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Woord van de voorzitter 
 

 
Beste vrienden, 
 
Is er dan toch weer licht aan de horizon? Ja zeker !!!!! 
De aandacht en opkomst voor de door ons georganiseerde activiteiten neemt gelukkig 
weer toe. 
Het ledenaantal stijgt weer langzaam, dus weer op naar de 1000 leden. Na de 
aanmelding van een nieuw bestuurslid Mieke van Kesteren heb ik vorige week een 
gesprek gehad met een aardige dame, die belangstelling toonde voor de functie van 
secretaris. Geweldig toch !!!!! 
Ga we dan nu achterover leunen ? Natuurlijk niet. Er zijn nog genoeg belangrijke 
zaken, die de aandacht van het bestuur vragen  zoals: 
-- Het opzetten van een redactieteam , dat aandacht geeft aan onze maandelijkse 
nieuwsbrief . 
-- Het verbeteren en intensiveren van onze kontakten met de gemeente en daar 
opkomen voor de belangen van de senioren in onze gemeente. 
-- Het verbeteren van de kontakten en het overleg met de kernen Sint Michielsgestel, 
de kring Maas-Dommel en KBO Brabant. 
-- Het verbeteren van de kontakten en samenwerking in ons dorp met organisaties 
zoals, de Dorpstafel, Berlicum Vitaal, de Wijkmakelaar en BINT. 
Ik prijs mij nog steeds gelukkig dat ik aan onze mooie seniorenvereniging sturing mag 
geven. Er wordt wel eens gevraag: Kost dat nu nooit veel tijd en kruim? 
Natuurlijk wel, maar nooit te veel !!! 
 
Jullie voorzitter,  
 
Herman Schunselaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Column: Rimpels… 
 
‘Awe’ (spreek uit als ‘oa’ zoals in ‘loaten’) – ontzag, verwondering 
 
Soms lees je een column in de krant die je brein prikkelt en fors aan het werk zet. Het 
gebeurde mij onlangs met een column van Chantal van der Leest. Zij is een bekend 
neuropsycholoog die leert dat verwondering of ontzag ervaren, helpt bij een beter 
gevoel en een bredere glimlach. En u weet inmiddels: ‘Rimpels in het gelaat die 
veroorzaakt worden door glimlachen zijn de meest fraaie rimpels.’ 
In haar jonge jaren ging Van der Leest psychologie studeren. Maar al gauw kwam ze 
tot de ontdekking dat zij al die ‘softe’ psychologievakken maar niks vond. Snap je de 
hersenen, dan snap je de mens, dacht ze en koos in 2002 resoluut voor de 
afstudeerrichting Neuropsychologie. Maar de vragen bleven… 
Op haar website lees je: ‘Ik heb boeken over het brein verslonden, zelf EEG-
onderzoeken en een MRI-scan ondergaan, legio hersentesten afgenomen bij 
anderen en zelfs een heus paar hersenen mogen opensnijden om te kijken hoe de 
boel in elkaar stak. Maar helaas, mensen zijn geen fietsen. Ook al ken je elk 
onderdeel, dan weet je nog niet per se hoe het werkt. Elke dag verschijnen er weer 
onderzoeken die stukjes vormen van deze puzzel. Hierdoor blijf ik me voortdurend 
verwonderen en hongerig naar verklaringen en informatie. In mijn werk ga ik op zoek 
naar waarom we doen wat we doen.’  
In haar column vertelt ze over zo’n stukje van die puzzel: ‘Als mensen oog in oog 
staan met adembenemende uitzichten, bergtoppen en watervallen, onbegrijpelijk en 
groots, dan realiseren we ons hoe nietig en kwetsbaar we eigenlijk zijn. Enkele 
psychologen doopten dit gevoel in 2003 ‘awe’. Letterlijk vertaald betekent dit zoiets als 
‘ontzag’ of ‘verwondering’. Nadat mensen zich hebben verwonderd of ontzag hebben 
gevoeld, voelen ze zich beter. Ze denken meer aan anderen, werken beter samen, zijn 
vrijgeviger en hechten minder aan spullen.’ 
Om u te stimuleren het ‘awe-gevoel’ ook te ervaren neem ik het slot van haar column 
in zijn geheel over. ‘Ach, dat is natuurlijk niet voor mij weggelegd, denk je misschien. 
Grote reizen en bijzondere plekken bezoeken, dat zit er gewoon niet in. Niet getreurd, 
Keltner weet raad. Hij ontdekte dat er ontzettend veel manieren zijn om ‘awe’ te 
ervaren in je leven. Het gevoel van ‘awe’ kun je aanwakkeren door bijvoorbeeld: 
samen met anderen te bewegen, zoals met sporten, dansen of wandelen. Mooie 
beelden bekijken of heel grote kunstwerken. Meer leren over de levens van bijzondere 
mensen of nadenken over ongrijpbare dingen, zoals waarom de lucht blauw is. Of hoe 
ingewikkeld mensen eigenlijk in elkaar steken.’  
Mogelijk zie ik velen van u binnenkort met een glimlach op het gelaat genieten van het 
‘awe – gevoel’. Ikzelf, toch van aard een wat serieus persoon, ga enorm mijn best 
doen. 
 
Jan van der Krabben 
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Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden: 
Cees Buskermolen en Mieke van Kesteren  
Thieu Marechal en Marjolein van Ommen 
 
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. 
 

 
      Augustus (helaas niet vermeld in het nieuwsbulletin   
       
      80-jarigen, de sterken 
      10 augustus  W.J.N Kuijpers 
      25 augustus  C.J. Wiegmans 
      29 augustus  A.P.H. van Kreij 
 
      Oktober: 
      2 oktober Marijke van der Heijden-Vissers 
      4 oktober Ans Raaijmakers 

              5 oktober mevrouw F. van den Akker-Dobbelsteen 
              7 oktober Mieke van Driel 
              8 oktober de heer Th.W. Schippers 
            12 oktober mevrouw M.P. Zwanenberg-Rovers 
             21 oktober Ger Brouns 
          
 
                 90-jarigen, de allersterksten 
                                                        19 oktober Mariet Wijgergangs-van Doremalen 
 
En een speciale vermelding: 
Op 2 oktober wordt Riek Heymans-Bongers 96 jaar. Namens het bestuur van harte 
gefeliciteerd! 
         
Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:  
 
Uiterlijk 14 oktober vóór 12.00 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    Herman Schunselaar 
secretaris@bres.nl    Sylvia Groot 
penningmeester@bres.nl   Hans van Beers 
liesbeth@bres.nl     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 of 06-47268340 (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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Dag Datum: Activiteit Locatie   Aanvangstijd 
      
Zondag 2/10 Zondagsoos d'n Inloop   14.00 uur 

Maandag 3/10 

ICT         
Biljarten                  
Bridge 

d'n Inloop              
 den Durpsherd                    
d'n Inloop   

10.00 uur 
13.30 uur          
13.30 uur 

Dinsdag 4/10 najaarsfeest den Durpsherd   14.00 uur 
Woensdag 5/10 Driewiek    d'n Inloop                  13.30 uur    

Donderdag 6/10 

Wandelen 
Sjoelclub         
Kezen    

d’n Inloop                             
d'n Inloop   

09.30 uur 
13.30 uur        
19.30 uur 

Vrijdag 7/10 
Koersbal              
Biljarten 

d'n Inloop                           
Durpsherd/Moerkoal   

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 8/10         
Zondag 9/10         

Maandag 10/10 

ICT Tekst                    
Biljarten                  
Bridge 

d'n Inloop              
Den Durpsherd                   
d'n Inloop   

10.00 uur 
13.30 uur          
13.30 uur 

Dinsdag 11/10         

Woensdag 12/10 Driewiek                d'n Inloop                                13.30 uur           

Donderdag 
 
 
  

13/10 
 
 
  

Wandelen 
Sjoelclub         
Rikken en 
jokeren  
  

Den Durpsherd 
d'n Inloop                             
d’n Inloop 
 
    

 
09.30uur 
13.30 uur        
19.30 uur 
 
  

Vrijdag 14/10 
Koersbal              
Biljarten 

d'n Inloop                            
Durpsherd/Moerkoal   

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 15/10         

Zondag 16/10 soos d'n Inloop   14.00 uur 

Maandag  17/10  

ICT         
Biljarten                  
Bridge 

D'n Inloop            
Den Durpsherd                    
d'n Inloop   

10.00 uur 
13.30 uur          
13.30 uur 

Dinsdag 18/10         

Woensdag 19/10 
Driewiek           
Filmavond         

d'n Inloop                   
d'n Inloop            

13.30 uur    
19.00 uur   

Donderdag  20/10  

Wandelen  
Sjoelclub        
Kezen     

Den Durpsherd                    
d'n Inloop                             
d'n Inloop   

09.30 uur          
13.30 uur        
19.30 uur 

Vrijdag 21/10 
Koersbal              
Biljarten 

d'n Inloop                            
Durpsherd/Moerkoal   

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 22/10         



 
 
 
Agenda eenmalige activiteiten: 
 
 

Zondag 
  2/10  

De langste eettafel, gratis 
deelname Moerkoal en Durpsherd   11.00-13.00 uur 

Dinsdag 4/10 Najaarsfeest Durpsherd   14.00-17.00 uur 
Donderdag 6/10 Jeu de boules  Kerkdriel    10.15 uur 

Vrijdag 7/10  
Jubileumconcert, gratis 
toegang  Durpsherd  19.00 uur 

Dinsdag 11/10 In gesprek over  D'n Inloop   14.00 uur 

Donderdag 13/10 Edah en orgelmuseum  Mercuriusplein    12.45 uur 

Dinsdag 25/10 Kienen d’n Inloop  13.30 uur 

Zondag 27/11 Het Muziekske Driezeeg, gratis toegang   14.00-16.00 uur 
 

Zondag 23/10         

Maandag 24/10 

ICT         
Biljarten          
Bridge           

d'n Inloop         
den Durpsherd                   
d'n Inloop                     

10.00 uur 
13.30 uur          
13.30 uur 

Dinsdag 25/10 Kienen d'n Inloop   13.30 uur 

Woensdag 26/10 Driewiek                 d'n Inloop                                 14.00 uur        

Donderdag  27/10  

Wandelen  
Sjoelclub         
Rikken en 
jokeren 

Den Durpsherd                    
d'n Inloop                             
d'n Inloop   

9.30 uur          
13.30 uur        
19.30 uur 

Vrijdag 28/10 
Koersbal              
Biljarten 

d'n Inloop                           
Durpsherd/Moerkoal   

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 
  

29/10 
       

Zondag  30/10  Zondagsoos  

                                                              
d'n Inloop  
                             

14.00 uur        
13.30 uur 

Maandag  31/10  

Wandelen  
Sjoelclub        
Rikken/jokeren     

Den Durpsherd     d'n Inloop                   
d'n Inloop   

09.30 uur          
13.30 uur        
19.30 uur 
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Bridgelessen voor beginners in De Moerkoal. 
Leo Geerlink (gediplomeerd bridgedocent) geeft bij voldoende belangstelling 12 lessen 
van 2,5 uur van 13.30 – 16.00 uur . Van 28 september tot en met 14 december 2022. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het lesboek “Begin met bridge 1”. 
De kosten voor 12 lessen zijn € 90,00, het boek kost € 10,00. Inlichtingen en verdere 
afwikkeling : telefonisch 073-5033566 of via mail: geerlink@planet.nl 
 
 
 
 
Gratis deelname aan gezellige lunch op 2 oktober! 
 
Op zondag 2 oktober worden weer de langste eettafels georganiseerd voor de 
inwoners van Berlicum en Middelrode. U kunt tussen 11.00 en 13.00 uur aanschuiven 
bij De Moerkoal in Middelrode of den Durpsherd in Berlicum om gezellig met elkaar te 
praten en te genieten van een heerlijke lunch. Deelname is gratis en de bijeenkomst 
wordt georganiseerd in onderlinge samenwerking van Vivent, De Zonnebloem, De 
Moerkoal, Seniorenvereniging Bres, Welzijnsorganisatie Bint en den Durpsherd. 
Jumbo sponsort de lunch en de heren Van Gaal zorgen voor de eitjes. 
U bent van harte welkom! 
 
Prachtige Tourfietstochten in 2022  

Wij hebben 3 fantastische fietstochten gehad: 

0p de woensdag 11 mei, 29 juni, 31 augustus hebben we prachtige tochten gemaakt: 
de eerste keer een tocht naar de omgeving van Oirschot, de tweede tocht was in de 
omgeving van Schayk en de derde tocht was naar de omgeving van Drunen. Via 
prachtige wegen/paden 
ging Tonny Schouten 
voorop om de weg te 
wijzen, haar man Herman 
Schouten, Henk van 
Veghel en Ben Ribbers 
waren steeds in de weer 
om de wegen af te zetten, 
zodat de hele groep, die 
bestond uit gemiddeld 26 
personen op een veilige 
manier over te zetten, 
zodat er niet afgestapt 
hoefde te worden. Alle 
automobilisten die werden 
tegengehouden waren 
zonder probleem bereid te 
stoppen en ons als groep 



(met allemaal veiligheidsvestjes aan!) voor te laten gaan. Veel mensen hadden plezier 
om zoveel senioren die een gezellige dag hadden.  

We hadden alle drie de dagen prachtig weer, er waren zeer regelmatig pauzes, zodat 
niemand moe hoefde te worden en de keuze van terrassen en eetgelegenheid was 
steeds  goed voorbereid door de enthousiaste leiding, waar ook Thea en Toon Jacobs 
toe behoren en die als “veegwagen” het einde van de groep steeds in de gaten 
houden. Willemien van Schijndel maakt van elke bijeenkomst een leuke fotoreportage, 
die alle deelnemers krijgen. 

Al met al: steeds een hele fijne dag met een sportieve prestatie van tussen de 50 en 
60 kilometer met veel gezelligheid! 

Dit jaar heeft er geen aankondiging gestaan in onze nieuwsbrief omdat er al zoveel 
belangstelling is, dat de groep aan het maximum zat. In de nieuwsbrief van april 
volgend jaar worden de nieuwe data van de fietstourtochten bekend gemaakt en dan 
kan men zich weer aanmelden. Hou het in de gaten! 

Een enthousiaste deelnemer, die dit jaar pas voor het eerst meeging en volgend jaar 
ook zeker weer van de partij is!  

 
 
Kunst en cultuur liefhebbers opgelet! 
Wij zoeken vijftien tot twintig mensen die van kunst en cultuur houden en het vinden 
om daar met anderen van te genieten! 
Graag willen wij, Marja de Bruijne en Gerda van Haaren, inventariseren of er binnen 
de Bres leden belangstelling bestaat om lid te worden van een nieuw op te richten 
museum groep. Want het is natuurlijk leuker om met een groepje gelijkgestemden een 
mooie tentoonstelling te bezoeken dan alleen.  Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden is het de bedoeling dat we carpoolen of fietsen en is het bezit van 
museumkaart aan te bevelen. Deelname is gratis maar we vragen je wel om 
incidenteel ook iets te organiseren.  

Ook vinden wij het leuk om af en toe een docent kunstgeschiedenis uit te nodigen die 
iets komt vertellen over een kunstenaar of een stroming waarna we naar een expositie 
kunnen gaan kijken om te zien waar ons over verteld is. 

Voor de gezelligheid zouden we na afloop kunnen gaan lunchen(vrijblijvend) om wat 
na te praten over dat wat we gezien hebben. 

Over de frequentie van de bezoeken en hoe we het een en ander aan kunnen gaan 
pakken willen we dinsdag 18 oktober om 14,00 uur in d’n Inloop  aan de Kerkwijk bij 
elkaar te komen om kennis te maken en tot afspraken te komen. De groep bestaat uit 
Bresleden en activiteiten worden ook aangeboden via de nieuwsbrief. 

Mocht je belangstelling hebben dan kun je je aanmelden bij Gerda van Haaren.  

Email:  hansengerdavanhaaren@hetnet.nl   Telefoonnummer: 073-5032159 
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Komt genieten  
op ons Jaarconcert van  

“Ons Muziekske” 
op zondag 27 november 

 
 

Onder leiding van Henk de Winkel 
 

Met als gastkoor Crescendo uit Den Dungen 
Onder leiding van Greet Strijker 

De Driezeeg Middelrode om 14.00 uur 
 

De toegang is gratis 
 
 



 
 
Aanvragen eenmalige energietoeslag 
 
Aanvragen eenmalige energietoeslag is zeker de moeite waard in deze moeilijke  tijd 
Het wordt voor steeds meer mensen een groter probleem om de energierekening te 
betalen. De gemeente heeft hiervoor de volgende regeling: 
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige 
energievergoeding van € 800,--. Er wordt zelfs al gesproken over verhoging van de 
vergoeding tot 1.300,00. 
 
Voorwaarde is dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de 
bijstandsnorm( excl. vakantietoeslag) . 
Dit is voor een gezin/echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd netto  
€ 1.777,92 per maand. Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder is dit 
€1.244,54 netto per maand. 
 
Voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn gelden de 
volgende bedragen: 
Gezin/echtpaar beiden ouder of een van beiden ouder dan de pensioengerechtigde 
leeftijd €1.872,49 netto per maand. Voor een alleenstaande of een alleenstaande 
ouder is dit €1.382,89 netto per maand. Maar als je een klein stukje boven deze norm 
zit is het de moeite van het aanvragen waard. Kennelijk is de gemeente ruimhartiger 
met het stellen van de grens. 
 
Verdere voorwaarden zijn: 
Je bent inwoner van onze gemeente en hebt een geldig identiteitsbewijs of 
verblijfsvergunning en hebt de verplichting alle gegevens die gevraagd worden te 
overleggen. 
Het eigen vermogen telt niet mee in de beoordeling van de aanvraag. De 
energietoeslag geen invloed op de hoogte van andere toeslagen 
 
U kunt een aanvraag doen via Loket Wegwijs maar onze  
ouderenadviseurs/belastingadviseurs kunnen en willen u graag daarbij helpen  
Dit zijn: Jan Kuipers tel. 06 173 46 896 
Marius van Lankvelt tel. 073-503 17 06 of  06 446 02 116 
Ad Houtepen tel. 073-5032653 of 06 33 678 199 
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Bres leest en deelt 

Boek: ‘Ik ben een eiland’ (2021) 
Auteur: Tamsin Calidas – schrijver en fotograaf, en woont in de Schotse Hebriden. 
Ze studeerde aan de universiteit van Oxford en werkte voor de Britse media voordat ze 
in 2004 Notting Hill inruilde voor een Schots eiland. 
Vertaald door: Hans Kloos 
Uitgeverij: Pluim – Amsterdam/Antwerpen. 
 
Tamsin Calidas is een vlotte dertiger met een baan in de media, die 
in de hippe Londense wijk Notting Hill woont. Niks bijzonders. Tot zij 
en haar man besluiten hun gejaagde leven in de stad te verruilen 
voor het ruige en onbekende van een klein Schots eiland in de 
Hebriden. 
Landelijk rustig en idyllisch, het beeld dat ze voor ogen hebben. 
Maar wanneer de eerste betovering is verbroken, blijkt het allerminst 
idyllisch. De gesloten eilanders zitten niet op hun komst te wachten, 
de langgekoesterde kinderwens blijft onvervuld, het weer is 
onstuimig en het leven zwaar.Hun huwelijk blijkt hier niet tegen 
bestand en dat is nog maar het begin van de pure, bittere ellende die Calidas moet 
doormaken. Vertrekken is voor haar geen optie. Naarmate de tijd verstrijkt verliest 
Calidas zich meer en meer in het landschap om haar heen en leert ze leven in het 
ritme van het eiland. En het is precies de natuur die verlossing brengt. Calidas trekt 
alle registers open in dit rauwe, openhartige boek, dat een ode brengt aan het 
menselijke overlevingsinstinct en barst van de prachtige beschrijvingen van het ruige 
eilandleven. Het is een verhaal over het buitengewone vermogen van de natuur om 
wanneer je alles verloren hebt in je behoeften te voorzien. Een magnifiek boek over 
eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking.  
 
Jan van der Krabben 
 
ICT Planning en informatie ober de maand oktober 2022 
Allereerst willen we jullie even attent maken op een cadeaubon van SeniorWeb. 
SeniorWeb biedt ondersteuning aan senioren om het gemak en het plezier van de 
digitale wereld steeds verder te ontdekken. 
Mensen die onze leslocatie bezoeken kunnen een cadeaubon krijgen voor een gratis 
lidmaatschap. Dit geldt alleen voor mensen die nog geen SeniorWeb lid zijn en 
mensen die niet eerder van deze actie gebruik hebben gemaakt. 
Het gratis lidmaatschap loopt één jaar vanaf de datum van aanmelding en stopt 
automatisch. De cadeaubon vertegenwoordigt een waarde van €36,- 
. 
Een SeniorWeb-lid profiteert van de volgende  ledenvoordelen. 

Ø 4 x per jaar computertijdschrift Enter 
Ø Wekelijks informatieve nieuwsbrieven 
Ø Computerhulp via internet, per telefoon en aan huis 
Ø Online cursussen over populaire onderwerpen 
Ø Voordelige computerboeken en accessoires 



Planning oktober 2022 
Alle bijeenkomsten zijn op maandagmorgen van 10 tot 12.00 u. in Den Inloop. Het 
enige wat u moet betalen is de koffie/thee tijdens de pauze.  
 
Maandag 3 oktober. Vragenuur. 
Hebt u een vraag op ICT-gebied, dan kunnen we proberen dat samen op te lossen.  
Wel graag aanmelden en probleem vermelden via aanmeldformulier op de site van 
BRES . 
 
Maandag 10 oktober. Omgaan met digitale foto’s. 
Digitale foto’s die op je smartphone staan overbrengen 
naar pc of laptop. Dan kun je verder met foto’s bewerken 
en printen en verzenden enz. 
Aanmelden via aanmeldformulier op de site van BRES. 
 
Maandag 17 oktober. Thuis in webwinkelen. 
Modern winkelen kan vanuit je luie stoel want webwinkels hebben alles wat we maar 
willen. 
Wat komt er allemaal bij kijken en waar moet je op letten. 
Aanmelden met aanmeldformulier op site van BRES 
Maandag 24 oktober. De mogelijkheden van WhatsApp. 
Moeten we alle whatsappjes bewaren of weggooien.  Ook  
oefenen met de verschillende mogelijkheden zoals bellen, 
doorsturen enz. 
Aanmelden met aanmeldformulier op site van BRES 
 
 
Maandag 31 oktober. Wat is een QR code en wat kunt u ermee. 

De streepjescode van nu. Iedereen kent de streepjescodes 
op de verpakking van producten. Sinds een aantal jaren 
bestaat er ook een streepjescode in de vorm van een 
vierkant . Die zie je steeds vaker.  
Aanmelden met aanmeldformulier op de site van BRES. 
 
 
 
In de nieuwsbrief van oktober maken we de planning over 
de maanden november en december bekend. Mocht u 

suggesties hebben dan vernemen wij die graag van u. 
 
Namens de ICT werkgroep van BRES, Rien en Harrie (tel 073 5031178) 
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Filmavond in d’n Inloop 
 
U bent vanaf 19.00 uur weer van harte welkom voor een kop koffie/ thee en om 19.30 
uur start de film. Kosten € 5,00 (incl.koffie/thee)  
 
Woensdag 19 oktober 
Film The Father. 
In 2012 schreef en regisseerde de franse auteur Florian Zeller het toneelstuk le Père . 
In 2020 werd het toneelstuk als een Brits-Franse dramafilm gemaakt , onder regie van 
Florian Zeller. De hoofdrollen worden vertolkt door Olivia Colman en Anthony Hopkins. 
Een hoogbejaarde dementerende man woont alleen in Londen. Hij weigert 
verpleeghulp , die zijn dochter hem probeert aan te bieden. Zij beschouwt die hulp als 
noodzakelijk, omdat zij op het punt staat om met haar partner naar Parijs te 
vertrekken. Een realistische film schitterend vertolkt door de top acteur Antony 
Hopkins. 
 
Woensdag 2 november 
Film Diana 
De film Diana ( 2013 ) gaat over een deel van het turbulente  leven van Diana Spencer 
, de ex van Charles , de huidige koning van Engeland. 
Haar relatie met de hartchirurg Hasnat Khan en de miljardair Dodi Al Fayad wordt in de 
film in beeld gebracht.  Dodi is degene , die met Diana in de auto zat ,toen zij in 1997 
dodelijk verongelukte.  
Een boeiende film over een belangrijk deel van haar leven , die velen nog steeds bezig 
houdt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Uit de oude doos 
Tijdens de mooie zomer van 2017 publiceerde ik een column in De Balkumbrij waarin 
ik een ervaring beschreef die voor mijn vrouw en ik als hét vakantiemoment van dat 
jaar voelde. De moeite waard denk ik om dit verhaal in de nieuwsbrief na de prachtige 
zomer van 2022 nog eens aan u voor te leggen. 
 
Hét vakantiemoment 
De herinneringen die je van een vakantie in je bagage mee naar huis neemt kunnen 
heel verschillend zijn. Soms is het de prachtige natuur waarvan je hebt genoten. Een 
andere keer de historische bouwwerken van een stad of een avontuurlijke wandeltocht 
die indruk hebben gemaakt. Deze zomer is het voor mij en mijn vrouw een emotionele 
beleving die ons nog telkenmale beroert. Tijdens fietsuitstapjes komt het bewuste 
tafereel dat ons zo geraakt heeft nog regelmatig ter sprake. Het is ‘hét 
vakantiemoment’ van deze zonnige zomer. 
De gebeurtenis doet zich voor tijdens een fietsvakantie in Zuid - Limburg. Sinds we in 
het bezit zijn van fietsen met elektrische ondersteuning durven we het weer aan om de 
heuvels beneden de lijn Maastricht/Vaals in te trekken. We logeren in een comfortabel 
appartement in Epen. Op een dag fietsen we via Eupen en Vaals en nog enkele 
dorpjes op de grensweg tussen Nederland en België richting Sippenaeken. Even 
buiten het dorp ligt Hoeve De Eik. Alleen daar serveren ze Limburgse vla met 
bosbessen die niet te versmaden is. Rond vier uur strijken we neer op het terras. Het 
uitzicht is grandioos. We genieten van een bakje koffie en de overheerlijke vla.  
Even later wordt de aandacht getrokken door een groep mensen die het terras op 
komt. Zes mannen in technisch geavanceerde rolstoelen rijden het terras op. Zes 
begeleidsters schuiven tafels en stoelen aan de kant. In een kring gaan ze bij elkaar 
zitten. De inschatting is dat ze tussen de twintig en dertig jaar oud zijn. Allen met 
ernstige fysieke beperkingen. Vier van hen worden zelfs kunstmatig beademd via een 
slang die verbonden is aan een zuurstoftank achter op de rolstoel. ‘Moet je zien’, zeg 
ik tegen mijn vrouw, ‘zes jonge kerels die door ziekte of ongeval in deze situatie 
terecht gekomen zijn.’ Mogelijk is het een groep die in het kader van hun 
revalidatieproces vandaag als praktische oefening een uitstapje maakt. Er wordt 
weinig gesproken. Mogelijk zijn sommigen daartoe ook niet in staat. De begeleidsters 
zijn de jongelui uiterst behulpzaam bij het eten en drinken van de bestelde 
consumpties.  
Het tafereel beroert ons enorm. Het doet je intens beseffen wat gezondheid in het 
leven betekent. Geld, een mooi huis, een fijne vakantie. een goede baan… allemaal 
bijzaak. Zo triest dat deze kerels op zo jonge leeftijd geconfronteerd worden met zulke 
enorme fysieke beperkingen. Misschien hebben ze kort geleden nog scheurend op de 
motor of op de racefiets genoten van het prachtige Limburgse landschap. Bij 
thuiskomst ligt er misschien een emotionele brief te wachten met ‘lieve papa’ of met 
‘mijn liefste’. De rust die ze uitstralen getuigt er hopelijk van dat ze toch enigszins 
genieten van het uitstapje. Welk een kracht en doorzettingsvermogen zal het echter 
van hen vragen om het leven positief te blijven benaderen. Als zij daarin mogen slagen 
kun je daar alleen maar grote bewondering en respect voor hebben. 
We fietsen in stilte terug naar ons appartement. Allerlei gedachten spoken door je 
hoofd. Waarom dit lot voor deze jonge mensen? Mogen wij op onze gevorderde 
leeftijd, beschikkend over een goede gezondheid, genieten van de mooie dingen die 
het leven schenkt? Ach natuurlijk. Maar niet zonder het besef dat gezondheid een 
kostbare zegen is waarvoor je telkenmale uitermate dankbaar moet zijn. . 
De herinnering aan dit vakantiemoment zal niet snel vervagen. Jan van der Krabben 
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Vitaliteitsdag 13 september 
 
Op dinsdag 13 september organiseerden , de Dorpstafel 
, BRES , KBO Brabant , en studenten van het Willem 1 
college een vitaliteitsdag in den Durpsherd. 
De organisatie bestond uit:  
- 3 vrijwilligers van de Dorpstafel . 
- 5 vrijwilligers van BRES 
- 8 vrijwilligers van KBO Brabant  
- 11 studenten van het Willem 1 college. 
Er hadden zich 63 deelnemers aangemeld , die in 3 
tijdsvakken waren ingedeeld van 10.00 tot 12.00 , van 
12.30 tot 14.30 en van 15.00 tot 17.00 uur. 
De deelnemers liepen in twee uur 10 stations af , al waar 
zij testen en oefeningen deden en adviezen en informatie kregen. Alles werd 
opgetekend in een persoonlijk score boekje. Heel bijzonder waren de personen 
 en bedrijven , die achter de 10 tafels zaten , zoals Dr J.M. Lips , Renee Spermon, 
Gevers Optiek , Trend zien 

 en horen, Addy van Beek BINT en Peter de Goede ouderen 
tandarts. De studenten werden overal ingezet maar waren in het 
bijzonder actief bij zit - opstaan - zit , de wandeltest en bij een 
heuse kop van jut .In de foyer werd informatie gegeven door de 
dorpstafel en T-Huiz ( een organisatie van Brabant 
Wonen gericht op adviezen 
 /voorwerpen /hulpmiddelen gericht op langer thuis blijven 
wonen ) 
Om 18.00 uur zat een lange dag er op en kon eenieder 
terugkijken op een geslaagde vitaliteits dag  
Herman Schunselaar 

 
In gesprek over het levenseinde 
 
Op dinsdagmiddag 11 okt. om 14.00 uur in d'n Inloop staat de bijeenkomst "In gesprek 
over het levenseind " gepland. 
Praten over het levenseinde vinden veel mensen eng. Toch is het wel verstandig om 
dat toch af en toe te doen. 
Daarom biedt KBO -Brabant een lezing / bijeenkomst over dit onderwerp aan . 
Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen aan de orde : 
* Het gewone sterven. 
*  Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden (zoals niet behandelen 
/ stoppen ) 
*  Palliatieve sedatie 
*  Euthanasie en hulp bij zelfdoding. 
*  Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan? 
*  Vastleggen wat u wel en niet wil (status levenstestament) 
*  Uitvaart en afscheid nemen. 



Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed 
geïnformeerd te zijn geeft rust. Een ervaringsdeskundige Riek Mes neemt ons aan de 
hand. Reserveren is niet nodig. Kom op tijd naar d'n Inloop. 
Wij ontvangen u met koffie / thee U betaalt slechts Euro 3,00  
Het bestuur. 
 
 
Sjoelen 
 
Het nieuwe sjoel-seizoen 2022/2023 is op 1 september 2022, na een pauze van 10 
weken, weer begonnen. 
Ondanks de hoge temperaturen bij de start, was de belangstelling om de draad weer 
op te pakken groot. 
Bijna alle leden wisten de Inloop weer te vinden om deze gezellige sport weer te 
bezigen. 
 
Het weerzien van de leden, waar onderlinge weetjes weer werden uitgewisseld, moest 
bij de start om 13.30 uur, worden onderbroken, wilden we niet in tijdnood komen. 
Op bijna alle 10 de sjoelbakken werd het sjoelen weer op gepakt. 
Helaas hebben we van Riet v Zoggel afscheid moeten nemen, omdat zij wegens 
persoonlijke omstandigheden heeft opgezegd. Het bestuur heeft haar sterkte en 
beterschap gewenst. 
 
De nu 29 leden tellende Sjoelclub, waar nog geen ledenstop gold, moet hier nu wel toe 
overgaan omdat al 3 aspirant leden zich hebben aangemeld en het leden aantal naar 
32 brengt. 
 
Gezien het feit, dat we maar 30 sjoelers op 10 sjoelbakken in de Inloop kunnen 
plaatsen, moet het bestuur voorlopig een ledenstop toe passen. 
Ook gaat het bestuur een 2de Heemskerk Hs 40 wedstrijd sjoelbak aanschaften, ter 
vervanging van een sjoelbak die niet meer aan de eisen voldoet. Als de financiën het 
toelaten, zal dit niet de laatste zijn. 
Wellicht kunnen we een school, met de vervangen sjoelbak blij maken. 
 
Beste sjoelers, het bestuur hoopt op een regelmatige opkomst in de komende 
maanden. 
 
Sjoel ze. 
 
Rob Hoornweg. 
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Kienen dinsdagmiddag 25 oktober 2022 van 13:30 uur tot 16:30 
uur. 
 
Jippieee, gezellig kienen! 
Op dinsdagmiddag 25 oktober 2022 van 13:30 uur tot 16:30 uur in De Inloop. 
 

Graag willen Gerda en ik een groot 
aantal leden van de BRES ontvangen 
op deze kienmiddag.  
Als er dan in plaats van “kien” een 
keertje luidkeels “bingo” wordt 
geroepen, vinden wij dat helemaal 
geen probleem. Dat wordt 
goedgekeurd, tenminste als de juiste 
cijfers zijn doorgehaald. 
 
 

De entreekosten zijn niet verhoogd en dus zoals voorheen € 6,50. Hiervoor krijgt u 
koffie of thee en 10 speelrondes met kans op prijzen. 
 
Komt u ook? 
 
Groet van Tineke van Helvoort 
 
DRIEWIEK JOURNAAL 
 
Een paar weken geleden op een hete warme woensdagmiddag liep onze Gre samen 
met Marijke naar huis. 
Gre begon spontaan een gedichtje op te zeggen , en wil deze graag met jullie delen. 
En als je net zoals Gre het uit het hoofd kan op ratelen ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Meneer Van der Peet 

Zoals iedereen weet 
kan meneer Van der Peet 

niet zo bijster goed tegen de hitte. 
O, hij had het zo heet 

en hij heeft zich ontkleed 
en hij is in de koelkast gaan zitten. 

’t Was een heerlijk gevoel, 
want daar had hij het koel 

en hij is er zijn krantje gaan lezen, 
maar het hele gezin 

zocht zich gek in ’t begin 
en riep steeds: Waar zou vader toch wezen? 

En het duurde een week 
voor de keukenmeid keek 

in de koelkast, op zoek naar augurken, 
En ze slaakte een kreet, 

want meneer Van der Peet 
zat daar midden in ’t ijs op z’n hurken. 

Ach, ze wisten geen raad! 
Als een diepvries-tomaat 

zat hij daar in het ijs opgesloten. 
Maar mevrouw zei, heel wijs: 

Leg het hele blok ijs 
bij de kachel, voorzichtig, niet stoten! 

Bij het knappende vuur 
smolt het ijs op den duur 

en meneer Van der Peet kon weer praten. 
Hoe, wat heb ik het heet, 
zei meneer Van der Peet, 

waarom heb je me daar niet gelaten? 

Nu vertelt hij het vaak 
aan een klant in de zaak: 

‘k Heb een week in de koelkast gezeten. 
’t Was zo fijn, ik bedoel: 
’t was zo rustig en koel, 

’t was een weekje om nooit te vergeten 

Annie M.G. Schmidt 
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DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN: 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om het vermelden van 
persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij constateren dat dat niet altijd goed gaat. 
Om de reden vragen wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw 
persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals verhuizing, verandering 
mailadres, wijziging telefoonnummer, wijziging bankgegevens e.d. Dan kunnen wij 
onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden. 
Met betrekking tot het vermelden van het overlijden van leden hebben wij afgesproken 
dat wij dit alleen nog in de nieuwsbrief opnemen als Bres hiervan in kennis is gesteld 
door familie. Dit om alle zorgvuldigheid in acht te kunnen nemen. 
U kunt uw gegevens doorsturen aan ledenadministratie@bres.nl 
Uiteraard kunt u ook telefonisch de gegevens doorgeven aan Ton den Besten 06-
12675364 of een kennisgeving in de brievenbus van Bres stoppen: Kerkwijk 45a, 5258 
KA Berlicum. 
  



 
23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
  
  
 


