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Woord van de voorzitter
Voorwoord van de voorzitter.
Na enige maanden van radiostilte is het gelukkig weer zo ver. Er is weer een ONS en een
nieuwsbrief en ik mag met een voorwoord mij weer rechtstreeks tot jullie richten. Ik had graag
aan iedereen persoonlijk willen vragen. "Hoe gaat het met je, ben je de laatste maanden met
de vaak zeer hoge temperaturen goed doorgekomen?"
De techniek is helaas nog niet zo ver dat jullie mij een antwoord of reactie kunt geven .
Toch is er een manier waarop wij elkaar wel weer kunnen ontmoeten , zien en spreken. Ik
doel hierbij op de bijeenkomsten en activiteiten van BRES, die in september allemaal weer
opstarten. In de maand agenda en alle extra berichten, kunt u hierover in deze nieuwsbrief
lezen.
Ik doe hierbij een oproep aan u allen om de draad weer op te pakken. Door Corona of andere
redenen hebben wij in de afgelopen jaren toch lang genoeg thuis gezeten. Het sociale
contact met vrienden en kennissen is voor eenieder van groot belang.
Doen dus ik reken op jullie !!!!!!!!!
In ons bestuur gaat het weer de goede kant op.
- Mieke van Kesteren is toegetreden tot het bestuur. Je mag een dame niet naar haar
leeftijd vragen maar ze is nog jong. Mooi toch.
- Gerda van Haaren en Marja de Bruijne gaan zich als vrijwilligers inzetten voor nieuwe
interessante activiteiten, speciaal voor de jonge ouderen.
Een grote zorg blijft echter de invulling van de secretaris. Sylvia Groot stapt, vanwege haar
drukke baan, na 3 jaar inzet, in maart 2023 op. Ik maak mij zorgen over haar opvolging.
Onder onze ruim 900 leden moet er toch iemand te vinden zijn die voor 3 jaar zijn/haar
tanden in deze functie wil zetten. De samenwerking in ons bestuur is
plezierig en je krijgt alle inspraak over de invulling van deze functie.
Geef mij eens een belletje en we praten er vrijblijvend over (niet allemaal tegelijk hoor)
Tel: 06 533 19 158.
Het gaat jullie goed, blijf gezond en we zien en spreken elkaar op een van de bijeenkomsten.
Herman
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Column: Rimpels…
Mijmerend over vroeger
Het zal wel met de leeftijd te maken hebben. Hoe ouder je wordt hoe meer de
herinneringen van vroeger in je brein naar boven borrelen. Ik heb daar in ieder geval
wel wat last van.
Laatst dacht ik er aan hoe de geestelijkheid van de Katholieke Kerk het vroeger in
godsnaam toch bedacht kreeg de geloofswaarheden in een pakket van vragen en
antwoorden te bundelen en deze al op zeer jeugdige leeftijd aan te bieden en met
punten op je rapport te belonen of te straffen. Men was blijkbaar van mening dat, hoe
jonger je bij het jeugdige kerkvolk de kerkelijke dogma’s erin hamerde, hoe beter het
was. Dat gaf de garantie dat het goede katholieken zouden worden, die het geloof
nooit meer zouden afzweren. Brainwashing noemen ze dat. Velen van u herinneren
zich nog wel de catechismus, die wekelijks tijdens de godsdienstles door pastoor of
kapelaan besproken en overhoord werd. Het boekje moet in mijn huis nog ergens in
een stoffig laatje weggestopt liggen. De pagina’s zijn vergeeld en de vragen die erin
stonden durf je niet meer aan je kleinkinderen te stellen. Vragen als: ‘Wie is God?’,
‘Waartoe zijn wij op aarde?’, ‘Wat is een dagelijkse zonde?’, ‘Wanneer is Maria ten
hemel opgenomen?’, ‘Wat is het eerste, tweede, derde, (tot en met tiende) gebod?’,
‘Wat is het vagevuur, de hel?’. Honderden vragen die ik feilloos wist te beantwoorden.
Elke zaterdag kreeg je van de fraters of de nonnen een briefje mee naar huis met
daarop de waardering voor gedrag, ijver en catechismus en o ja, hoe vaak je naar de
kerk was geweest. Mocht de waardering goed zijn dan was moeder wel zo goed om je
te belonen met een lekker suikersnoepje.
Deze mijmering doet mij in mijn herinnering de gedachtesprong maken naar een
professor (ik zal zijn naam uit piëteit niet noemen) die tijdens mijn studie
orthopedagogiek in Nijmegen dezelfde didactische werkvorm (zo heet dat in het
pedagogische vakjargon) hanteerde voor het vak filosofie. Terwijl hij statig
binnenschreed stonden wij op, hij bad het Onze Vader in het latijn en begon zijn
filosofiecollege op dezelfde wijze zoals de pastoor dat vroeger deed met de
behandeling van de catechismusvragen. Hij stelde een vraag over een beschouwing of
een conclusie die een of andere filosoof had bedacht en gaf daarbij het antwoord met
een summiere uitleg. Zo behandelde hij categorisch alle bekende filosofen vanaf de
Griekse en Romeinse Oudheid tot heden. Vragen stellen was verboden zodat geen
enkele discussie mogelijk was. In totaal had de hooggeleerde in ruim 600 vragen de
gehele historische filosofische ontwikkeling samengepakt en probeerde dat in onze
hoofden te persen. Wonderwel lukte dat bij de meesten van ons. Wij waren zo getraind
in onze kinderjaren, dat het voor mij niet zo’n probleem opleverde om die ruim 600
vragen van buiten te leren. Tijdens de geplande mondelinge overhoring bij de man
thuis na dat studiejaar presteerde ik het zijn vragen feilloos te beantwoorden. Ik kreeg
het cijfer 9 én het advies om zeker verder te studeren in de filosofische wetenschap.

Dat heb ik gelukkig niet gedaan. Ik ervaarde toen zijn werkvorm al als volslagen
onzinnig en niet passend bij de ontwikkeling van de tijd (midden jaren ’60 van de
vorige eeuw). Maar ja, je moest wat. Je wilde dat diploma halen. Het gaf wat meer
salaris en het vergrootte mijn kansen om in het speciaal onderwijs mijn plek te vinden.
Gelukkig kregen we tijdens die studiejaren ook met tal van onderwerpen te maken die
mij bijzonder boeiden en mij vormden tot de persoon in het onderwijs die ik wilde zijn.
Mijn gemijmer wordt vrij ruw verstoord door de vraag van mijn vrouw: ‘Wil jij de tafel
even dekken? Dan kunnen we zo eten.’ Gewoon weer met twee benen op de grond.
Dat is maar goed ook. Van ‘mijmeren alleen’ kun je ook niet leven.
Jan van der Krabben
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Nieuwe leden:
Wij verwelkomen onze nieuwe leden:
Hans en Aelrède Hoogstraten-Jansen
Willy en Elly Verkuijlen-van der Rijt
Peter en Henriette van der Burgt
Miep van Boven-van de Ven

Leden die ons zijn ontvallen.
Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we
kunnen zeggen……
We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevrouw M.T. van der Leest in de leeftijd van 90 jaar
Nellie Langenberg-Raaijmakers in de leeftijd van 86 jaar
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen.

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en
gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn
laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.
80-jarigen, de sterken
26 september mevr. A.M.C. van Limpt-Michiels
90-jarigen, de allersterksten
13 september mevr C. Laat-van der Steen

En een speciale vermelding krijgen:
Op 21 september wordt Door Verhagen-Gibbels 97 jaar.
Namens het bestuur een hele fijne verjaardag gewenst!

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:
Uiterlijk 16 september vóór 12 uur

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend
voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website
in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt
downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de
pagina.

Emailadressen BRES
Emailadres:
Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl
secretaris@bres.nl
penningmeester@bres.nl
liesbeth@bres.nl

Herman Schunselaar
Sylvia Groot
Hans van Beers
Liesbeth Steenbergen

Ledenadministratie:
Voor alle mutaties met betrekking tot de ledenadministratie kunt u uw gegevens sturen
naar:
ledenadministratie@bres.nl

Ton den Besten

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over BRES kunt u contact opnemen met
Liesbeth Steenbergen op telefoonnummer: 073-503 3117 (bij voorkeur tussen 10.00
en 12.00 uur).

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Ton den Besten: 06-12675364
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a
Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn,
neemt u dan ook even contact met ons op.
Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres
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Verslag ALV vergadering 2022
De schriftelijke uitgebrachte stemming (voor 15 april 2022 ingeleverd). Er zijn 35
formulieren ingeleverd, waarvan 1 dubbel en 1 ongeldig (geen naam)
Goedkeuring notulen : Aantal stemmen voor: 32
Goedkeuring boekhouding/decharge bestuur: aantal stemmen voor: 32.
Benoeming nieuwe kascommissie 2023: A. den Besten en J. Kuypers: aantal stemmen
voor: 32
Goedkeuring financiële stukken boekjaar 2021 en begroting 2022: aantal stemmen
voor : 32
Goedkeuring jaarverslag 2021 : aantal stemmen voor: 32.
Het bestuur kreeg een viertal reacties op de ingeleverde stukken. Dit naar aanleiding
van een aantal slordigheden/fouten in de verslaglegging. Om die reden is er op 24 mei
alsnog een bijeenkomst georganiseerd in de Moerkoal waarin excuses is aangeboden.
In deze vergadering is een boekje met correcties uitgedeeld, met toevoeging van de
balans 2021 en de toelichting daarop. Er waren 17 leden aanwezig en er was 1
afmelding binnengekomen.
Namens het bestuur waren aanwezig: Herman Schunselaar, voorzitter, Hans van
Beers, penningmeester en Liesbeth Steenbergen, bestuurslid.
Alle agendapunten werden doorgenomen en waar gewenst/nodig werd een toelichting
gegeven.
De vragen en opmerkingen van Ad Houtepen, Jan de Feber, Rien van de Boom en
Frans Pennings werden naar tevredenheid besproken en beantwoord.
Ook werd uit respect voor de overleden leden in 2021 alle namen door de voorzitter
voorgelezen en een minuut stilte in acht genomen.
Vanuit de aanwezigen kwamen nog de volgende suggesties op tafel:
- Laat dergelijke stukken lezen door een buitenstaander, om te voorkomen dat
men niet kritisch genoeg is op de inhoud
- Goedkeuring digitale stemming is er, ondanks de correcties die zijn aangebracht:
er zijn geen wezenlijke wijzigingen aangebracht
- Controle vanuit KBO Brabant is er niet. Financiën is verantwoordelijkheid
bestuur. Gemeente checkt info bij subsidieaanvragen boven 5.000,00
Algemeen:
Complimenten voor de nieuwsbrief: opmerking: niet in dezelfde nieuwsbrief de volledig
ingevulde puzzel maar in de volgende alleen het woord
Suggestie: bij elk nieuw lid een foto en een stukje plaatsen in de nieuwsbrief
We zijn al een tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden: de werkbelasting op dit
moment is te hoog!
Afsluiting met borrel en hapje tijdens informeel samenzijn.

Een unieke vitaliteitsdag in Berlicum
Op dinsdag 13 september organiseren De Dorpstafel, seniorenvereniging BRES en
KBO-Brabant in Den Durpsherd een vitaliteitsdag.
U krijgt dan informatie en een beeld over uw vitaliteit en gezondheid. U ondergaat
verschillende metingen en testen. Bij de metingen, de testen en gesprekken baseren
wij ons op de principes van de blauwe zones.
De blauwe zones zijn 5 gebieden in de wereld , waar mensen gemiddeld ouder worden
en langer gezond blijven dan elders in de wereld. KBO-Brabant zorgt voor het format,
vrijwilligers, MBO studenten en de testmaterialen.
De Dorpstafel en BRES zoeken samenwerking met lokale zorgverleners, zoals
(oud)huisarts, fysiotherapeut, opticien, audicien, ergotherapeut en buurt sportcoach.
Bij binnenkomst ontvangt u een scoreboekje. In dit boekje staan een tiental stations
aangegeven.
Bij elk station worden testen (gesprekken) met u afgenomen en gevoerd. De resultaten
en bevindingen worden in het boekje genoteerd.
De stations zijn :
1) Metingen door een (oud) huisarts
2) BMI knijpkracht, oog - hand coördinatie
3) FMS oefeningen stabiliteit, mobiliteit, flexibiliteit
4) Zit - opstaan - zit en wandeltest
5) Stokkenvang spel.
6) Voeding en alcohol .
7) Ogen check ( opticien )
8) Oren check ( audicien )
9) Leven en welzijn
10) Ouderen tandarts
11) Slot gesprek
Elk station zal circa 10 min. in beslag nemen. Voor de gehele vitaliteit test staat 2 uur
gepland. De deelname aan de vitaliteitsdag is gratis !!!!!!!!
De werkwijze voor deelname is :
-- De opgave voor deelname is bij Janine Figeijs
tel : 073-5032036
-- U kunt kiezen uit 3 tijdsvakken.
1. 10.00 tot 12.00 uur
2. 12.30 tot 14.30 uur
3. 15.00 tot 17.00 uur
U geeft zich op met b.v. uw partner, uw vriend(in) of kennis om het parcours van circa
2 uur af te lopen.
U geeft voorkeur voor het tijdvak 1, 2 of 3 aan .
Indien u alleen bent wordt u door Janine met iemand ingedeeld.
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Er kunnen maximaal 24 deelnemers in een tijdvak worden ingedeeld. Indien een
tijdvak vol is zal Janine met u over een ander tijdvak afstemmen.
Het maximum is 3 X 24 =72 deelnemer dus vol =vol.
Wij bevelen deelname aan deze bijzondere vitaliteitsdag bij u aan.
Het organisatie team

De agenda:
Dag

Donderdag

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Datum: Activiteit

1-9

2-9
3-9
4-9

Maandag
Dinsdag

5-9
6-9

Woensdag

7-9

Donderdag

8-9

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9-9
10-9
11-9

Maandag
Dinsdag
Woensdag

12-9
13-9
14-9

Donderdag

15-9

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

16-9
17-9
18-9

Locatie

Aanvangstijd

Wandelen
Den Durpsherd
Sjoelclub
d'n Inloop
Rikken/jokeren d'n Inloop

09.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Koersbal
Biljarten

d'n Inloop
Durpsherd/ Moerkoal

14.00 uur
13.30 uur

Zondagsoos

d'n Inloop

14.00 uur

ICT
Biljarten
Bridge
Fietsen
Driewiek
Filmavond

D'n Inloop
Den Durpsherd
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop

10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
09.30 uur
13.30 uur
19.00 uur

Wandelen
Sjoelclub
Kezen
Koersbal
Biljarten

Den Durpsherd
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop
Durpsherd/Moerkoal

09.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
13.30 uur

ICT Tekst
Biljarten
Bridge
Fietsen
Driewiek

D'n Inloop
Den Durpsherd
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop

10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
09.30 uur
13.30 uur

Wandelen
Sjoelclub
Kezen
Koersbal
Biljarten

Den Durpsherd
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop
Durpsherd/Moerkoal

09.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
13.30 uur

Geen SOOS
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Maandag
Dinsdag
Woensdag

19-9
20-9
21-9

Donderdag

22-9

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

23-9
24-9
25-9

Maandag
Dinsdag

26-9
27-9

Woensdag

28-9

ICT
Biljarten
Bridge
Fietsen
Driewiek

D'n Inloop
Durpsherd
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop

10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
09.30 uur
13.30 uur

Wandelen
Sjoelclub
Rikken/jokeren
Koersbal
Biljarten

Den Durpsherd
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop
Durpsherd/Moerkoal

09.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
13.30 uur

ICT
Biljarten
Bridge
Bowlen
Fietsen
Driewiek
Filmavond

d'n Inloop
Durpsherd
d'n Inloop
Dierenbos
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop

10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
14.00 uur
19.00 uur

Den Durpsherd
d'n Inloop
d'n Inloop
d'n Inloop
Durpsherd/Moerkoal

09.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
13.30 uur

Wandelen
Sjoelclub
Donderdag 29-9 Kezen
Koersbal
Vrijdag
30-90 Biljarten

Agenda eenmalige activiteiten:

Vrijdag

9-9

Opening SintPetrushofje

Dinsdag

13-9

Vitaliteitsdag

Den Durpsherd

Zondag

18-9

Braderie

Kerkwijk

Donderdag

22-9

Leiden, Corpus

Op stap met…

Dinsdag

27-9

VVN het nieuwe fietsen

D’n Inloop

Dinsdag

4-10

Najaarsfeest

Den Durpsherd

6-10

Jeu de Boules
Kringkampioenschappen Velddriel

Donderdag

Donderdag 13-10 Edah en Orgelmuseum

Kerkwijk

Op stap met …

19.30
uur
Vanaf
10.00
uur
11.00
uur
08.45
uur
14.00
uur
14.00
uur
10.15
uur
12.45
uur

Denk aan stemmen Rabo clubsupport tussen 5 t/m 27
september!!!!
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Op stap met…vernieuwde Edah en Orgelmuseum 13 oktober te
Helmond
Sinds 2021 is het EDAH-museum samen met het Draaiorgelmuseum ondergebracht in
Loods 20, het voormalige Van Gend & Loos gebouw uit 1920, alles onder 1 dak,
gelijkvloers en goed rolstoeltoegankelijk !
Het EDAH-museum is een absolute aanrader voor groepen die de leeftijd hebben dat
ze de tijd hebben meegemaakt van de kleine kruidenier naar de moderne
supermarkt. Het is een feest van herkenning met veel van vroeger.
Oud-medewerkers van de winkelketen en vrijwilligers nemen de groep mee langs
slager, bakker en melkboer tot de moderne supermarktmanager van nu. In de
koffiekamer draait een film van ca. 10 minuten over de geschiedenis.
TIP: bekijk ook In dit kleine museum stap je terug in de tijd. Je komt hier alles te weten
over de distributie van levensmiddelen van zo'n 100 jaar geleden. De geschiedenis
van het Edah bedrijf, aangevuld met anderen, brengt u terug in de tijd en plaatst u
tussen de producten.
Orgelmuseum…Deze is op verzoek van een van onze leden, wat fijn dat zou ik veel
meer willen zien. U vraagt, wij draaien..
Wat kan ik hier over vertellen, muziek, dans en een hoop gezelligheid... Onder het
genot van een consumptie heeft u gezelligheid, kunt u een dansje wagen en het is
heerlijk van temperatuur een. Wilt u meer weten over de museale orgels dan staat
onze rondleider voor u klaar..
Prijs: € 18.50 Carpoolen, als er chauffeurs zich willen melden, heel erg graag.
Vergoeding € 0.40 km.
Vertrek: 12.45 op het Mercuriusplein…aan de kant van het Kruidvat.
Aanmelden: Tot 3 oktober. Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon
073-5032036
Bedrag overmaken bij aanmelding NL54RABO 0113538456 t.n.v.
Seniorenverenigingbres onder vermelding Orgelmuseum

Op stap met….maakt het mee…
Vorige maand zijn wij gezellig op stap geweest bij de Aspergeboerderij te Stegge te
Sint-Michielsgestel.
Op zich niet zo ingewikkeld. Wij vertrokken op het Mercuriusplein met drie
goedgevulde auto’s en vrolijke dames.
Als laatste vertrek ik, ondergetekende, maar ik kom altijd als eerste op de plaats van
bestemming aan. Dus deze keer ook. Na 10 minuten wachten bel ik onze voorzitter die
ook mee was op dit uitstapje.
Gesprek: ringggg…Ik sta nog steeds in den Dungen, ik heb al een paar kilometers
rondgereden maar ik zie geen aspergevelden……ikke: GRRRRRRRRR
Op het Mercuriusplein geef ik een enveloppe met: Route beschrijving, carpoolgeld en
mijn telefoonnummer….ohhh die brief heb ik nog niet opengemaakt.
Dus ik leg de route nogmaals uit en ja na tien minuten stond er een auto op de juiste
bestemming.
Maar er was er nog eentje verdwaald. Die groep zat bij aspergeboerderij de
Vennenhof. En natuurlijk wist men daar van toeten nog blazen. Enfin het gezond
verstand leiden hen toch naar ter Stegge.
Ook hier hetzelfde verhaal: Oh, die brief.. heb ik niet opengemaakt.
Dus lieve carpoolrijders. Op het plein krijgen jullie van mij een enveloppe met: Route
beschrijving, Carpoolgeld en mijn telefoonnummer. Kan ik het nog makkelijker
maken??
Lieve groeten,
Janine de alles weter en kunner…..

Op stap met…Unieke Dagreis 22 september naar Leiden.
Wij vertrekken om 08.45u vanuit d’n Inloop, aan de voorkant bij de skiwinkel.
Onderweg maken we eerst een tussenstop om de dag goed te beginnen met een
kopje koffie of thee met een lekker stukje gebak. Een roodbruine reus langs de
snelweg verwelkomt ons in Leiden en hier maken we dan ook onze eerste stop:
CORPUS.
Reis door het menselijk lichaam bij CORPUS
In CORPUS maak je een spectaculaire reis door het menselijk lichaam. Letterlijk: in
het gebouw begin je bij de knie en eindig je in de hersenen. Een unieke beleving die
nergens anders ter wereld te ervaren is! Alsof je een kijkje neemt in je eigen lijf.
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Gelukkig hoef je niet te klimmen, via roltrappen reis je het lichaam door.

Na deze educatieve én leuke ochtend schepen we in voor een heerlijke middag op het
water. We beginnen de middag goed met een heerlijke lunch aan boord voor we gaan
genieten van een rondvaart op de Kagerplassen..
Verken de Kagerplassen tijdens een ontspannende boottocht door het Groene Hart
van Nederland, gekenmerkt door ondiepe meren en eilanden en geniet van prachtige
uitzichten over het Nederlandse landschap.
We sluiten deze dag nog af met een heerlijk diner voordat we terugkeren naar
Berlicum.
PRIJS: € 129.50

minimum 30 pers. Inschrijven tot 9 september.

08:45 Vertrek vanuit Berlicum
09:30 Koffie/thee met gebak
11:00 Corpus
13:00 Inschepen
13:15 Lunch
16:30 Einde rondvaart
17:00 Diner
20:30 Aankomst Berlicum
Aanmelden: Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 073-5032036
Bedrag overmaken bij aanmelding NL54RABO 0113538456 t.n.v.
Seniorenverenigingbres onder vermelding Leiden.

Driewiek journaal
Hoi Janine,
Je hebt gelijk! Onze monden staan niet stil die ene middag van de week in d’n Inloop.
Maar wat daar gezegd wordt blijft ook daar. Het is niet altijd voor andere oren
bestemd. Voor nieuwtjes moet je niet bij ons zijn.
Maar ook ( dat is wel belangrijker) onze handen liggen niet in onze schoot. Daarmee
werd heel wat geproduceerd.
Alles wat wij maken dat is in een jaar veel en zijn anderen heel blij mee.
Als iemand iets bestelt: Een Bossche carnavalsdas voor een pasgeboren baby in de
zeven dagen kraamdoos wordt dat door ons gebreid.
Wil je iets aparts, kom langs en wij krijgen alles voor elkaar.

See you in d’n Inloop

Janny

VVN organiseert de workshop "Het nieuwe fietsen"
Deze workshop vindt plaats op dinsdag 27 september van 13.30 tot 16.00 uur in d'n
Inloop en wordt gegeven door een expert van Veilig Verkeer Nederland.
Alle senioren die graag willen blijven fietsen en met elkaar ervaringen, leuke routes en
tips willen uitwisselen zijn van harte welkom.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn :
Slim omgaan met drukke fietspaden, kwetsbaarheid in het verkeer, conditie van het
lichaam en veilig fietsen.
Onder het genot van een kopje koffie / thee leren deelnemers met behulp van
praktische filmpjes, foto's en stellingen meer over 'Het nieuwe fietsen "
Het geheel is gratis maar vol=vol !!!!!!
U dient zich wel aan te melden bij VVN tel 088 524 88 50
of per mail vvn.nl/opfriscursussintmichielsgestel
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Filmavond in d’n Inloop
Zoals destijds aangegeven starten we op woensdagavond weer met mooie en
boeiende films.
D'n Inloop is dan vanaf 19.00 uur weer open en de film start om 19.30 uur.
Komen jullie ook weer voor een ontspannende , gezellige avond met mooie films?
De kosten zijn nog steeds € 5,00 inclusief koffie / thee.
Herman.
Woensdag 7 september: film Indecent Proposal
Een romantische film uit 1993 met 2 geweldige acteurs. De knappe Demi Moore en de
top acteur Robert Redford.
Een pas getrouwd stel wil een eigen huis bouwen maar
zit op zwart zaad. Ze reizen af naar Las Vegas om daar
het snelle geld te verdienen. Na een aanvankelijke winst
verdwijnt hun geld als sneeuw voor de zon. De miljardair
John Gage valt op de knappe Diana en vraagt haar hem
geluk te brengen aan de casino tafel. Als dat lukt doet hij
hen een bizar voorstel . Voor een nacht met Diana
betaalt hij hen 1 miljoen dollar. Na een lange slapeloze
nacht zegt Diana uiteindelijk ja. Een beslissing die een
grote impact op het onderlinge vertrouwen en hun liefde
voor elkaar heeft. Een spannende , romantische film, die
tot het einde blijft boeien. Komen dus !!!!!
Woensdag 28 september: film Philadelphia
Een drama film uit 1993 met geweldige hoofdrol acteurs als
Tom Hanks en Denzel Washington . Andrew Beckett is een
jonge succesvolle advocaat, die werkt bij het gerenommeerde
advocatenkantoor Philadelphia. Hij krijgt een belangrijke zaak
toegewezen. Andrew krijgt wondjes in zijn gezicht als gevolg
van Aids. Een van zijn bazen herkent dit als gevolg van de
vreselijke ziekte. Hij zorgt ervoor, dat Andrew wordt ontslagen.
Andrew pikt dat niet en besluit het advocatenkantoor een
proces aan te doen . Na vele afwijzingen komt hij uiteindelijk bij
advocaat Joe Miller terecht. Een spannende en boeiende film,
die 27 prijzen en nominaties heeft gewonnen

Braderie op zondag 18 september
In het kermis weekend organiseren enkele middenstanders op zondag 18 september
een braderie met leuke kramen aan het begin van de Kerkwijk.
De Driewiek en BRES zullen hier samen met een kraam aan deelnemen. Onze insteek
is om BRES nog eens aan onze inwoners te presenteren en hierdoor onze bekendheid
te vergroten en hopelijk nieuwe leden te werven.
Heeft u familieleden, buren of kennissen, waarvan u weet dat ze geen lid zijn van
BRES attendeer ze dan op deze braderie en onze kraam ter plaatse.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom.
Het bestuur

Naar de Floriade: voor de eerste keer met BRES ‘op schoolreisje’
Herinnert u het zich nog van heel lang geleden? Het schoolreisje naar de bedriegertjes
in Rozendaal bij Arnhem. Voor de eerste keer met een grote bus op reis. Je vond het
spannend. Met een enigszins dezelfde kinderlijke spanning
arriveerden mijn vrouw en ik op 26 juli jongsleden twee minuten
voor half negen bij d’n Inloop. Nog precies op tijd. Janine en de
chauffeur Frans stonden bij de bus te wachten die ons die dag
naar de Floriade zou vervoeren. ‘Beste Frans’, zei ik, ‘het is voor
ons de eerste keer dat we met de ‘bejaardenbus’ van BRES op
excursie gaan. We zijn beiden 80 plussers, maar ik heb zo mijn
bedenkingen.’ ‘Maak je geen zorgen beste man’, zei Frans, ‘ik zorg
ervoor dat jullie een genoeglijke dag zullen hebben.’
We stapten opgewekt de bus in waar zo’n dertigtal dorpsgenoten op de laatste twee
reisgenoten zaten te wachten. Voor ons bijna allemaal bekende BM’ers oftewel
Balkummers. Dat voelde goed. Sommigen zaten alleen zodat mijn vrouw zich nestelde
naast een goede tennisvriendin en ikzelf vond een plekje naast Geert Jansen (de oude
Rabobank-directeur), waardoor ik verzekerd was van een gezellige gesprekspartner.
We gingen op pad naar de Floriade. Wat zou daar zo al te beleven zijn? Nadat
chauffeur Frans zich aan alle passagiers had voorgesteld sprak hij mij nog persoonlijk
aan met de mededeling dat hij zijn best zou doen om ‘Jan’ op zijn eerste
‘bejaardenschoolreisje’ een prettige dag te bezorgen. Mogelijk zou hij in de toekomst
dan ook te verleiden zijn om voor andere excursies in te schrijven. Bij alles wat hij
vertelde herhaalde hij die persoonlijke benadering. Ik vond het wel best.
Onze eerste stop was bij een restaurant in Houten waar we getrakteerd werden op
heerlijke koffie en gebak. Zo’n koffiepauze (met plaspauze) moet je bejaarden rond
half elf niet onthouden. Daarna ging het door naar Almere waar de Floriade deze keer
was opgetuigd. Mijn vrouw en ik bezochten reeds de Floriade van 10 jaar geleden in
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Venlo en twintig jaar geleden die in de Haarlemmermeerpolder. Van beide parken
hadden we destijds bijzonder genoten.
Wat zou Almere voor ons in petto hebben? In de krant en via de TV had ik er het een
en ander over gelezen en gehoord. Daaruit bleek vooral dat journalisten vaak een
negatief oordeel velden. Het bezoekersaantal was niet bepaald om te juichen en de
gemeenteraad van Almere klaagde steen en been over de te verwachten financiële
tekorten in de nabije toekomst.
‘Vooruit’, zeiden mijn vrouw en ik, ‘laten we met een positieve instelling van start gaan
met onze wandeling door het park. Hopelijk valt het mee.’
Ik moet u echter in alle eerlijkheid vertellen dat onze conclusie na viereneenhalf uur
slenteren (en daar word je moe van!) over de paden, door paviljoens, die er vaak
armzalig uitzagen, niet bepaald positief was. Verschillende paviljoens waren dicht of er
was niemand te vinden die eens wat kon vertellen. Bij twee podia waar mogelijk een
optreden gepland was zat anderhalve paardenkop te wachten op iets wat toch maar
niet vertoond werd. Ja, één Mexicaans dansgroepje danste ter vermaak op gezellige
muziek. Nergens heb ik bijzondere innovatieve technische ontwikkelingen op gebied
van land- en tuinbouw kunnen ontdekken. Door het geringe aantal bezoekers waren
sommige restaurantjes gesloten. Al bij al was er weinig sfeer en beleving. De
bloemenpracht langs de paden was erg mooi. Maar na enkele kilometers wandelen
heb je dat wel gezien. Als oud-schoolmeester en na veel wrijven over mijn hart en
overdenkend alle arbeid die verricht is om het park aan te leggen geef ik voor deze
Floriade een 6 minnetje. Daar kun je mee thuis komen maar het houdt niet over.
Om half vijf vertrokken we weer huiswaarts. Bijna alle BM’ers dachten er hetzelfde
over. Ook onze voorzitter Herman trok een bedenkelijk gezicht toen ik hem vroeg hoe
hij het bezoek aan deze Floriade ervaren had. Hij was blijkbaar meer bezig met andere
zorgen. ‘Weet je nog een nieuwe secretaresse voor de BRES?’, vroeg hij me, met een
ondertoon van ‘is dat niets voor jou?’ Uit die droom heb ik hem gauw geholpen. Dat
moet mijns inziens iemand worden die wat jonger is. Bij deze daarom de vraag: ‘Voelt
iemand ervoor het bestuur te helpen in de functie van secretaris?’, bel Herman.’ Hij
ontvangt je gaarne met koffie en gebak.
De voortreffelijke maaltijd die we op de terugweg voorgeschoteld kregen in het
restaurant in Houten maakte voor mij veel goed. Trouwens ook de gezelligheid van
mijn medepassagiers was voor mijn vrouw en mij ook doorslaggevend om samen na
de vermoeiende dag tot het besluit te komen: ‘Dat doen we in de toekomst vast nog
wel eens.’ Die drempel zijn we wel over. Bedankt Frans voor de informatieve en
gezellige kout tijden de busreis en Janine bedankt voor de voortreffelijke organisatie.
Jan van der Krabben.

BRES leest en deelt
Boek: Phoenix – de memoires van Abel Sikkink
Auteur: Bert Wagendorp (1956)
Bert Wagendorp is schrijver, essayist en columnist. Hij schrijft al
sinds jaar en dag voor de Volkskrant. Zijn nieuwste boek ‘Phoenix’
is onlangs uitgekomen. Ik heb er tijdens de mooie zomerse dagen
enorm van genoten.
Samenvatting: Winterswijk 1847. Abel Sikkink is acht jaar oud als
zijn ouders besluiten te emigreren naar Amerika. Maar het noodlot
slaat toe en het schip waarmee ze naar hun eindbestemming
varen, de Phoenix, vergaat. Abel overleeft als enige van het gezin
de ramp.
Hij groeit op in een klein dorp in Wisconsin, tot hij zijn vleugels
uitslaat en zijn vriend Kalle achterna reist, die in New York carrière
maakt als fotograaf. Daar opent zich een nieuwe wereld. Hij wordt een zeer
gewaardeerde journalist bij The New York Herald. Het is de vooravond van de
Amerikaanse Burgeroorlog en Abel bereidt zich voor op een nieuwe rol: die van
oorlogsverslaggever. Intussen blijft hij geobsedeerd zoeken naar de
verantwoordelijken voor de ondergang van zijn familie.
Phoenix is een zinderende roman over landverhuizers, diepe vriendschap, het noodlot
en de tragische gebeurtenissen in het Amerika van de tweede helft van de 19e eeuw.
Phoenix is het eerste deel van een trilogie, gebaseerd op waargebeurde verhalen.
Jan van der Krabben
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Een geweldig najaarsfeest voor jullie, onze leden.!!!!!!
In de afgelopen corona jaren hebben vaak verzucht dat wij niets konden en mochten
organiseren voor onze leden. Ook hebben wij toegezegd, een feestelijke bijeenkomst
te zullen organiseren, zodra de omstandigheden dit zouden toelaten.
Op dinsdag 4 oktober 2022 is het dan zo ver.
's Middags van 14.00 tot 17.00 uur organiseren wij in de theaterzaal van den
Durpsherd een feestelijke middag.
Wij zorgen voor :
- Ontvangst met koffie/thee en cake
- 2 keer hapjes
- 2 keer een consumptie
- 2 x muziek optreden van het duo Maestro & Co Twee heren, die zich begeleiden met
een accordeon en gitaar. Ze brengen vrolijke luisterliedjes afgewisseld met kleine
verhaaltjes.
Dat alles in een feestelijk versierde zaal waar u, na soms 2 jaar, weer vrienden en
kennissen zult ontmoeten.
Wij vragen een kleine vergoeding van slechts € 5,--.
U kunt kaartjes afhalen op woensdagmiddag 21 of 28 sept. van 14.00 tot 16.00 uur in
d’n Inloop.
Als alles niet lukt kun je ze ook bestellen/afhalen bij Janine Figeijs : tel 073 503 2036
Wij verwachten jullie (bijna) allemaal, maar vol is vol!!!!!
Het bestuur

De geschiedenis van de St. Petruskerk van Berlicum.
Op verzoek van de pastorie heeft de heemkunde kring "de Plaets "in samenwerking
met SHOT'71 een prachtig boekje uitgebracht over de geschiedenis van de Sint
Petruskerk van Berlicum.
In een 40 pagina tellend boekje, geïllustreerd met bijna 100 foto 's en tekeningen ,
wordt de geschiedenis weergegeven van de in 2015 afgebroken Sint - Petruskerk van
Berlicum. Het lief en leed van vele Berlicummers weerspiegelt zich in dit
gemeenschappelijk gebouw. Men kwam er samen om te vieren en te treuren. Sinds de
afbraak van de kerk voelen veel bewoners dit nog steeds als een amputatie. Het
schitterende boekje moet de bewoners van Berlicum helpen herinneren aan deze
historische kerk en plek. BRES kreeg de mogelijkheid om een beperkt aantal boekjes
te koop aan te bieden voor € 6,--.
U kunt het boekje afhalen / betalen op woensdagmiddag vanaf 14 september van
14.00 uur tot 16.00 uur in d'n Inloop. Dit kan elke woensdagmiddag tot eind oktober
maar op=op!!
Het bestuur

Het gebruik van de elektrische duo - fietsen.
Het is fijn om te kunnen melden , dat er ook dit jaar weer veelvuldig van de elektrische
duo - fietsen gebruik wordt gemaakt. Voor het organisatie team hebben wij gelukkig
een uitbreiding weten te organiseren. Peter van Boven gaat Jo van Kreij
ondersteunen en ontlasten. Er is ook een mobiele telefoon met nummer 0638523631
aangeschaft. Onder dit nummer kunt u bij calamiteiten Peter of Jo bereiken.
Nog een laatste oproep : Rij niet te hard, vooral niet op afritten. De belasting op het
voorwiel bij het nemen van een bocht is dan dusdanig groot , dat er problemen met de
spaken en de band kunnen ontstaan.
Een maximum snelheid van 15 km is toch ook al mooi.
Wij wensen jullie nog heel veel fietsplezier.
Het organisatie team

BRES: Ook nu weer gratis computer -en smartphone workshops
bij onze seniorenvereniging
Opnieuw de kans om uw kennis en vaardigheden op ICT-gebied
op te frissen of bij te scholen.
Ook dit komende jaar van september tot en met april 2023 gaan
we weer een aantal workshops en kort lopende cursussen voor u
verzorgen. Dat doen we in d’n Inloop, Kerkwijk 45a te Berlicum.
Dit is het verenigingslokaal van seniorenvereniging BRES. De
enige kosten die daaraan verbonden zijn is het kopje koffie of thee dat u gebruikt
tijdens de pauze van de bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 u tot 12.00 u
en zijn ook toegankelijk voor niet leden van BRES.
U moet uzelf wel eerst aanmelden via het aanmeldformulier
dat te vinden is op de site van www.bres.nl onder het kopje
aanmelden ICT-cursus

Planning september 2022
Maandag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur in d’n Inloop
Google Maps fietsroute plannen op pc of met je smartphone
Nu de weersomstandigheden nog prima uitnodigen om er op uit te gaan is het erg
prettig om een mooie route te plannen.
Maandag 12 september van 10.00 tot 12.00 uur in d’n Inloop
Basisinstellingen van de smartphone met het besturingssysteem Android.
Beter omgaan met je smartphone en leer de veel gebruikte mogelijkheden verkennen
zoals internet e-mail bellen en apps gebruiken. Ook de privacy instellingen komen aan
de orde. Ook is het mogelijk om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Dit is alleen
nodig als er zoveel is aangepast dat het verwarrend is geworden en het systeem niet
meer naar behoren werkt.
Zelfs het typen met toetsenborden van de Samsungs kan even wennen zijn. Denk
aan veegbewegingen automatisch vervangen, accent op letter.
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Maandag 19 september van 10.00 tot 12.00 uur in d’n Inloop
Basisinstellingen van tablet. Voor uitleg zie 12 september.
Maandag 26 september van 10.00 tot 12 .00 uur in d’n Inloop
Windows 11. Een verkenning van het systeem.
Niet iedereen zat op een nieuwe Windows-versie te wachten.
Begrijpelijk want Windows 10 kent voor veel mensen geen geheimen
meer. De versie bestaat al sinds 2015.
Inmiddels is Windows 11 automatisch op veel nieuwe pc’s uitgerold. Tenslotte is
upgraden naar Windows 11 in de toekomst onvermijdelijk dus waarom nog langer
uitstellen. De besturing wijkt niet zo veel af van Windows10 maar enkele dingen zijn
toch net iets anders en daarom verdient het aandacht. Al snel ben je er aan gewend
en voelt het weer als vertrouwd.
Namens de ICT werkgroep van BRES, Rien en Harrie
PS. Hebt u ideeën of suggesties voor ICT bijeenkomsten, laat het ons weten en indien
mogelijk besteden we er aandacht aan.

Rabo clubsupport 2022
Ook dit jaar organiseert de Rabo bank weer de actie Rabo club support.
Hiermee ondersteunen zij lokale clubs en verenigingen.
Met hun bijdrage van kennis, netwerk en financiën helpen zij ons mooie
bestedingsdoelen te realiseren.
Wij hebben ons met BRES ook dit jaar weer ingeschreven voor de support actie en
rekenen op een groot aantal stemmen. Het aantal op BRES uitgebrachte stemmen
bepaalt namelijk de hoogte van de bijdrage , die wij vanuit de actiepot ontvangen.
Indien u lid bent van de Rabobank ontvangt u eind augustus een bericht met een
stemcode. Hiermee kunt u in de periode van 5 t/m 27 september in totaal 5 stemmen
uitbrengen. Maximaal 2 stemmen op de club of vereniging van uw keuze. Natuurlijk
rekenen wij op uw 2 stemmen.
Hartelijk dank voor uw stemmen
Het bestuur

Zomergevoel 2022
Als ik volgend jaar terugkijk op de zomer van 2022 dan zal ik vast en zeker
terugdenken aan mijn prachtige cactuspot die al weken lang staat te ‘shinen’ op de
tafel in onze achtertuin.
Helma, een goede vriendin (de 90 reeds gepasseerd), was bezig de cactusplanten die
haar vorig jaar overleden man had achtergelaten te verpotten. Toevallig kwam ik even
langs en keek vol bewondering naar haar
werkzaamheden. Hun achtertuin bood jaarlijks een pracht
aan kleurige bloemen. Ik zei vaak tegen haar man Nol: ‘Jij
hebt de mooiste achtertuin van geheel Balkum.’ Dat vond
hij altijd te veel eer.
‘Wil je ook enkele cactussen?’, vroeg Helma mij. Daar had
ik wel oren naar. ‘Ik breng je wel een mooie pot die al
jaren ongebruikt in het schuurtje staat.’ Enkele dagen later
stond ze met de pot voor de deur, prachtig gevuld met
zeven cactussen. En zie hoe wonderschoon die zijn
uitgegroeid. Een parel in onze achtertuin. Als ik ’s
morgens de gordijnen openschuif is dat de eerste blik op
mijn netvlies. Een mooier zomergevoel kun je niet
bedenken. En elke morgen denk ik even aan Nol.
Jan van der Krabben.

Opening Petrushofje met gratis TOG concert en projectie op 9
september 2022
Middels een kleine ceremonie is rondom 16.00 uur op vrijdag 9 september 2022 de
overdracht van het eigendom van het hofje van de parochie Heilige Augustinus naar
de gemeente Sint Michielsgestel.
Dit Petrushofje is gecreëerd op de oude plaats waar vroeger de Sint Petruskerk stond
aan de Kerkwijk.
Hiermede wordt dit hofje officieel in gebruik genomen en wordt al direct op deze
vrijdag avond op dit hofje een gratis te bezoeken concert gegeven door de Berlicumse
Muziekvereniging TOG. Dit concert start om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.
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Als het voldoende donker is (en dat wordt verwacht omstreeks 21.30 uur) zal er een
projectie plaatsvinden op de huidige witte zijkant van de pastorie. De Berlicumse
foto/AV/Video verenging SHOT’71 zal dan een klein uurtje o.a. oude beelden tonen
van Berlicum met ook deze verdwenen Petruskerk. Maar ook andere leuke,
onverwachte creaties zullen zeer groot op deze wand worden geprojecteerd.
Als u wilt komen, kom dan zoveel als mogelijk te voet of met de fiets, zodat de
autoparkeer druk niet te groot wordt. En overweeg om een eigen klapstoeltje mee te
nemen om zittend van deze projectie te gaan genieten.

Jeu de Boules-Kringkampioenschappen KBO Maas-Dommel
Donderdag 6 oktober 2022
Locatie Jeu de Boulesclub Kerkdriel
Laarstraat 6, 5334 NS Velddriel - Dierensportcentrum 't Laar.
Uw gastheer, Bestuur KBO-Kerkdriel, nodigt u uit om deel te nemen aan 3 jeu de
boules wedstrijden en een onderling gezellig samen zijn aan de locatie in Velddriel..
De samenstelling van de doubletten wordt bekend gemaakt na de inschrijving.
Vanaf 10.15 uur bent u welkom en om 11.00 uur is de start van de eerste wedstrijd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er binnen en/of buiten gespeeld.
Er is een toiletvoorziening op de begane grond.
Inschrijving deelname en lunch bedraagt € 8,00
Aanmelding via : theo@theodeleeuwkerkdriel.nl met vermelding van naam en
roepnaam, telefoonnummer, emailadres en naam van de afdeling.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen met en of mailen met Theo de
Leeuw op nummer 0418-632241 of 06-51264612
Graag aanmelden voor 28 september.
Met sportieve groet,
Wedstrijd Commissie en Bestuur Jeu de Boulesclub Kerkdriel.

Bres kookt en deelt…………………….
Herfstsalade met zoete aardappel, pompoen en geitenkaas
Ingrediënten, voor 2 porties:
•

2 kleine zoete aardappels

•

½ flespompoen

•

400 gram baby spinazie

•

¼ appel

•

De pitjes van een ½ granaatappel

•

150 gram zachte geitenkaas

•

3 eetlepels olijfolie

•

2 eetlepels honing

•

1 eetlepel witte-wijnazijn

•

Zeezout en vers gemalen peper

Bereidingswijze:
•

Verwarm je oven voor op 180 graden. Snijd de
zoete aardappel en pompoen in dunne plakjes.
Leg ze op een bakplaat en besprenkel met twee
eetlepels olijfolie. Voeg wat zout en peper toe en
meng door elkaar. Rooster gedurende 15 minuten,
tot goudgeel en knapperig.

•

Snijd de appel in dunne plakjes en haal de
granaatappelpitjes uit de vrucht. Meng één

eetlepel olijfolie met de honing, azijn, peper en
zout.
•

Verdeel de spinazie op over twee borden. Leg
hier de zoete aardappel, pompoen en appel op.
Verkruimel de geitenkaas erover en strooi de
granaatappel pitjes er bovenop. Besprenkel de
zoete aardappel-salade met de vinaigrette en eindig met wat verse peper.

27

Puzzels KBO
Medium moeilijkheidsgraad:

Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 3 droog; riv.
in Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al 5 spraakorgaan; seconde; onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas; verheven
stand; riv. in Spanje - 7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje
(afk.); schoeisel; soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig;
koppel; wandversiering - 10 deel v.e. boom; schootcomputer; herkauwer 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere - 12 pausennaam; autopech; draaikolk;
lidwoord.
Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling 3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens;
mep - 5 roem; loodrecht; schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg 7 eirond; eerste mens; metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk
dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van beenderen;
kerkgebruik - 12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man van adel;
houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur.
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De pittige versie:

Horizontaal: 1 helpen; treuzelaar; leesteken - 2 verheven; uitholling door stromend
water; op die plaats - 3 opstootje; vies; slepende ruzie; muisarm - 4 larve v.d.
langpootmug; beroemdheid; dopheide - 5 Eskimowoning; grootmoeder; oprolbaar
meetlint - 6 lidwoord; behoeftig mens; vlijt; uitstraling - 7 loofboom; Spaans eiland;
Amerikaanse munteenheid - 8 Nieuwe Testament; water in Friesland; adellijk persoon;
Russisch heerser - 9 communicatiemiddel; tafelgast; aanwijzend vnw; grote papegaai 10 knop op het toetsenbord; familielid; slordig - 11 graanafval; persoonlijkheid; fraai;
noordnoordoost - 12 één en ander; muze v.h. minnedicht; rookgerei.
Verticaal: 1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 3 ver (in samenst.); stuk
doek; bijkomend - 4 oude lengtemaat; hulde; Australische struisvogel - 5 nieuw (in
samenst.); praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; jonge vrouw; echtgenote - 7 slagader; metaal;
pluk - 8 lectori salutem; aftakeling; proefopname - 9 Chinese deegwaren; gordijnrail;
Griekse liefdesgod - 10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland; zacht en sappig; uniek 12 moeder van Jezus; ruiterlansier; achter - 13 make-up; kampplaats - 14 deel v.e.
opera; gewichtsaftrek; insect.

Gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl kan helpen om langer en in gezondheid op deze aarde te mogen
zijn.
Kleine veranderingen, ook als je minder jong bent kunnen hier al bij helpen.
Kijk eens welke verandering je in zou kunnen voeren, en let wel niet alles moet meteen
lukken. Kleine stapjes helpen u meer vooruit dan grote sprongen die niet vol te houden
zijn.
Voeding:
Zorg dat je niets tekort komt en eet iedere maaltijd lekker
Dus laat iedere maaltijd iets van eiwitten, voor het in stand houden van de spieren,
bevatten Bijvoorbeeld een ei, vis, royaal kaas of vlees(waren).
Om het advies 250 gram groenten per dag (7 dagen per week) te kunnen halen,
versier de broodmaaltijden met een zelfgemaakte groentesoep of met een groot stuk
komkommer of met gebakken tomaat (met ei voor de eiwitten)
Gebruik dagelijks goede vetten zoals olijfolie, noten en eet zeker 2 keer per week vis
(mag ook uit blik of de vriezer)
Zorg dat je voldoende drinkt: koffie thee en water tellen hier ook bij. Alcohol telt er niet
bij.
Vitamine D is heel lastig voor minder jonge mensen om in voldoende mate met
zonlicht op je huid en met voeding binnen te krijgen dus dat zul je moeten slikken.
overleg met de apotheek. Het huismerk van de apotheek is niet duur en wel goed.
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Bewegen:
Elke vorm van bewegen is winst.
Verspreid het over de dag, ook oefeningen die je zittend doet tellen mee.
Probeer nooit langer dan een uur stil te zitten.
Slapen:
Regelmaat is belangrijk en daar kan een middagdutje zeker bij horen.
Probeer in de avond op de bank niet te dutten... mis bijvoorbeeld het journaal niet... ga
desnoods even staan of lopen.
Vlak voor het slapen moeilijke (telefoon) gesprekken of intensief scherm gebruik zijn
niet helpend.
Ontspanning:
Zoek de natuur op.
Of ontspan met een hobby, sport of activiteit
Dagelijks ademhalingsoefeningen doen, mediteren of bidden zijn helpend.
Verbinding of zingeving:
Breng tijd door met mensen waar je energie van krijgt.
Geef hulp aan anderen (bv door echt te luisteren naar een ander, dit is zeer helpend)
en vraag hulp bij dingen die voor jouw lastiger zijn.
Middelen:
Drink zo min mogelijk en zeker niet dagelijks alcohol of drugs
Zoek hulp bij het stoppen met roken
Overleg regelmatig met de apotheker of de huisarts of uw medicatie goed afgestemd is
op wat goed voor u is.
Voeding leeft heeft voor mensen met diabetes type 2 de cursus:
Keer Diabetes 2 om.
Een cursus van een half jaar waarin mensen op al bovenstaande gebieden gezonder
gaan leven.
Daardoor kan de medicatie voor diabetes al snel afgebouwd worden. Mensen hoeven
niet meer te spuiten en ook de andere DM medicatie kan geminderd worden.
We volgen de deelnemers nog zeker 1,5 jaar na de cursus en de ervaring heeft
geleerd dat bijna alle deelnemers ook zo lang na de cursus nog steeds geen of veel
minder medicatie voor DM hoeven. Oude deelnemers rapporteren allemaal dat hun
gezondheid blijvend verbeterd is.
Alle ziektekosten verzekeraars vergoeden de cursus. (CZ heeft wat aanvullende
voorwaarden)
De huisarts of praktijkondersteuner kan een client verwijzen. Er zijn gratis online
informatiebijeenkomsten.
Kijk op www.keerdiabetes2om.nl

Oplossing puzzels KBO:
Medium moeilijkheidsgraad:
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En de pittige:
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