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Restaurant Spuiplein 41 is het 
restaurant van Pieter en Sanne van 
de Velde. Pieter had als droom om voor 
zijn 30e verjaardag een eigen zaak te 
hebben. Hij was 30 toen ze in 2010 
begonnen, de droom kwam dus uit!

In Spuiplein 41 kunt u naast de lunch, 
voorgerechten, hoofdgerechten en nage-
rechten ook van heerlijke tapasgerechten 
genieten. Ook voor een cocktail of koffie 
met een stukje taart kunt u hier terecht.
 
Er wordt bij Spuiplein 41 gewerkt met veel 
herkenbare producten. Deze worden op 
een vernieuwde manier aan de gasten 
gepresenteerd. De menukaart verandert 
elke maand; zo blijft het verrassend om 
te komen eten! Natuurlijk blijven de 
“klassieke” gerechten erop staan.

Spuiplein 41

Foto: Annemarie Bücker

Pieter en Sanne zijn voortdurend met 
het interieur van hun restaurant bezig. 
Ze hebben sinds afgelopen zomer een 
nieuw terras en binnen staan er ook 
nieuwe stoelen. Vorig jaar hebben 
Pieter en Sanne heel de keuken verbouwd 
waardoor hij nu een stuk groter is en tevens 
is het nu ook een open keuken. Een extra 
beleving voor de gast! Binnenkort komen 
er glazen deuren in de serre zodat gasten 
daar in de winter ook lekker warm en be-
haaglijk kunnen zitten. 

Inmiddels hebben ze twee vaste mensen 
in de bediening werken en ook twee vaste 
koks in dienst. Uiteraard werken er ook 
een aantal vakantiekrachten. Sanne geeft 
aan dat ze een heel hecht team hebben 
en veel mensen al lang bij hun werken. 
Ze gaan ook regelmatig leuke dingen 

doen met hun team zoals één keer per jaar 
naar een sterrenrestaurant of ze gaan op 
stedentrip. De volgende trip naar Lissabon 
staat al gepland! Ook in de zomer plannen 
we leuke activiteiten zodat de vakantie-
krachten ook mee kunnen gaan. 

Pieter en Sanne worden er blij van als 
gasten een fijne avond bij hun beleven en 
hebben genoten van het heerlijke eten. 
Wilt u nu ook genieten in het gezellige en 
sfeervolle restaurant van Pieter en Sanne?
Reserveer dan uw tafel via 0117-383712 
of via info@spuiplein41.nl 

Meer informatie vindt u ook op de 
website: www.spuiplein41.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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Voor veel mensen is het lezen van de krant tijdens het ontbijt een 
ochtendritueel, een heel fijn moment van de dag. 

Als er geen krantenbezorgers bijkomen, komt er een dag dat de 
krant niet kan worden bezorgd. De gemiddelde bezorger is dan 
ook 60+. Er is ook een chronisch tekort aan krantenbezorgers 
hier in ‘Bresjes’!

Wij (Erik, Karin en Steven Thilleman) zijn depothouders in deze 
regio en verdelen de kranten in West-Zeeuws-Vlaanderen. 
Ook rijden we daarnaast zelf een aantal wijken omdat er te 
weinig bezorgers zijn. 

Wil jij snel verdienen met een bijbaan die je perfect kunt 
combineren met bijvoorbeeld ander werk, een studie of het 
uitlaten van je hond? Meld je aan en ga aan de slag als 
krantenbezorger!

Voor meer informatie kun je ook even mailen naar 
karinthilleman@hotmail.com of bellen naar 0620727279.
Hopelijk tot snel!

Krantenbezorgers gezocht!!

Toekomst kerkgebouw Breskens
Al eerder deden we een oproep aan alle 
inwoners van Breskens en omgeving om te re-
ageren op ons initiatief om het kerkgebouw aan 
de Dorpsstraat in Breskens te behouden voor 
de Breskense gemeenschap. 

We zijn blij met de reacties tot nu toe, maar we 
vragen nog steeds meer mensen om mee te 
doen! Reageer dus op ons emailadres:
 
kerkGEBOUWbreskens@gmail.com 

Red het gebouw van de verkoop!

PRIKBORD

BRSJS.nl
Wenst u fijne feestdagen!
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Wij zijn Fendy en Wietse Harmsen en wonen sinds 
2019 in Breskens samen met onze twee zoontjes 
van 6 en 2 jaar oud. Voordat we ons huis in 
Breskens hebben gekocht woonden we in 
Groede. Wietse komt oorspronkelijk uit de 
provincie Utrecht en woont ondertussen wel een 
jaar of 19 in Zeeuws-Vlaanderen en Fendy komt 
oorspronkelijk uit China. We zijn sinds 2011 
samen en zijn ondertussen gelukkig getrouwd! 
We vinden het echt heerlijk om met ons gezin 
te wonen in deze prachtige plek in Nederland. 

Een eigen zaak
Wietse heeft dit jaar zijn functie neergelegd en we 
wilden beiden iets anders. We waren er niet direct uit 
wat dan wel.Toen kregen we de kans om het bedrijf 
over te nemen waar we nu samen met ongelofelijk 
veel plezier en trots eigenaar van zijn. We zijn sinds 
begin oktober 2022 samen eigenaar van Sushi 
Breskens. We hadden beide eigenlijk direct iets van 
wauw! Leuk! Dit willen we echt heel graag gaan 
doen. En zeker om als man en vrouw een onder-
neming te starten maakte het voor ons een makkelijk 
besluit. We hebben een onderneming die in een hele 
fijne samenwerking met PLUS Lohman te Breskens 

Sushi Breskens in 
Plus Lohman!
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Boulevard 11 | 4511 AA Breskens 
 0117-386633

www.xerxes.nu

sushi en Aziatische delicatessen maken. En deze bieden we 
aan in de supermarkt van PLUS Lohman. Voordat we deze 
stap konden zetten zijn we beide voordien in opleiding ge-
gaan om de technieken en kennis goed te borgen. 
We willen echt dat kwaliteit en versheid de basis vormen 
van onze onderneming. Het vraagt best wat extra tijd en 
werk om dit goed te organiseren, maar als we dan zien 
welke goede reacties we krijgen van onze klanten maakt 
dit het zo de moeite waard om te doen! We kunnen echt 
genieten van mooie dagverse producten die we verkopen 
en zullen dit dan ook echt als standaard koesteren in onze 
bedrijfsvoering. We zitten natuurlijk op een geweldige plek 
in Nederland waar we in mooie samenwerkingen met locale 
leveranciers deze kwaliteit kunnen garanderen. Heerlijk om 
te doen echt!

Als je me vijf jaar geleden had gezegd dat ik een bedrijf 
zou hebben in sushi denk ik dat we je raar hadden aange-
keken…maar zo zie je... Het balletje kan raar rollen soms!

De toekomst 
Het leukste vinden we het kunnen bieden van kwaliteit, 
service en lekker eten. We willen in de toekomst regelmatig 
nieuwe gerechten aanbieden om onze klanten mee te nemen 
in deze prachtige ontdekkingsreis opzoek naar nieuwe en 
verrassende gerechten. En geloof me er zijn zoveel verschil-
lende mooie dingen te ontdekken. Onze dromen voor de 
toekomst zijn om een gevestigde naam te zijn in deze regio 

voor het aanbieden van heerlijke sushi en gerechten. Het is 
natuurlijk heerlijk als dit samen gaat met een groei van onze 
onderneming in de toekomst. Maar kwaliteit en service zijn 
wel de meest belangrijke voor ons. De rest volgt wel als 
alles loopt zoals we voor ogen hebben. 

We zijn dagelijks geopend en bieden onze producten aan in 
de winkel van PLUS Lohman te Breskens. We hebben 
dagelijks een assortiment dat we daar aanbieden. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om te bestellen. Dan weet je zeker 
dat het gewenste gerecht klaarligt op de afgesproken tijd 
en datum. 

Als er speciale wensen of vragen zijn kan dat door even 
langs te lopen bij ons in de winkel daar of gewoon even 
te bellen of een berichtje te sturen naar telefoonnummer 
0613478352. 

Vriendelijke groeten,

Wietse en Fendy
Sushi Breskens 

Sushi Breskens in 
Plus Lohman!



8

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”

Op 21 november was het echtpaar Faas Buize 60 jaar getrouwd. En om het 
nog mooier te maken was Ineke op dezelfde dag jarig, zo werd Ineke 80 jaar. 
Op dit moment wonen ze zelfstandig in Ghistelkerke in Breskens. Ze hebben 
een gezellig weekend samen gevierd met familie en kennissen! 
 
Ook de burgemeester kwam het diamanten Bruidspaar gelukwensen op 
deze heugelijke dag.

Jaap en Ineke Faas Buize  
60 jaar getrouwd
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M’n eerste auto als dierenarts in Breskens was een 
bruine 3-deurs Datsun, gekocht voor nog net geen 800 
gulden! Maar ik heb er voor meer dan 800 gulden plezier 
aan beleefd, m’n eerste hond ‘Flip’ nog meer, die reed 
immers altíjd met ‘het baasje’ mee.

Na ons trouwen zouden we de eerste 5 jaar geen hond 
‘nemen’ …, maar na 5 maanden praktijkstart stond er toch 
al een hondenmand bij ons in huis: een echt adoptie-geval, 
toen nog met de naam ‘Sherry’. In 1988 kwamen de Olym-
pische Winterspelen voorbij met Joan Haanappel en het 
kunstschaatsen: ‘Sherry’ werd ‘Sherry-Flip’ en nog wat later 
ging ze als vrouwelijke ‘Flip’ door het leven. ‘Flip’ was míjn 
hond, waar ik was was ‘Flip’. Haar unieke ‘vossenkopje’ zal 
ik nimmer vergeten! Je verwacht en hoopt dat zo’n kruising 
wel 100 wordt, maar helaas, na 9 jaar stak de bloedziekte 
leukemie daar een wel hele grote stok voor … en daar sta 
je dan, kinderloos en uitgeblust, een serieus ontwrichtende 
gebeurtenis in je leven. Ik heb haar zelf geëuthanaseerd, ze 
had het waarlijk goed gehad bij ons! Met bepaalde medicij-
nen hadden we het misschien nog wat kunnen rekken, maar 
het was een verloren strijd ‘zonder licht aan het einde van 
de tunnel’. We waren tevreden deze beslissing te hebben 
genomen in plaats van het ‘palliatieve dierenzorgtraject’ in te 
gaan: voor wie? Voor de hond? Voor onszelf? 

Wij ‘vooruitdenkende’ mensen kiezen in de meeste ‘niet-
geneesbare gevallen’ voor het vaak sterk gekronkelde, 
‘gemedicineerde pad’ naar de dood in plaats van de weg 
van het kortste lijden naar het einde toe.

Maar in de diergeneeskunde, waarom nog laten ‘doorlijden’ 
als de dood onvermijdelijk en onomkeerbaar is op korte ter-
mijn en waarom hopen we dan nog o zo vaak dat we hem 
of haar morgenochtend dood in zijn/haar mandje zullen 
treffen? Is er angst in het spel over een anders levenseinde 
te moeten beslissen? Is het eigenliefde? In mijn optiek laat 
je je dierbaarste ‘bezit’ in zo’n situatie niet aan het lot, de 
speling van de natuur over, laat je je maatje niet zélf gaan 
: bij goed en lief zijn voor je huisdier past het en is het des 
eigenaars plicht hem / haar tijdig, op tijd, te laten gaan … 

Inderdaad er zijn momenten van opluchting bij een dierenarts 
wanneer ze een dier mogen euthanaseren, uit hun ‘ondier-
waardig’ lijden mogen verlossen, een schaduwkant van ons 
toch wonderschone vak dat, gelukkig maar, nog altijd meer 
zonnekanten in zich draagt. Wat is er bijvoorbeeld mooier voor 
een dierenarts om te mogen zeggen: “Mevrouw uw hondje 
mankeert mijns inziens niets, en ik hoop dat het lang duurt 
voor het over gaat!”
                                                                                       
Geert de Bruijckere

Wars van eigenliefde …
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Sinterklaas in BRSJS
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Sinterklaas in BRSJS VVH-SOOS organiseert Nasi&Bami middag
30 november stond in het teken van 
de ouderen. We hebben een gezellige 
middag gehad in bresjes met Nasi & 
Bami-middag bij de VVH-soos.

Ook komt er 14 december een kerst-
middag met medewerking van Ingrid 
Pieters voor onze leden. Wilt u ook lid 
worden van het VVH-Soos. 
Kom gezellig even een woensdag-
middag kijken. 

Het bestuur VVH-soos Breskens 
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www.levroparket.nl

Gratis promotie voor jouw evenement

Gemeente Sluis bruist jaarlijks van de evenementen en 
uitstapjes die worden   georganiseerd. Maar hoe weten 
onze inwoners en gasten waar en wanneer een evenement 
plaatsvindt? De evenementenkalender op bezoekwest-
zeeuwsvlaanderen.nl biedt uitkomst!

Aanmelden
Iedereen (bedrijf, vereniging of particulier) kan kosteloos een 
evenement aanmelden Na controle voegen we jouw evene-
ment gratis toe aan de website. En wie weet, lichten we jouw 

evenement nog eens 
extra uit via onze social 
media kanalen. 

Kortom, organiseer jij 
een evenement of 
activiteit in de gemeente 
Sluis en wil je deze 
onder de aandacht 
brengen? 

Vul dan het aanmeldformulier in op 
www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl/evenementen.

Vragen?
Mocht je vragen hebben of problemen tegenkomen bij 
het gebruik van het formulier, neem dan contact op via 
hallo@bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.

Op zondag 18 december is er na een paar jaar weer een Volkskerstzang in de Grote 
Kerk op de Markt in Groede. Dit jaar is deze in samenwerking met het mannenkoor de 

St. Davids Minstrels. Dit koor is gestart in 1998, maar in augustus 1999 officieel 
opgericht. De koorleden komen uit heel Zeeuws-Vlaanderen en repeteren iedere 

donderdagavond in Biervliet. Sinds april 2015 is hun dirigent mevrouw Zita Gerenday 
uit Hongarije. 

 
Muziekvereniging Breskens-Groede-Schoondijke, het koor en de vrijwilligers van de 
Grote kerk gaan zorgen dat jullie alvast in de stemming komen voor de Kerstdagen. 
Uiteraard is er weer de mogelijkheid om met diverse nummers mee te zingen, dus 

begin maar met het smeren van de stembanden! De Volkskerstzang begint om 19.00 
uur, de kerk is open vanaf 18.30 uur. De toegang is gratis en aan het eind van de 
avond mag er een donatie in de kerstmuts gedaan worden. Na al het zingen en 

luisteren is er na afloop Glühwein en warme chocolademelk te koop. De opbrengst 
hiervan gaat uiteraard naar de Grote Kerk. 

Volkskerstzang
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Op donderdag 17 oktober vond de jaarlijkse fietskeuring 
plaats op OBS de Zeemeeuw. Alle leerlingen van groep 
3 t/m 8 waren uitgenodigd om op de fiets naar school te 
komen. Meneer en mevrouw van Ham hebben samen 
met moeders en enthousiaste opa's de fietsen gecontro-
leerd op veiligheid en verlichting. Met een compressor 
werden zachte banden opgepompt. De meeste fietsen 
waren veilig, maar er waren ook een aantal fietsen met 
loszittende onderdelen zoals fietswielen, sturen, zadels 
en bagagedragers! De kinderen hebben de ingevulde 
controlekaart mee naar huis gekregen, zodat ouders 
weten wat in orde is en wat dringend gerepareerd dient 
te worden.

De Kinderboekenweek had het thema “Gi-ga-groen”. Lekker veel 
lezen, informatie en voorlichting over natuur en milieu stonden 
deze week centraal. 

We hadden een afwisselend programma voor alle groepen. 
Er was een paddenstoelenexcursie, een speurtocht en 

een kaboutertocht in het bos. De bibliotheek had ook 
activiteiten georganiseerd voor een aantal klassen. 
Tevens werd er op school geoefend voor de voor-
leeskampioen wedstrijd. Wethouder mevr. M van 
Oostenbrugge kwam voorlezen uit het boek: 
“Rok de rommelrat”. Dit deed ze in de 
groepen 3.  Er werd eerst gepraat over 

haar werkzaamheden als wethouder en 
daarna gaf ze aan de hand van het prentenboek 

uitleg over het hergebruik van spullen en duurzaam-
heid. Het was een leuke leerzame ochtend. 

Kinderboekenweek op OBS De Zeemeeuw

Fietsenkeuring
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Donderdag 1 december was het dan eindelijk zo ver. Sinterklaas-
feest op school. Sint was 's nachts op de boerderij blijven slapen en 
kwam daarom eens een keer met de tractor naar school. Een week 
eerder was het ook al reuze spannend want toen bleven er Pietjes 
op school slapen! De kinderen van de bovenbouw hadden enorm 
hun best gedaan om mooie surprises voor elkaar te maken.

Sinterklaas

Kinderboekenweek op OBS De Zeemeeuw
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Gestoofde kabeljauw
Spreekwoorden met vis

Als het komkommertijd is met de dictees, moet je wat anders 
verzinnen. Zo nam ik deel aan een spreekwoordenquiz in 
Gorinchem. Ter voorbereiding had ik pakweg 2000 spreek-
woorden en gezegden doorgenomen via een paar bestanden 
op internet. Daarbij kwam ik ook 155 stuks ervan tegen over 
vis(sen).

Hier een selectie van bekende en leuke spreekwoorden. 
1)  Achter het net vissen – te laat komen, zijn kans verkeken 

hebben. 
2)  Boter bij de vis – contant betalen bij levering. 
3)  Leven als een vis in het water – totaal tevreden en onbe-

kommerd. 
4)  Zo gezond als een vis – zeer gezond. 
5)  Vis wil zwemmen – bij of na het eten van vis wil je drinken 

(met name een glas – witte – wijn).
6)  De vis wordt duur betaald – iets eist grote zware offers. 

De uitdrukking komt uit het toneelstuk ‘Op hoop van ze-
gen’ van Herman Heijermans. 

7)  Hij gaat de visjes voeren – hij moet overgeven door zee-
ziek te zijn. 

8)  Hij heeft het grootste gelijk van de vismarkt – hij probeert 
door schreeuwen te overtuigen. 

9)  Daar zitten graten (zit een graat) in – daar klopt iets niet.
10)  Hij kijkt als Jona(s) in de walvis (Bijbelverhaal) – hij kijkt 

erg bang, benauwd.
11)  Een spiering uitgooien (uitwerpen) om een kabeljauw te 

vangen – een kleinigheid opofferen om een groot voor-
deel te (be)halen. 

12)  Het neusje van de zalm – het fijnste, lekkerste, beste, 
mooiste. 

13)  Als haring(en) in een ton – zeer dicht op elkaar (zitten, 
liggen enz.) op een te kleine plaats. 

14)  Zo glad als een aal (paling) – zeer geslepen – uitgekookt 
(vaak gezegd van debaters in een debat). 

15)  Hij is zo gesloten als een oester (mossel) – niet openhar-
tig, zwijgzaam, kan een geheim bewaren.

16)  Naar de haaien (mallebiezen *) gaan – te gronde gaan,
 onherroepelijk verloren zijn, dood zijn, van een schip: 

zinken – * verbastering van: naar de barrebiejes gaan = 
kapotgaan. 

17) Als sardientjes (sardines) in een blik – dicht opeengepakt, 
zie ook 13. 

18)  Iemand uitmaken voor rotte (vuile, stinkende) vis – 
 iemand uitschelden voor alles wat mooi en lelijk is. 
19)  Hij is een kwal (van een vent) – een onsympathiek(e) 

fluim, mispunt, naarling, een uiterst vervelend persoon. 
20)  Hij praat visserslatijn – blaast zijn prestaties op – groot-

spraak over de vangst.
21)  Hij vist in troebel water – uit verwarring of onenigheid 

persoonlijk voordeel proberen te halen. 
22)  Hij is niet zuiver op de graat – van personen: 
 niet te vertrouwen, van vis: niet fris. 
23)  Haring of kuit (van iets) willen hebben – duidelijkheid, 

uitsluitsel willen hebben (over iets), van de hoed en de 
rand willen weten. 

24)  Hij heeft een graat in zijn keel – spreekt bekakt. 
25)  De boer eet vis als het spek op is – je moet tevreden zijn 

met wat je hebt.

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

Taalrubriek 28 (december 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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Gestoofde kabeljauw

Ingrediënten
Kabeljauwhaas
Paprika
Prei
Cherrytomaat
Sjalot
Bleekselderie
Knoflook
Peterselie
Droge vermouth
Visbouillon
Peper en zout
Boter
Tijm

Bereidingswijze:
Spoel de groenten en snij ze in blokjes

Gebruik 1 liter water en een flinke scheut droge vermouth, 
doe er 2 blokjes visbouillon bij en laat alle groenten beet-
gaar koken. Daarna zeven en hou de groenten apart laat 
de bouillon een beetje inkoken.

Leg de kabeljauwfilets in een beboterde vuurvaste schaal 
en doe de groente erbij, en daarna de bouillon erbij.
Dan de citroenrasp erover en de tomaatjes.

Zet nu alles op 170 graden in de oven voor ongeveer  
45 minuten. Heerlijk met zelfgemaakte aardappelpuree.

En voor iedereen fijne feestdagen.

Koken met KO
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Sponsoring 2e elftal VV Breskens

De spelers van het 2e elftal zijn onlangs in het nieuw gestoken. The Duck heeft presentatieshirts gesponsord en De Appelaere 
heeft samen met Restaurant Amuse jassen geschonken. Voor de bar in The Duck gingen ze op de foto met hun presentatie-
shirts en verder op het Spuiplein werd de foto genomen bij Amuse met eigenaren Jeffrey de Nooijer en Jessy Fijnaut en van 
De Appelaere Janine Tazelaar. Sponsors hartelijk dank!

Onlangs zijn de nieuwe wedstrijdshirts voor JO11-1 van V.V. Breskens uitgereikt. 
Sponsors BenP Experts in ICT en kantoor, Jaeger Timmerwerken uit Breskens en kapsalon Trendlook uit Oostburg schitteren 
op de shirts. Erik van BenP, Johnny van Jaeger Timmerwerken en Helmie van Trendlook gingen voorafgaand aan de thuis-
wedstrijd met het team op de foto. Saillant detail; de shirts konden gelijk weer uit want de wedstrijd was tegen STEEN, ook 
zij spelen in witte shirts…..V.V. Breskens dankt Erik, Johnny en Helmie voor deze sponsoring.

Sportief
nieuws
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Sponsoring 2e elftal VV Breskens

Wedstrijden
V.V. Breskens

Sinds kort hangt rond het veld op Baersande een nieuw 
sponsorbord op de tweede ring erbij.  Het is van Jaeger 
Timmerwerken uit Breskens. Bij dit jonge bedrijf kunt u terecht 
voor verbouw, onderhoud en renovatie van uw woning/pand. 
Volg Jaeger Timmerwerken op Facebook waar u het werk van 
eigenaar èn vakman Johnny de Jaeger kunt zien.

V.V. Breskens dankt Johnny en Imke voor deze sponsoring.

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 22-1      Breskens-Corn Boys
Zondag 29-1      Sluis-Breskens
Zondag  5-2       Yzendijke-Breskens
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Gezien in 
BRSJS

Glutenvrij piet Voortgang 
Ter Schelde

Middenhavendam is vol bedrijvigheid,  er komt rondom een muurtje van zeg maar 1m80, 
bouwterrein wordt opgehoogd met puin van de Silo, proctor zijn ze aan het slopen daken 
zijn verwijderd en alles is leeg

Voortgang Mercurius



21

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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BRSJS.nl

Middenhavendam is vol bedrijvigheid,  er komt rondom een muurtje van zeg maar 1m80, 
bouwterrein wordt opgehoogd met puin van de Silo, proctor zijn ze aan het slopen daken 
zijn verwijderd en alles is leeg
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Familieberichten
Overleden:

Diny Cappon-Brunsveld 
geboren 11 februari 1942 † 7 oktober 2022

Gusta van de Velde-Poppe
geboren 12 juli 1933  † 24 oktober 2022

Abraham Pieter (Bram) de Baare
geboren 3 oktober 1939  † 25 oktober 2022

Cornelia Pieternella Priester-Murre 
geboren 20 april 1922  † 25 oktober 2022

Annie Robijn-de Bliek 
geboren 6 april 1951   † 21 oktober 2022

Reinier van de Luijster  
geboren 4 augustus 1928  † 31 oktober 2022

Christina Maria Wilhelmina (Stien) Ritico-Quaars
geboren 8 mei 1931 † 15 november 2022

Lena Aalbregtse-Krane
geboren 9 augustus 1929 † 23 november 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 18 december is er in de H. Barbarakerk een woord en 
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. 
Aanvang is om 09.15 uur.

Zaterdag 24 december is er in de H. Barbarakerk een Kerst-
nachtviering. De voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de 
muzikale omlijsting van deze dienst is in handen van de White 
Group. Aanvang is om 22.30 uur.

Zondag 15 januari is er in de H. Barbarakerk een woord en 
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. 
Aanvang is om 09.15 uur.

Zondag 29 januari is er in de H. Barbarakerk een eucharistie-
viering. Voorganger is dan kapelaan Rodrigo Rojas Romero. 
Aanvang is om 09.15 uur.

Zondag 5 februari is er in de H. Barbarakerk een woord en 
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. 
Aanvang 09.15 uur. 

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

De vrijwilligers van de H. Barbarakerk wensen u allen een  
gelukkig Kerstfeest en een gezond 2023.

Kerstfjiste is dienk’n aan vrede en licht,
an de boodschap, het blieje bericht.
Van komen van mens’n, jil dichte bie mekaor,
nie voo jil even maar voo het jille jaor
Daarom en’k un wens voo iederjin,
un mwooie Kerst mie lieve mens’n om je jin.
Mens’n die van je ouw’n om wie je bent.
en in wie je misschiens un stukje van je n’eihen herkent.
Lao merk’n da je om die mens’n heeft,
da je saom’n met udder iets mwoois beleeft.
Heniet van de wermte die dit alles brienge’n kan,
en maok d’r een hezellig Kerstfjiste van.

16 december De Foute Kerstborrel, Dust
17 december Bingo, Platte knoop
1 januari Nieuwjaarsduik (onder voorbehoud)

Omgeving BRSJS
17 december Kerstfair, Groede
17 december  Kerstfair, dorpshuis Hoofdplaat
17 december  Schoondijkse kerstwandeling
18 december  Volkskerstzang, Groede 
17 dec - 7 jan  Schaatsbaan met echt ijs, Sluis 
27 dec - 7 jan  Sneukeltoer, Cadzand-Dorp
27 dec - 7 jan Kerstsfeermarkt, Cadzand-Bad
28 december Tractors by light, West Zeeuws-Vlaanderen
29 december  Winterwonderwandeling, Nieuwvliet

Kerstwens



En HOE! Er wordt alweer druk gerepeteerd met een geheel 
nieuw stuk ‘Zonde van de Zusters’ geschreven door Ton 
Davids en geregisseerd door Richard Van De Vijver. 

Ook dit jaar speelt Conny Hoogerwerf – van Drie weer mee, 
Conny vertegenwoordigt Breskens al jaren bij De Plattelanders. 
Carmen Jansen, de dochter van Conny ook woonachtig in Bres-
kens heeft net als Conny een rol als zuster in dit dolkomische stuk.

Zonde van de Zusters is een blijspel waar het tijdens de repetities 
hilariteit alom is! Het stuk speelt zich af in een klooster dat zich, 
door omstandigheden, in een ‘financiële crisis bevindt. Om dit op 
te lossen, en om mensen een idee te geven van het ‘Rijke 
Katholieke leven’ Hebben de nonnen Klooster Parc bedacht. 
Hier kunnen mensen genieten van Kloosterkaas, Kloosterbier, en 
iedere week een wonder! Helaas loopt niet alles zoals verwacht 
Dit alles zorgt ervoor dat moederoverste slecht slaapt maar ook 
zuster Francisca ligt nachtenlang wakker; zij zit in de overgang en 
de hormonen gieren door haar lijf. Ze laat haar oog, maar vooral 
haar hart, vallen op pastoor Breukelmans, dé autoriteit op het 
gebied van miswijn en de biechtvader van de zusters. Zuster 
Rebecca, die op de hoogte is van de financiële zorgen probeert 
te helpen door, tegen betaling, de ietwat dubieuze journalist 
Boeyens wat ‘akkefietjes’ uit het kloosterleven te verklappen al is 
het niet helemaal duidelijk wat Boeyens met deze ‘akkefietjes’ wil. 
 
Zuster Clara, op haar beurt, voelt zich niet geheel serieus 
genomen in haar rol als bedrijfshulpverlener en stort zich 
volledig op de “vergeten” groentetuin. En zuster Agaath, 
behoorlijk in de war, is bezorgd om Sint Juttemis. Ze is ervan 
overtuigd dat Sint Juttemis écht bestaat en dat de ‘hospitante 
smurf’ Kunegunda (een zuster uit Polen die een blauw habijt 
draagt) het op deze Sint Juttemis heeft voorzien. 
 
Er vallen rake klappen, er worden ‘ondeugende’ foto’s gemaakt, 
er wordt meer wijn gedronken dan goed is voor kloosterlingen en 
zuster Kunegunda blijkt misschien toch geen oprechte zuster. 
Is Boeyens wel echt journalist en is Sint Juttemis de sleutel tot 
het oplossen van de financiële problemen van Klooster Parc? 
De zusters weten er wel raad mee. 
 

Een dolkomische inkijk in het rijke kloosterleven met 
een sterk en spannend plot, zoals gewoonlijk, weer 
bijzonder vakkundig op de planken gebracht door 
de Plattelanders. 

Ledeltheater Oostburg; 4, 11, 18 en 19 Februari 

De Halle Axel: 25 Februari 

De Plattelanders mogen weer! 


