maxime
Wondergem geboren op 10-01-2021.
Met de komst van Ayve, zijn er 4 generaties. (Over-oma
Cecile de Jaeger, oma Petra Wondergem, mama Maxime
Wondergem en baby Ayve Almekinders)

KASSA:
KASSA:
JUMBO
OPNIEUW
JUMBO
OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE
DE GOEDKOOPSTE
KASSA:
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

Noot van de redactie: alleen voor deze speciale gelegenheid zijn ze

samen op de foto gegaan. Uiteraard houden ze zich aan alle coronamaatregelen.

www.levroparket.nl

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 hetdoen
tv-programma
opnieuw
uitgeroepen
tot goedkoopste
Bij Jumbo
we er alles Kassa
aan om
de prijzen
van al je dagelijkse
Kijk,
is kassa
voor jou. gebleven. Jumbo
boodschappen laag supermarkt.
te houden. En
datdat
is niet
onopgemerkt
is namelijk in het tv-programma Kassa opnieuw uitgeroepen tot goedkoopste
supermarkt. Kijk, dat is kassa voor jou.

DAT IS HET VOORDEEL VAN
DAT IS HET VOORDEEL VAN

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
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
supermarkt.
Kijk, dat is kassa voor jou.
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21
Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peurssensstraat 21

DAT IS HET VOORDEEL VAN

Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018
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Gezien in

Heeft u ook iets leuks, grappigs of geks gezien in BRSJS?
Maak er een foto van en stuur deze op naar redactie@brsjs.nl

BRSJS

Op zaterdag 16 januari sneeuwde het gedurende een aantal
uren en viel er een laagje sneeuw van enkele centimeters.
Voor de jeugd van Breskens echter genoeg om de slee
boven te halen en te genieten.

Op de havens verdwijnt het zand op meerdere plaatsen
van onder de straatstenen, men is aan het zoeken naar
de oorzaak en men tracht die te repareren. Proberen ook
de verankering van het damwand te verbeteren zodat het
stabieler wordt. In de hoek van het Visser steiger waren er
bagger werkzaamheden met een grote grijper.

Bloemen bij het monument zijn afkomstig van familie en
vrienden van (Kleine) Lucien van den Broecke †

Het Vissersmonument is onlangs door de Bedrijfsbelangenvereniging Breskens gerestaureerd cq opgeknapt. Het is
opnieuw geverft en de ketting kettingen zijn van een nieuwe
coating laag voorzien zodat het hele monument er weer
netjes bijstaat voor de komende jaren.
12

De bedrijfsbelangenvereniging Breskens heeft het monument
overgenomen van de Visserijverenging Ons Belang Breskens.
Deze vereniging is helaas in 2020 gestopt. Vanaf nu zal de
BBVB zorgdragen voor het onderhoud en de organisatie van
de herdenking. Het plan was om vorig jaar een herdenking te
houden maar gezien de geldende maatregelen hebben we
besloten dit naar 2021 te verplaatsen. Eerder hebben we al
een oproep gedaan omdat we niet beschikken over de volledige lijst met namen van de familieleden van de omgekomen
vissers. Graag zouden wij alle familieleden of nabestaanden
persoonlijk uitnodigen voor de herdenking. Een aantal hebben
wel gereageerd maar als iemand weet waar en hoe we de beschikking krijgen over de lijst zou dat fijn zijn. Het bestuur van
Ons belang noch de gemeente kan ons verder helpen.

Wat kan wel!!

De periode begin 2021 gaat natuurlijk
de geschiedenisboeken in met als
kenmerk alle dingen die we niet mochten. We mogen onze dierbaren niet
meer knuffelen, de scholen, horeca en
winkels zijn dicht en we moeten voor 9
uur ’s avonds thuis zijn. Mondkapjes en
de 1,5 meter afstand lijken het nieuwe
normaal. Toch kan er nog heel veel
wél. Er zijn tal van leuke initiatieven
ontstaan. Hierbij wat van mijn ervaringen de afgelopen maanden.
De kerstvakantie: overal waren de
leukste Christmas-Bars gemaakt. Met
heerlijke hapjes en drankjes. Zo veel
Glühwein is er sinds jaren niet verkocht
en gedronken. Zo veel kerstbomen
hebben er al jaren niet gestaan. En
zo veel versiering is er sinds lang niet
opgehangen. Letterlijk genomen was
er veel licht in de duisternis.

Wandelen: het liefst niet met
veel mensen binnen. Nou,
dan maar naar buiten. Wandelen en de natuur in. Lekker
naar het strand om een heerlijk warm drankje bij Loods
10. Want ook to go smaakt
prima. En overal was er van
alles open. Heerlijk wandelen, kletsen en iets lekkers.
Heel erg leuk en gezellig. En
natuurlijk perfect om je hoofd
leeg te maken.

Strandpaviljoen

Breskens aan Zee
Ontbijt - Lunch - Diner

7 dagen open
van 10 tot 22uur.
Keuken open van
10 tot 21.30 uur.
Promenade 2, 4511 RB Breskens
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66

Winkelen: iets wat ik zelf
graag doe :). Ook daar hebben we een oplossing voor gevonden.
Het jaarlijkse dagje winkelen met mijn
zussen zat er niet in dus moesten we
iets anders bedenken. We besloten om
kleding boxen te bestellen bij Brover
Fashion in Breskens. Eerst een maaltijd
besteld bij Steakhouse The Bull wat
handig thuis werd bezorgd en daarna
passen maar. De keuze was reuze en
het was supergezellig. Bijna net zo
leuk als een “echt” dagje shoppen.
Feestje: soms is er ook gewoon wat
te vieren! Dertien jaar zijn mijn vriend
en ik samen. Normaal gezien gaan we
dan gezellig uit eten. Maar dat mag helaas niet. Dus hebben we bij BAZ een
heerlijke tapas plank besteld. Kaarsjes

www.breskensaanzee.nl
aangestoken, flesje wijn open en de
houtkachel aan. Toch genieten en stil
staan bij de dingen die wél gevierd
kunnen worden.
Werk: met een eigen horecazaak is de
lock-down zeker ook een uitdaging.
Het niet mogen ontvangen van de
gasten is gewoon moeilijk. Ondertussen zijn al vele maanden de deuren
gesloten. Toch proberen we ook het
beste eruit te halen. We hebben veel
opknap en onderhoud werk gedaan
zodat alles klaar staat voor als we weer
open mogen. Ook het ontwerpen van
een nieuwe huisstijl en het ontwikkelen
van nieuwe producten heeft ons positieve energie gegeven. Kom maar op
met THE SUMMER OF LOVE.
Conclusie: met een positieve blik vooruit en een beetje geduld komen we er
wel. Zorg goed voor jezelf en elkaar. En
vooral: blijf gezond!!
Thirza Klaver
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Familieberichten
Overleden:
Bas Brand
geboren 11 november 1932 † 13 november 2020

Nel van Kouterik-Klok
geboren 14 maart 1936 - † 15 januari 2021
Lucien Pieter Maria van den Broecke
geboren 17 juni 1969 - † 27 januari 2021

Izaak Abraham (Sjaak) Porreij
geboren 16 juni 1934 † 2 december 2020

Abraham Pieter (Bram) Leenhouts
geboren: 21 juni 1930 - 2 februari 2021

Alida Emma (Lidy) de Looze-de Lijser
geboren 12 augustus 1939 - † 18 december 2020

Dankbetuiging

Engelbertus Dierings
Geboren 18 juni 1939 - † 24 december 2020

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.
De vele kaarten, berichten, bloemen en warme woorden na
het overlijden van Johnny Esseling hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun. Voor ons is
het een fijne en troostrijke gedachte dat Johnny in zijn leven
voor zovelen veel heeft betekend.

Carien Marie Elodie Julienne Buysse
geboren 13 oktober 1957 - † 24 december 2020
Jaap van de Velde
geboren 14 september 1936 - † 30 december 2020
Herman Petrus Bracke
geboren 3 januari 1929 - † 10 januari 2021

Wij willen u dan ook hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun.
Marianne
Lian en Ned, Liz, Jenn
Naomi

Jan van de Velde werd op 20 januari 90 jaar
en de felicitaties van zijn kinderen en kleinkinderen.
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Diensten in de H. Barbarakerk

In verband met de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Covid-19 tegen te gaan, zijn er tot nader bericht
geen vieringen in de H. Barbarakerk van Breskens.

Een bijzonder
afscheid is…
0117 - 452 309

… van onschatbare waarde.

Dag en nacht
bereikbaar

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

M 06 - 53 81 14 46
E ibraem@monuta.nl

Isabelle Braem

Er zijn wel wekelijks zondagse vieringen in de R.K. kerk van
Aardenburg maar er mogen hier maar maximaal 30 personen
de viering bijwonen. Als u een van deze vieringen wilt bijwonen
dan kunt u zich hiervoor aanmelden op het pastoraal centrum
in Oostburg. Aanmelden kan van maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer: 0117-453374

BARBARAKERK IN KERSTSFEER:

De vrijwilligers van de H. Barbarakerk hadden weer veel werk
gemaakt van het versieren van de kerk voor het hoogfeest van
Kerstmis. Helaas, enkele dagen voordat de Kerstnachtviering
zou plaatsvinden, ging er een streep door alle vieringen op
Kerstavond. Dit had alles te maken met het Covid-19 virus en
de bestrijding ervan. Om u toch een indruk te geven van de
versierde kerk in Kerstsfeer plaatsen wij hierbij wat foto’s.

95x95 adv Monuta Isabella Bream_passend afscheid - GWG2015_NewspaperAds_CMYK.indd 2 27-12-19 09:00

Aanleverdata van BRSJS.nl

In onderstaand schema vindt je de uiterlijke aanleverdata en bezorgdata.

A = Uiterlijke aanleverdatum bij redactie@brsjs.nl
B = In de brievenbus
April
> Augustus
> December
A 29 Maart
A 26 Juli
A 29 Nov
B 16-17-18 April
B 13-14-15 Aug
B 17-18-19 Dec
> Juni
A 24 Mei
B 11-12-13 Juni

> Oktober
A 27 Sept
B 15-16-17 Okt
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Chrisfit

GYM
BRESKENS

Oranjeplein 2 - 4511 CL Breskens
+31 11 738 5080- b.g.g. 06-54497485
info@tournoismakelaardij.nl
Uw NVM-makelijk voor West-Zeeuws-Vlaanderen
en omgeving. Bezoek ons kantoor of kijk op
www.tournoismakelaardij.nl

