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Redactie: Suzan Boersma, Monique de Jonge, Leanne Blaakman, Thirza Klaver,  
Sylvia Albregtse - van Dorsselaer

Verslaggevers: Thirza Klaver, Leanne Blaakman en Inwoners van Bresjes.

Vormgeving: Angela Klessens - Studio Klessebes en Sylvia Albregtse - van Dorsselaer

Controle drukproef: Miranda Goedhart

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 15 april 2022.  Aanleveren kopij voor 

1 april via e-mail redactie: redactie@brsjs.nl. Foto's en afbeeldingen niet in documen-

ten verwerken, maar liefs in origineel formaat en als los bestand aanleveren 
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Inwoners van Breskens mochten vorig voorjaar hun allermooiste foto's van het dorp aanleveren. Het thema was dit keer 
niet alleen de zeilsport, maar alles dat met Breskens te maken had: de zee, het strand, de visserij, de jachthaven en de 
watersport.

Iedereen heeft massaal gereageerd. Meer dan 400 foto’s werden ingezonden. Maar helaas vielen er veel af omdat ze niet in het 
juiste formaat waren. De panelen zijn dan ook rechthoekig. Het was ook niet de bedoeling dat Breskens te veel in het verleden 
zou blijven hangen. We moeten vooruitkijken. De afgebroken silo komt nog wel terug op een van de foto's, maar de vismijn niet 
ook de Breskens 43 en de Eendracht staan op de panelen. Als het goed is, kunnen de kunststof platen wel tegen een stootje en 
kunnen we weer voor jaren er tegenaan.

Nieuwe fotobanners centrum van Breskens

3

Bron: PZC  
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Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN  Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl
www.vandebroecke.nl



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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(1) François Babijn             (Oostburg)
(2) Nathalie Elfrink-Bliek  (Groede)
(3) Peter Loonen                 (Breskens)
(4) Ester van de Wouw       (Oostburg)
(5) Piet Westerweele           (Aardenburg)

SAMEN MET

LIJST BABIJN    
E-mail: info@lijstbabijn.nl  | Website: www.lijstbabijn.nl
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Nieuw in

BRSJS

Bowi Thilleman 
geboren op 21 januari 
2022, dochter van 
Steven Thilleman en 
Leanne Blaakman

4 generaties familie Brand
In het midden de oudste 
Jaap Brand 82 met Mason Brand 
Links: Bas Brand 60
Rechts: Thomas Brand 35
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PRikbord

!! Gezocht vrijwilligers Brandweer Breskens!!Rij jij de volgende keer met ons mee??Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe 
mensen om ons vrijwilligers team te versterken!!

Ben je woonachtig in Breskens
of werkzaam in Breskens?Kom dan vrijblijvend kijken op een 

van onze oefenavonden.Interesse stuur een privebericht via Facebook.

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

Jubileum van 
12 1/2 jaar

Westlandstraat 9 | 4511XX Breskens | 06-22996719 | www.Huidverbeteringsinstituut.nl

Body  Mind  Soul

Jubileum van 
12 1/2 jaar

Expositie in het Warenhuis 

in Axel van Johnny  Beerens 

getekend door de zee is 

verlengt tot 22 maart 2022. 

Het is mooier dan de werke-

lijkheid!

Un onnoemullluk 
goed 2022!
Herinner je je deze nog van onze Ria? “Janus, Janus, pak 
me nog een keer, pak me nog een keer, pak me nog een 
keer, Janus, Janus, pak me nog een keer, als je ’t nou niet 
doet, dan kan je het niet meer …”. O jee, gezien de huidige 
perikelen omtrent the Voice nu misschien maar beter even 
niet …             Wie is of was die Janus eigenlijk?

Janus was in de Romeinse mythologie een God van de 
Latijnen, inwoners van Latium, een gebied ten zuiden van 
het latere Rome. Janus had een bijzonder voorkomen: Janus 
had namelijk twee gezichten, en dat niet alleen figuurlijk: 
twee paar oren, twee paar ogen en twee neuzen. Janus’ ene 
gezicht was gekeerd naar het verleden, het andere gezicht 
naar de toekomst. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de 
eerste maand van het jaar de naam Januari heeft gekregen!  
Kijken we met Janus’ gezicht richting het jonge verleden der 
diergeneeskunde, dan zien we daar nog biggen die onver-
doofd gecastreerd worden, ‘gekeizersnede’ Belgische ‘wit-
blauwe’ dikbilkoeien, honden en katten die massa’s röntgen-
stralen door hun lichaam laten ‘schieten’, katten en honden 
zonder bril of lenzen, geen beroepsmatig contact tussen 
dierenartsen en hun humane collega-geneesheren, zijn er 
nog onvoldoende afdoende therapieën bij kanker, enzovoort. 
De blik vooruit gericht zal leren dat we biggen niet meer cas-
treren, omdat we via fokprogramma’s danig biggen-DNA cre-
eren dat hun vlees niet meer met biggengeur doordrenkt zal 
zijn, en ook zullen fokprogramma’s en wetten er voor zorgen 
dat de in het verleden vooraf ingecalculeerde keizersneden 
voorkomen worden, niet meer worden toegestaan, niet meer 
mogen, dat dier en mens met veel minder röntgenstralen wor-
den bestookt, ingehaald door echo, CT, MRI en andere, zien 
we honden met contactlenzen rondlopen, en steken medici 
en dierenartsen de koppen bij elkaar.                            

Waar het thans de werkelijkheid is dat de meeste artsen in 
hun hele loopbaan niet één keer een dierenarts zullen tegen-
komen, althans niet professioneel, zullen de ‘witte jassen’ 
van de geneeskunst, met hun ‘één-diersoortige-opleiding’, 
in de toekomst dierenartsen meer moeten verwelkomen als 

hun gelijken; immers, dierenartsen en geneesheren bedrijven 
om en nabij, ruwweg, dezelfde stiel, kunnen danig veel van 
elkaar leren, dat binnen de zorg één plus één wel eens meer 
dan twee zou kunnen zijn! Waarom zijn er bijvoorbeeld geen 
dierenartsen betrokken bij de corona-pandemiebestrijding? 
Wat is het verschil tussen virusuitbraakpreventie in Europese 
megastallen voor varkens of koeien of de gigantische kippen-
farms en het opstellen van vaccinatiedraaiboeken voor het 
diersoort mens?

De met stip bovenaan gekoesterde wens richting toekomst 
nog meer ‘vat te krijgen op’ dat gevreesde kwaad dat kanker 
heet, dat zich al o zo vaak meester heeft gemaakt van mens 
en dier, noopt mij tot een enigszins lugubere finale quote: Ik 
wens u, de uwen en uw huisdier(en) een kankervrij 2022 ! 
                                                                          
Geert de Bruijckere
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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”

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

Zoals ieder jaar wordt er in de vastentijd door de 
R.K.-kerken in Nederland een vastenactie gehouden.
Met de opbrengst van deze actie worden projecten in 
de derde wereld gesteund.De drie Zeeuws Vlaamse 
parochies steunen al jaren projecten die vanuit deze 
regio zijn opgestart.

Dit jaar is gekozen voor het project “Sibusiso” in Tanzania 
van het Terneuzens artsenpaar Sander en Atty Hammer.
Dit project richt zich op hulpverlening aan kinderen van 0 tot 
18 jaar met een verstandelijke beperking waarbij vaak ook 
sprake is van een lichamelijke handicap. De opname op het 
Sibusiso centrum is van korte duur. De kinderen worden ge-
durende een periode van minimaal drie weken tot maximaal 
6 maanden opgenomen en worden hier intensief begeleid.
Na deze periode gaan ze weer naar huis of worden ze ge-
plaatst binnen een voorziening.Tijdens het verblijf op het 
centrum staan zowel het kind als de ouders centraal.
Meer informatie over dit project vindt u op: www.subisiso.nl

In het kader van de vastenactie worden er naast de gebrui-
kelijke collectes in de kerken ook een aantal evenementen 
georganiseerd om geld in te zamelen voor dit goede doel.
Zo is er op zaterdag 26 maart om 13.00 uur een hobby/

VASTENACTIE 2022
handwerkmarkt in de 
Eligiuskerk te Oostburg 
met daarbij een 
taartenbuffet, een grote 
verloting en een 
optreden van 
Adrie Oosterling.
Op 2 april om 18.00 
uur is er een “vasten-
maaltijd” bij Jota in 
Oostburg waarvan de 
netto-opbrengst naar 
Sibusiso gaat.
Daarnaast zijn er tal 
van kleinere activiteiten 
zoals het raden van de naam van een knuffel, is een kunst-
werk te koop en in de Jumbo supermarkt vindt u een statie-
geldzuil waarin u uw statiegeld bonnetjes kunt deponeren. 

U kunt onze vastenactie steunen door deel te nemen aan 
de activiteiten en/of te storten op onderstaande rekening 
met vermelding van projectnummer 401850:
NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI Oostburg
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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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BRESKENS – De teller staat inmiddels op 310 leden. Anderhalf 
jaar geleden waren dat er nog 210, vertelt Boskreek-voorzitter 
Piet van Melle. Afgelopen najaar nam De Boskreek een twee-
de padelbaan in gebruik. Hiervoor is een van de tennisbanen 
van de vereniging opgeofferd. Wat maakt padel, dat gespeeld 
wordt met speciale rackets en ballen, zo aantrekkelijk? 
Piet van Melle weet het antwoord:
“De baan is de helft kleiner dus als spelers heb je veel meer
contact met elkaar. Ook belangrijk, het is een dubbelspel,
je staat dus met z’n vieren op de baan. De spelregels wijken
niet af van gewoon tennis. 

Vier jaar geleden stond de tennisvereniging uit Breskens
voor een lastige beslissing. Het ledental vergrijsde. De aanwas 
van jonge(re) leden was voor het Boskreek-bestuur een bron 
van zorg. Padel bleek de sleutel om daar verandering in te krij-
gen. Het was een flinke financiële gok.Padel was nog relatief 
onbekend. Er waren wel tekenen die erop wezen dat de tennis-
variant wel eens heel groot zou kunnen worden in Nederland.

Flinke 
ledenaanwas 
De Boskreek 
dankzij padel

In Spanje is padel, op voetbal na, de populairste sport, 
populairder ook dan tennis. Piet van Melle: “Onze padel-
banen zijn zogenoemde all weather banen. Als het regent 
wordt het water snel afgevoerd. Je kan er dus in principe 
het hele jaar door op spelen.” De tennisspelers in Breskens
kenden deze luxe nog niet. Daar komt verandering in.
Twee tennisbanen worden momenteel gerenoveerd. Op
waterdoorlatend drainbeton komt een speciale mat met
gravel. Piet van Melle: “Met zelfwerkzaamheid van de leden
kunnen we de kosten van de aanleg van de all weather
banen in de hand houden.”

Door corona moest de feestelijke opening van de tweede 
padelbaan van tennisvereniging De Boskreek verschillende 
keren worden uitgesteld.

Teleurstellend maar daar verander je niks aan, aldus
de voorzitter. Uiteindelijk kon dan toch het glas worden
geheven.

Tennisvereniging De Boskreek in Breskens beschikt sinds 
vorig jaar over twee padelbanen. Men heeft verschillende 
padelteams die in competitieverband wedstrijden spelen.
Er is tevens de mogelijkheid om les te krijgen in het snelle 
padelspel, zowel voor beginners als gevorderden. Voor 
niet-leden is er de mogelijkheid om een padelbaan te huren. 
Op de website www.deboskreek.nl worden de verschillende 
reserveringsmogelijkheden overzichtelijk op een rij gezet. 
V.l.n.r. Adrie Walhout (coördinator accommodatie), voorzitter
Piet van Melle en Mark Bron (coördinator padelcompetitie). 
Foto: Peter Verdurmen

bron het Zeeuws Vlaams Advertentie

Padel is booming. De snelle, attractieve 
vorm van tennis spreekt jong en oud aan. 
Tennisvereniging De Boskreek in
Breskens opende in de zomer van 2018 
op sportpark Baersande de allereerste 
padelbaan van Zeeland. Het heeft de 
West Zeeuws Vlaamse tennisclub geen 
windeieren gelegd. Het ledental is sinds-
dien flink gegroeid.

BRSJS.nl
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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.nl

Storm van 31 januari 2022

Gezien in

BRSJS Beste lezers, 

BRSJS.nl magazine valt ook dit jaar weer 6x bij u op de mat. 
Om dit te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar een 
beetje hulp van jullie!

Word donateur van BRSJS.nl

Voor € 10 steunt u het 
leukste magazine van 
Breskens en krijgt u 
ook onze mooie 
BRSJS.nl kalender*. 
Stuur een mail naar 
redactie@brsjs.nl

Wilt u ons steunen met 
een kleiner bedrag, 
ook daar zijn we erg 
blij mee!

Stichting Promotie Breskens
NL28 ABNA 045 624 46 97
o.v.v. donateur + voor- en achternaam

Hartelijk dank!
Redactie en vrijwilligers van BRSJS.nl

*Gratis bezorgd in Breskens
 

Donateurs gezocht!

2022
BRSJS.nl

BRSJS.nl
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Zeemeeuw

Nieuws van

Boulevard 11       
4511 AA Breskens      

0117-386633
www.xerxes.nu

Inmiddels zijn de scholen gelukkig weer open, 
maar we willen toch nog even terugblikken op de decemberbaand van OBS de Zeemeeuw.

Komt hij wel? Komt hij niet? Wat was het spannend….
Sinterklaas had laten weten dat hij onze school graag wilde bezoeken op donderdag 3 december. Maar vanwege de aan-
gescherpte maatregelen was het nog helemaal niet zeker. Gelukkig kregen we op maandag groen licht en kon onze Ouder-
vereniging alles definitief gaan organiseren.

Wat was het een spannende fijne dag! Sint nam zelfs even de tijd om bij de kinderen van de onderbouw, die ziek thuis 
zaten, het cadeautje aan de deur af te geven.In de bovenbouw werden hele mooie surprises gemaakt om de Sint in deze 
drukke dagen een handje te helpen. Sinterklaas was nog maar net het land uit, toen de twijfels over het Kerstfeest kwamen.

Scholen open? Scholen dicht? Ook nu moesten we weer heel flexibel zijn, want op het laatste moment werd besloten dat de 
kerstvakantie een week eerder zou starten. Kerstkaartjes werden snel ingekleurd en rondgebracht bij de ouderen.

Terugblik op de december    maand OBS de Zeemeeuw

Dat dit enorm gewaardeerd werd bleek wel uit het 
enthousiaste zwaaien en het lekkere chocolaatje dat de 
kinderen aangeboden kregen door een lieve mevrouw. 

Onze Oudervereniging ging snel aan het werk en daardoor 
werden alle kinderen op donderdag 16 december nog voor-
zien van een kerstlunch. Een hele lekkere lunch: Frietjes met 
knakworstjes en komkommer. Boulevard 1 en Jumbo zorgden 
ervoor dat alles snel geleverd kon worden.  Alle kinderen 
waren mooi aangekleed en de tafels mooi gedekt. 

Op vrijdag werden alle kinderen nog eens verwend met een 
lekkere oliebol, deels gesponsord door Hans en frietje uit 
Biervliet. Zo hadden de kinderen, ondanks een plotselinge 
sluiting van de scholen, toch nog een paar gezellige 
momenten voordat hun kerstvakantie startte.
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Frans stoofpotje voor 4 personen

Ingrediënten
800 gr riblappen
3 uien
4 tenen look
300 gram winterpeen
200 gram gerookt ontbijtspek
100 gram tomatenpuree
500 ml rode wijn
2 takjes tym
3 laurierblaadjes
30 gram peterselie
300 gram champignons
300 gram zilveruitjes
2 eetlepels bloem
2 stuks bleekselderij
boter
peper en zout
500 ml runderbouillon

Bereidingswijze:
Maak de uien, bleekselderij en winterpeen schoon en 
snij ze in stukken. Snij nu de riblappen in blokjes en 
bestrooi met peper en zout, laat het vlees mooi bruin 
worden en laat de spekjes even meebakken.

Daarna de groenten even aanstoven en twee eet-
lepels bloem toevoegen. Daarna de tomatenpuree 
en de rode wijn met de runderbouillon toevoegen. 
Dan de tijm, laurier en knoflook erbij doen en 3 uur 
op 150 graden stoven. De champignons snijden en 
de zilveruitjes erbij doen en nog 30 minuten stoven

Heerlijk met dikke frieten of vers stokbrood

Smakelijk

Koken met KO

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
 

Lang leve de aanvoegende wijs!
De aanvoegende wijs (vakterm: conjunctief) van een werk-
woord is een beetje ouderwets en drukt voor heden of 
toekomst een wens, toegeving, aansporing of aanwijzing 
uit (wensende wijs zou ook een aardige benaming zijn). Ik 
ga gewoon een heleboel voorbeelden geven: 1) lang leve 
de jubilaris, 2) lang leve (meest gebruikelijk, bij mv. mag 
leven ook!) de jubilarissen, uit de Bijbel, het Onzevader: 3) 
Uw Koninkrijk kome, 4) Uw wil geschiede (op het verleden 
betrekking hebbend, in de verleden tijd, zou het ‘geschied-
de’ zijn!), 5) Uw naam worde geheiligd, verder: 6) het ga je 
goed, 7) het ga (ook: gaat) jullie goed, 8) na het eten: wel 
bekome het u!. 9) leve de koning(in), 10) hij/zij ruste in 
vrede, 11) het zij zo (= amen), 12) men neme 100 gram 
boter, 13) men girere het bedrag deze maand nog.

Ik kijk ook nog even in de grammaticabijbel voor de Neder-
landse taal, de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) 
bij het onderwerp ‘conjunctief’: 14) kome wat komt (laat bij 
het ww. de n weg), 15) de hemel bewaar me en 16) God 
beter het (na een r kan de e vervallen – in de woorden-
boeken ook: godbetert), naast ‘zij’ ook ware: 17) het ware te 
wensen, 18) ik moge erop wijzen dat …, 19) zij mogen rus-
ten in vrede, bij afleggen eed: 20) zo waarlijk helpe mij God 
almachtig, 21) hij is God zij dank (in woordenboeken ook: 
godzijdank, goddank) veilig aangekomen, 22) dankzij (komt 
van: dank zij – alleen nog in: dank zij de Heer) het goede 
weer …, 23) men verzuime niet …, 24) de lezer bedenke 

wel …, 25) voor inlichtingen wende men zich tot …, 26) het 
feest moet doorgaan, koste wat het kost, 27) hoe het ook 
zij, ze …, 28) ik moge u verzoeken, berichten, de geachte 
afgevaardigde erop wijzen, dat …, 29) ware de hulp op tijd 
gekomen, dan was de ramp niet geschied, 30) dat ware te 
wensen, 31) de graaf sprak over de diefstal van honderd 
goudstukken, als ware het een kleinigheid, 32) ik liep hem 
als het ware (a.h.w.) tegen het lijf en 33) de lezer weze ge-
rust: hij kan gerust zijn.

Je komt de aanvoegende wijs niet erg veel tegen. Het is een 
formeel-archaïsche vorm, die in vaste uitdrukkingen en oud 
spraakgebruik voorkomt. Deze wijs wordt vooral gebruikt in 
de derde persoon enkelvoud (en ook wel meervoud, zie de 
voorbeelden). De lezer geniete van bovenstaand stuk proza 
en worde een lang leven beschoren!

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

RL

Korte taalvraag of anderszins: leentfaar@zeelandnet.nl
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Familieberichten
Overleden:

Maria Louisa Cecilia (Marlies) Reijns-Kroes 
geboren 11 mei 1951  † 23 december 2021

Jacobus Petrus (Ko) Adam 
geboren 17 juli 1922  † 8 januari 2022

Conny (Martha Maria) van Overmeeren-Boeckhout 
geboren 8 januari 1960  †  18 januari 2022

Laurina (Laura) Catharina Dekker-Roelse
geboren 11 oktober 1927  † 22 januari 2022

Johan Renique
geboren 10 september 1946  † 24 januari 2022

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

Diensten in de H. Barbarakerk

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of de diensten 
in de H. Barbarakerk doorgang zullen vinden volgens het rooster.
Voor actuele informatie over de diensten verwijzen wij u naar de 

website van de Andreasparochie. www.andreas- wzvl.nl
Volgens het rooster zijn er de volgende diensten 

zijn in de H. Barbarakerk:

Zondag 20 februari is er een woord en communieviering met  
voorganger pastor Frans van Geyt.

De aanvang is om 09.15 uur en de muzikale omlijsting is in 
handen van de Bresjes 4 onder begeleiding van 

Tineke van ’t Westeinde.

Zondag 6 maart is er een woord en communieviering 
met voorganger Ria Koops-Kramer.

Aanvang van de dienst is zoals gewoonlijk om 09.15 uur.

Zondag 20 maart is er een woord en communieviering met  
voorganger pastor Frans van Geyt, aanvang is om 09.15 uur.

Tijdens deze dienst is er een presentatie over het 
vastenactie-project “Sibusiso”.

Zondag 3 april is er een woord en communieviering met  
voorganger pastor Frans van Geyt.

De aanvang is om 09.15 uur en de muzikale omlijsting is in 
handen van de Bresjes 4 onder begeleiding van 

Tineke van ’t Westeinde.

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

geldende Coronamaatregelen. 

Dag en nacht 
bereikbaar

Evenementen
12 februari   Bingo, Platte knoop 19.30
19 maart      14e Open Breskens single toernooi(darten),  
  het Klinket

Bingo platte knoop
Aanvang 19.30

12 februari
12 maart
9 april
14 mei
11 juni
16 juli
20 augustus
17 september
22 oktober
19 november
17 december
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