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Woord van de voorzitter 
 

 
Onze voorzitter was van plan na zijn welverdiende vakantie met familie 
in Kreta, op tijd terug te zijn voor het schrijven van het maandelijkse 
voorwoord. Maar zoals zo vaak: er gebeurt weer wat bijzonders….. 
Vanwege wateroverlast op het vliegveld van Kreta is hij niet in staat om 
op het geplande tijdstip naar Nederland te vliegen en moet hij wachten 
tot het vliegverkeer weer kan worden opgestart. Als voorzitter heb je 
dus niet alles in de hand!! 
 
De afgelopen weken is de herfst ingetreden. De natuur past zich aan: 
een prachtig kleurenpallet van eikenbladeren, een rode waas van 
gevallen beukenbladeren, nog bloeiende asters en dahlia’s, ’s morgens 
een prachtige mist boven de weilanden met een voorzichtig zonnetje. 
Al deze mooie natuurverschijnselen zijn nu te bewonderen, maar je 
moet ervan houden. Het betekent ook dat het kouder wordt, de mensen 
zich meer terugtrekken in hun huizen en de contacten minder 
vanzelfsprekend zijn. Ook de zorgen nemen toe: de duurder wordende 
boodschappen, de prijzenexplosie van gas en elektriciteit. Veel van 
onze leden maken zich zorgen waar dat toch naar toe gaat.  
Dat is niet te overzien, maar waar wij wel naar kunnen streven is dat 
we blijven genieten van mooie momenten, van de prachtige natuur en 
de kleine dingen die ons gelukkig maken. Ook er voor elkaar zijn is 
belangrijk: even informeren hoe het gaat, vragen of we iets voor elkaar 
kunnen doen of gewoon elkaar een goede dag toewensen. Wij als 
BRES organiseren veel activiteiten (zie agenda) waardoor je contacten 
met elkaar hebt en kunt genieten van gezelschap (en een warme 
ruimte). Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze activiteiten 
en ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en een praatje. 
 
Tot ziens, 
Liesbeth Steenbergen, bestuurslid 
 
 
 
 
 
 



 
 
Column: Rimpels… 
 
Puur natuur 
 
Elk kwartaal kijk ik uit naar het blad van Natuurmonumenten ‘PUUR natuur’. Sinds 
mensenheugenis zijn mijn vrouw en ik lid van Natuurmonumenten en hopen op die 
manier een steentje bij te dragen aan het behoud van bestaande en aan het 
verwerven van nieuwe natuurgebieden in ons land. 
 
Ik lees het blad met veel plezier. Ook de foto’s van de talrijke natuurgebieden en van al 
het kruipende, zwemmende en vliegende gedierte zijn een lust voor het oog.  
Het gebeurt me nogal eens dat ik me na lezing van al die bijzondere insecten, torretjes 
en visjes mezelf de vraag stel: Hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat al die 
beestjes zich gedurende miljoenen jaren ontwikkeld hebben tot wat ze nu zijn? Soms 
denk ik dan met weemoed terug aan mijn jeugdjaren toen ik zeker wist dat er een 
Schepper in de hemel troonde die al die wezentjes bedacht en geschapen had. Ik had 
in mijn dromen zelfs precies de weg uitgestippeld hoe ik vanaf mijn hemels zitbankje in 
mijn wieg terecht kwam. Heerlijk toch al die zekerheden in je kinderjaren.  
 
Uiteraard ben ik met de jaren wijzer geworden en geloof ik in de evolutietheorie van 
Alfred Russel Wallace (1823 – 1913) en Charles Darwin (1809 – 1882). 
De evolutietheorie is 
de natuurwetenschappelijke verklaring voor 
de evolutie van het leven en voor de verscheidenheid 
aan soorten op de planeet Aarde. Ze beschrijft het 
proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen 
een populatie van organismen veranderen in de loop van 
de generaties als gevolg van genetische variatie, 
voortplanting en natuurlijke selectie. Darwin zette zijn 
verklaring van het ontstaan van soorten door natuurlijke 
teeltkeus uiteen in zijn boek ‘De oorsprong der soorten.’ 
Al vrij kort nadat dit boek in 1859 verscheen, werd de 
evolutietheorie binnen de wetenschappelijke wereld 
algemeen aanvaard als verklaring voor het ontstaan van 
soorten, inclusief de mens. 
 
Maar dan lees ik mijn geliefd tijdschrift PUUR het volgende stukje over het schrijvertje 
(zie foto, ware grootte 5 – 7 mm): ‘de middelste en achterste poten zijn een soort 
roeispanen waardoor ze goed kunnen zwemmen, zowel onder als op het 
wateroppervlak. De voorpoten doen dienst als grijporganen. Erg bijzonder zijn de 
tweeledige ogen, het schrijvertje heeft eigenlijk vier ogen; het bovenste deel kijkt 
boven water uit naar prooien en houdt vijanden als vogels in de gaten, het onderste 
deel kijkt onder water om hongerige vissen aan te zien komen. In geval van nood kan 
de kever ook vliegen, maar dat doet hij zelden. Het schrijvertje kan zich onder water 
vasthouden aan een ondergedoken waterplant om te schuilen. Hij neemt dan een 
luchtbel mee onder water.  
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Dank zij deze ‘duikfles’ blijft hij zomaar een nacht in de diepte.’ Hoe wonderlijk 
ingenieus heeft zo’n beestje zich dan toch ontwikkeld. Waarom is de mens niet zo slim 
geweest om ogen op zijn achterhoofd te ontwikkelen en waarom sjorren we 
duikflessen op onze rug om lang onder water te kunnen vertoeven? Zo slim was de 
mens in het begin van zijn evolutieperiode blijkbaar toch niet. Naarmate hij meer 
hersencellen wist te vormen bedacht hij weergaloze technische snufjes waarmee hij 
zelfs in staat is al het leven op aarde te vernietigen. Misschien was een tandje minder 
ook goed geweest. Mogelijk waren we dan wat zuiniger geweest met de natuur. Het is 
uiteindelijk de natuur die bepaalt wie er leeft en hoe we leven.   
 
Jan van der Krabben 
 
 
 
BRES leest en deelt 
 
 
Boek: ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’(2021) 
Auteur: Charlie Mackesy  
Vertaald door: Arthur Japin 
Uitgeverij: KokBoekencentrum Uitgevers – Utrecht  
 
Veel lezers zijn vaak niet te porren om aan een dik 
boek te beginnen. Dit boek is qua omvang niet zo 
groot (het aantal pagina’s staat niet aangegeven) 
maar ik kan u verzekeren dat u het in een uurtje 
gelezen hebt. Het is een schitterend boekje. André 
van Duin zegt hierover: ‘Bijzonder troostrijk als je het 
even niet ziet zitten. Geeft houvast en stemt tot 
nadenken.’ 
Om u hiervan een voorbeeld te geven de volgende 
korte tekst: ‘Soms denk ik dat jij meer in mij gelooft 
dan ikzelf’, zei de jongen. ‘Dat haal je nog wel in’, zei 
het paard. Het boek staat vol met dergelijke 
‘nadenkertjes’. Ik kan het u echt aanbevelen. Even 
voor het slapen gaan een paar van die wijsheden tot u 
nemen en u slaapt als een roos.  
 
Jan van der Krabben 
 

 
 
 
 
 
 



 
Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden: 
Jaap en Marianne Scholten-Braspenning 
Wil van Leeuwen-Buth 
Pieta Koch-Daverveld 
Ine van Boven-van Grevengoed 
Maria van Beek-van Schijndel 
 
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: 
Nelly van Hedel-Heerkens 
Isabel van Miert-Achten 
Mia de Cort – van Pinxteren 
 
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 
      17-11   De heer J.P.J. Loomans 
      19-11   Mevrouw R. Hoezen-van der Aa 
      21-11   Mevrouw M.G.P. van den Heuvel-Verhoeven 
       
      90-jarigen, de allersterksten 
      5-11     Mevrouw M. van Santvoort-Voets 
 
 

 
 
En een speciale vermelding: 
Op 14-11 wordt Nelly Dijkman-Haas 97 jaar. 
Op 17-11 wordt Sjaan Kastelijn-van de Aa ook 97 jaar. 
 
Dames, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren! 
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:  
Uiterlijk 11 november 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 
seniorenvereniging@bres.nl   Liesbeth Steenbergen en Sylvia Groot 
 
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 
 

 

Agenda 
 

Dag Datum: Activiteit Locatie Aanvangstijd 
            

Dinsdag 1-11       
Woensdag 2-11 Driewiek    Inloop 13.30 uur    

Donderdag 3-11 

Wandelen 
Sjoelclub         
Keezen    

Durpsherd 
Inloop  
Inloop 

09.30 uur 
13.30 uur        
19.30 uur 

Vrijdag 4-11 
Koersbal              
Biljarten 

Inloop                           
Durpsherd/Moerkoal 

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 5-11       
Zondag 6-11       

Maandag 7-11 

ICT                    
Biljarten                  
Bridge 

Inloop             
Durpsherd                   
Inloop 

10.00 uur 
13.00 uur          
13.30 uur 

Dinsdag 8-11       
Woensdag 9-11 Driewiek                Inloop                              13.30 uur           

Donderdag 10-11 

Wandelen 
Sjoelclub         
Rikken en jokeren  

Durpsherd         
Inloop                             
Inloop 

 9.30 uur 
13.30 uur        
19.30 uur 

Vrijdag 11-11 
Koersbal              
Biljarten 

Inloop                            
Durpsherd/Moerkoal 

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 12-11       
Zondag 13-11 Soos Inloop 14.00 uur 

Maandag 14-11 

ICT         
Biljarten                  
Bridge 

Inloop           
Durpsherd                   
Inloop 

10.00 uur 
13.00 uur          
13.30 uur 

Dinsdag 15-11       
Woensdag 16-11 Driewiek     Inloop        13.30 uur 
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Donderdag 17-11 

Wandelen  
Sjoelclub        
Keezen     

Durpsherd                    
Inloop                             
Inloop 

 9.30 uur          
13.30 uur        
19.30 uur 

Vrijdag 18-11 
Koersbal              
Biljarten 

Inloop                            
Durpsherd/Moerkoal 

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 19-11       
Zondag 20-11       

Maandag 21-11 

ICT         
Biljarten          
Bridge           

Inloop        
Durpsherd                    
Inloop                   

10.00 uur 
13.00 uur          
13.30 uur 

Dinsdag 22-11 Kienen Inloop 14.00 uur 
Woensdag 23-11 Driewiek    Inloop                  13.30 uur 

Donderdag 24-11 

Wandelen  
Sjoelclub         
Rikken en jokeren 

Durpsherd                    
Inloop                             
Inloop 

  9.30 uur          
13.30 uur        
19.30 uur 

Vrijdag 25-11 
Koersbal              
Biljarten 

Inloop                           
Durpsherd/Moerkoal 

14.00 uur        
13.00 uur 

Zaterdag 26-11        

Zondag 27-11 Soos 
                                                              
Inloop                            14.00 uur         

Maandag 28-11 

ICT                    
Biljarten                  
Bridge     
Bowlen 

Inloop            
Durpsherd                   
Inloop        
Dierenbos 

10.00 uur 
13.00 uur          
13.30 uur  
14.00 uur 

Dinsdag 29-11       
Woensdag 30-11 Driewiek                 Inloop                              13.30 uur           

 
Agenda eenmalige activiteiten: 
 

Dinsdag 15-11 Energietransitie  Inloop 14.00 uur 

Donderdag 17-11 
Schoenenmuseum 
Waalwijk  Mercuriusplein 12.15 uur 

Woensdag 23-11 
Verkoop kaartjes 
Kerstfeest Inloop 

14.00 -
16.00 uur 

Zondag 27-11 Ons Muziekske Driezeeg (gratis 14.00 uur 

Dinsdag 29-11 
Verkoop kaartjes 
Kerstfeest Inloop 

10.00 -
12.00 uur 

Woensdag 30-11 
Verkoop kaartjes 
Kerstfeest Inloop 

14.00 -
16.00 uur 
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‘Uit de oude doos’ 
Onlangs heb ik dit verhaal geschreven voor een ander blad. Mogelijk vindt u het de 
moeite waard om het ook te lezen. 
 
Hebt u onlangs ergens de roodbuikbuulbuul, het axishert, de Thaise eekhoorn, 
de koningsslang of de Afrikaanse klauwkikker gezien? 
 
U zult waarschijnlijk denken die columnist is het door de verschillende hittegolven in de 
bol geslagen. Wat is bijvoorbeeld in godsnaam een roodbuikbuulbuul? Ik zal het u 
uitleggen. Het is een vogeltje uit Azië dat dit jaar op de lijst 
van invasieve exoten terecht is gekomen. Van de andere 
hierboven vermelde diersoorten kunt u zich wel een 
voorstelling maken. Op internet kunt u ze ook allemaal 
vinden. Invasieve exoten zijn planten en dieren die bewust 
en onbewust via de handel of doordat ze meeliften met 
schepen of vrachtwagens in Europa terecht zijn gekomen. 
Zij hebben zich in delen van de EU genesteld en schaden 
er de biodiversiteit. Ze vangen en eten bijvoorbeeld 
inheemse soorten of brengen ziekten en plagen over. Elk 
jaar wordt die lijst zorgvuldig bijgesteld. Soms verdwijnen 
planten- en diersoorten van de lijst omdat ze al lang niet 
meer zijn waargenomen. Maar elk jaar zijn er weer nieuwe 
exoten die vermeld worden. De lijst is immens lang met dieren en planten waarvan ik 
van de meeste werkelijk nog nooit gehoord heb. Dat het niet zomaar een 
flauwekullijstje is van een of andere doorgeslagen milieuactivist kan ik u verzekeren. 
Wat heeft met grote waarschijnlijkheid die beruchte vleermuis in China de laatste jaren 
niet veroorzaakt? Een nog steeds voortschrijdende pandemie met als gevolg 
duizenden extra doden. Laten we die vleermuis maar mooi ‘buitenshuis’ houden. 
Toen ik een poos geleden een uitgebreid artikel had gelezen in het BD over de 
invasieve exoten van planten en dieren bekroop mij een enigszins nare gedachte in 
het hoofd. Zou er ook een invasieve exotenlijst samengesteld kunnen worden van 
soorten mensen? Ik moest me toch even goed realiseren of deze gedachte besmet 
was met een element van racisme. Ik bedoel dat uiteraard niet. Voor mij is elk mens, 
ongeacht kleur, ras, sekse, afkomst of wat dan ook gelijkwaardig. Toch zou het wat 
waard zijn als we economische gelukzoekers uit veilige landen, moordenaars, 
criminelen, oorlogsmisdadigers, dictators en ander geboefte buiten de deur konden 
houden. Elk jaar stroomt ons land vol met ongeveer een aantal vluchtelingen ter 
grootte van een middelgrote stad. De vraag klinkt in de politieke arena steeds luider: 
‘Kunnen wij dit volhouden?’ Laat ik vooropstellen: voor mij is elke vluchteling vanwege 
oorlog, honger, rampspoed, van harte welkom. Als welvarend land moeten wij voor 
hen een plekje vrij maken in de hoop dat ze na verloop van tijd mogelijk weer kunnen 
afreizen naar hun geboorteland. In veel gevallen zal dat niet mogelijk zijn en moeten 
wij hen opnemen in onze samenleving.  
We zullen onze grenzen van toelating toch wat scherper moeten definiëren. In 
toenemende mate hoor ik dat in die jaarlijkse stroom steeds meer lieden (volgens 
gegevens ruim 10%) zich mengen die tot de categorie behoren die we liever kwijt dan  
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rijk zijn. Voor die groepering zou ik zeggen: ‘Stel een lijst van invasieve mensenexoten 
op die we in ons dichtbevolkte land niet willen ontvangen én kabinet stel zodanige  
regels op dat die personen via ingewikkelde procedures niet na jaren verdwijnen in de 
illegaliteit.’ Een lastige klus, die op korte termijn echter geklaard moet worden. 
Ga wat minder achter de roodbuikbuulbuul en de klauwkikker aan maar zet alles in op 
het weren van de mensenexoten waarvoor in ons land geen plaats is. Het was toch 
niet zo’n onzinnige gedachte die in mijn brein naar boven borrelde. 
 
Jan van der Krabben        
 
 

Ons gesprek: 
Op dinsdag 11 oktober werd er in d’n Inloop een lezing gegeven over onderwerpen die 
te maken hebben met het levenseinde. De middag werd verdeeld in twee onderdelen: 
voor de pauze alles wat te maken had met het medische gedeelte, na de pauze alles 
wat te maken heeft met afscheid nemen, waaraan te denken, wat wil je e.d. 
Sylvia Corsten gaf de lezing. De inhoud was veelomvattend en duidelijk. De 
aanwezigen hebben inhoudelijk veel informatie te verwerken gekregen en veel stof tot 
nadenken. Het belangrijkste item was: praat er met kinderen en familie over zodat zij 
weten wat je zelf wilt. 
In dat kader wordt door KBO Brabant verwezen naar HET GESPREK: een 
mogelijkheid om met geschoolde vrijwilligers over levensvragen te praten. De 
gesprekken brengen rust in hoofd en hart. Dat kan omdat er zonder oordeel geluisterd 
wordt naar waar je mee zit. De vrijwilliger biedt u de ruimte om te praten, helpt u om 
uw gedachten te ordenen en nieuwe inzichten te ontwikkelen.  
HET GESPREK is gratis. U kunt bellen naar KBO Brabant 073-6444066 of mailen 
info@kbo-brabant.nl onder vermelding van ONS GESPREK. 
In het kader van gezamenlijk praten over ervaringen met dood en rouwverwerking 
heeft Sylvia Corsten (psycholoog) aangeboden om, als daar behoefte aan is, een 
groepsgesprek te voeren met mensen die daaraan willen deelnemen. Als er hiervoor 
belangstelling bestaat kunt u zich melden bij Liesbeth Steenbergen 073-5033117/06-
47268340 of mailen naar liesbeth@bres.nl. Zij zal dan zorgen dat Sylvia Corsten alle 
gegevens krijgt, waarna actie wordt ondernomen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Naar de Floriade 
 

Ik denk nog steeds, met dierbare herinneringen terug aan het uitstapje met De BRES, 
naar de Floriade. De wandeling van begin naar eindpunt vond ik mooi. Veel bloemen 
langs het wandelpad en links en rechts bijzondere torenflats. Een met heel veel 
groenblijvende planten langs de balkons en een ander met heel veel kleuren, alsof het 
een schilderij moest voorstellen, of spiegels. Bij navraag, bleek het zo beschilderd te 
zijn, alsof het hele park erin weerspiegeld was. 
 
Dus de bloemen en planten, dichtbij groot en verder weg steeds kleiner. Prachtig en 
een blijvende herinnering voor later, voor iedereen die er gaat wonen of op bezoek 
gaat. 
 
Tijdens de lunch op het eiland, zaten we net binnen toen het even begon te regenen. 
Wat een geluk! Daarna heb ik genoten en veel foto’s gemaakt van een heel bijzonder 
gebouw, dat aan een lange brede ovale muur, helemaal bekleed was met kunst 
creaties van stof. In alle tinten blauw.  
Met in het midden een cirkel. Binnen in het gebouwtje waren beide wanden  
heel speciaal. Een ervan bestond helemaal uit grote weckflessen, of grote groene 
glazen potten, met ook vaak nog plantjes erin. 
 
Daar vlakbij ook heel veel prachtige modeontwerpen, allemaal gemaakt  
van oude spijkerbroeken. Ook lampenkappen enz. 
 
Even verderop stond een rond huisje met een altaartje erin. Dat bleek  
een tiny house op een draaischijf te zijn, dat met de zon meedraaide. Dus  
altijd zon in huis. Dat project heette de vruchtbare stad. Licht zorgt  
voor groei. Eromheen in de tuin stonden veel kunst- werken. Omdat ik me  
daar niet veel tijd voor gunde om dat rustig te bekijken, heb ik er voor  
2 euro een prachtig boekje gekocht. Het thema van de Floriade "Growing  
Green Cities" was erin uitgewerkt. Er was aan 12 Nederlandse  
kunstenaars opdracht gegeven om elk een thema uit te werken. Hoe krijg  
je op menselijk gebied een vruchtbare stad? Door bijvoorbeeld: verbondenheid, 
medeleven, vriendelijkheid, geduld, goedheid, liefde enz.  
In het boekje stond bij de foto van het kunstwerk en van de kunstenaar,   
ook een passende mooie tekst. 
 
Toch ook nog maar een ritje in het treintje gemaakt. Daarin werd een  
filmpje vertoond over innovatie en groenten en fruit. Dat bleek allemaal  
te zien te zijn in de grote glazen kassen, rechts van de ingang, 
 
Dat was helemaal geweldig!!Volautomatische beregening en pluk van bijv.  
tomaten. En heel veel prachtige bloemen en planten. In allerlei  
kleuren en creaties....Echt teveel om op te noemen. Soms heel veel  
eetkamers met prachtige orchideeën, dan weer landenpaviljoens met  
inheemse planten. Ook een zogenaamde Gouden Koets, maar dan gemaakt van oud  
ijzer en een satirisch gedicht van Willem van Orange. 
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Ook was er een stand met een brochure over de volgende Floriade. Met  
prachtige foto s, zoals het er dan uitziet. In Zuid Korea, dus niet  
geschikt als uitstapje van de BRES. 
 
Het was een mooie dag, jammer dat ik de prachtige Mexicaanse dansen  
alleen maar even vanuit het treintje heb gezien, en we zo vroeg weer weg  
moesten. Ik had er wel langer willen blijven, maar gelukkig heb ik veel  
mooie herinneringen. 
 
Gonnie Zondag 

 

Gevraagd: vrijwilligers voor de Hulpdienst Berlicum en 
Middelrode. 
Beste leden van seniorenvereniging BRES. 
De Hulpdienst Berlicum & Middelrode is een reeds vele jaren bestaande 
vrijwilligersorganisatie die voortgekomen is uit de voormalige Stichting Welzijn 
Ouderen (SWO). Momenteel ressorteert de hulpdienst onder BINT, voor welzijn en 
ondersteuning van de Gemeente St-Michielsgestel. 

.  
De vrijwilligers van de hulpdienst zorgen voor het vervoer van 
senioren uit Berlicum en Middelrode die om wat voor reden dan 
ook geen passend vervoer hebben bijvoorbeeld ,vervoer naar 
ziekenhuis, arts, fysiotherapie, podotherapie ,(familie)bezoek  
en ook naar de supermarkt om boodschappen te doen. 
De vrijwilligers doen dit werk op vrijwillige basis. Binnen de 
bebouwde kom van Berlicum & Middelrode ontvangen zij van 
elke client per rit een kleine vaste vergoeding en buiten de 
bebouwde kom een kilometervergoeding.Wachttijd wordt niet in rekening gebracht. 
De hulpdienst rijdt op alle dagen van de week behalve op zon- en feestdagen tussen 
09.00 u -22.00 u. Voor de vier maandelijkse planning geeft elke vrijwiliger aan op 
welke dagen van de week hij / zij inzetbaar is voor de hulpdienst en wannneer hij / zij 
afwezig is bij voorbeeld vanwege vakantie.Bij een optimale bezetting van het team 
betekent dit dat je 1 à 2 keer in  3 à 4 wkn ingepland wordt. 
Door “vergrijzing” en ziekte binnen het team van vrijwilligers hebben onlangs een 
aantal leden na vele jaren trouwe dienst afscheid genomen van de hulpdienst. Ook in 
de meer nabije toekomst zullen een aantal leden afscheid nemen van de hulpdienst. 
Op dit moment is ons team zodanig uitgedund dat de frequentie waarmee de 
teamleden worden ingezet steeds hoger oploopt.  Momenteel bestaat ons team nog uit 
12 leden, terwijl een optimaal aantal leden van het hulpteam 16 tot 18 zou zijn.  
Is uw belangstelling gewekt, beschikt u over een geldig rijbewijs met bijbehorende auto 
dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de coördinator van de 
Hulpdienst, Marcel Loeffen, tel. Nr. 073-5032130/ 06-54797585. 
 

 
 



 
 
Werkgroep Lief en Leed. 
 
De kerntaak is, er voor elkaar zijn in “lief en 
leed”. De leden komen namens het bestuur 
van BRES op bezoek bij ziekte of verlies 
van een partner of bij een bijzondere 
verjaardag.  Dat kunnen de leden natuurlijk 
alleen doen als wij op de hoogte zijn van de 
omstandigheden. In de afgelopen jaren 
hebben wij als werkgroep vele bezoeken 
afgelegd bij 85 jarigen, leden die hun 
partner hebben verloren of leden die ernstig 
ziek zijn of zijn geweest. Jenny Bijnen, Sjan 
van Gaal en Lena van de Akker zijn sinds 
vele jaren actief geweest in de werkgroep 
maar hebben onlangs afscheid genomen 
omdat de omstandigheden dusdanig zijn 
veranderd dat het niet meer lukt. 
Om die reden hebben wij helaas onlangs 
afscheid van ze moeten nemen (met 
boeket en borrel). Het bestuur is hen heel 
erkentelijk voor alles was zij gedaan 
hebben.  
De werkgroep blijft natuurlijk bestaan. Op 
dit moment zijn dat 
  
Ria Kamps      tel. 06- 53995584  
       e-mail : kamria@home.nl 
Agnes Steenbergen    tel. 06-57038120 
       e-mail: alsteenbergen@planet.nl 
Anita van Uden     tel. 06-42411491 
       e-mail : anitavanuden@gmail.com 
Liesbeth Steenbergen, coördinator tel.073-5033117/06-47268340 
              email: liesbethsteenbergen@outlook.com 

Het zou fijn zijn als u ons laat weten als er bijzondere omstandigheden zijn en het voor 
mensen fijn is dat zij een bezoekje ontvangen. 
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De langste tafel: een succes in de Moerkoal en den Durpsherd 

 

Dit jaar werd er op 3 oktober de langste tafel georganiseerd in 
een samenwerkingsverband tussen Bint, De Moerkoal, Den 
Durpsherd, seniorenvereniging BRES, de Zonnebloem en Vivent. 
Zij hebben zich sterk gemaakt dat de inwoners welkom waren 
voor een ontmoeting met elkaar en daarbij (gratis) lekker konden 
eten. Het was prachtig weer en de belangstelling was erg groot. 
Meer dan 125 mensen namen eraan deel en hebben gezellig met 
elkaar gegeten en “gebuurt”. Sponsor van deze heerlijke maaltijd 
was de Jumbo en de eitjes kwamen van de broers Van Gaal.  Zij 
hebben het mogelijk gemaakt dat de maaltijd gratis was. De 
vrijwilligers hebben hard moeten werken omdat de aanloop zo 
groot was, maar ze hebben het met hart en ziel gedaan! 

De mensen waren erg te spreken over de ontvangst en de lunch en vonden het zeer 
de moeite waard. Al met al: voor iedereen een leuke dag. 
 
Jongeren koken voor ouderen: een prachtig initiatief van Bint om jonge mensen met 
ouderen in aanraking te laten komen. De opzet van deze activiteit is dat een tiental 
jongeren van groep 7 en 8 onder leiding van de jongerenwerker en een kok met elkaar 
een menu voorbereidt en dat ook daadwerkelijk bereidt. Naast het koken zorgen de 
jongeren ook voor de bediening en eten ze met de ouderen mee. Na afloop moet er 
ook opgeruimd worden. In september vond de eerste bijeenkomst plaats. Er waren 
een 8 tal ouderen in de leeftijd van 75-95 jaar. De ouderen hebben heerlijk gegeten en 
er was een mooie interactie geweest tussen de jongste en oudste generatie. Hoe mooi 
is dat! 

 
 
De vrijwilligers die de Langste Tafel een groot succes hebben gemaakt! 
 

 



 
ICT Planning november en december 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.  

Voor alle bijeenkomsten geldt dat je je daarvoor moet aanmelden op de site van 
BRES.  www.BRES.nl  

Maandag 7 nov. Veilig surfen met Google Chrome. 
Wie zich op internet begeeft wenst uiteraard een veilige en privacy vriendelijke 
internetomgeving. Google Chrome helpt zijn gebruikers op diverse manieren. 

Maandag 14 november. 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. Dit is een herhaling van 
bijeenkomst van 10 oktober. 

Maandag 21 november. 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 28 november. Apps opruimen op je smartphone en… blijf bij de tijd. 
Appjes bewaren of weggooien, maar ook onderhoud aan je pc laptop en tablet.  
Computers, tablets en smartphones krijgen regelmatig updates en upgrades. Zo blijft 
de conditie op peil en werkt het apparaat soepel en veilig. 

Maandag 5 december. Gebruik van Word en spelen met Word. (tekstverwerken)  
Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma van Microsoft en het is een 
uitgebreider programma dan Word pad. 
 

Maandag 12 december. Anoniem op internet? 
Wat is eigenlijk incognito surfen. 
Wat weten ze allemaal van ons en hoe kunnen we onze privacy verhogen. 

 

Attentie. Voor sommige bijeenkomsten hebben we niet de volledige tijd nodig en 
zullen we eerder kunnen afsluiten. 

De ICT werkgroep van BRES, Rien en Harrie 
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Sfeervolle Kerstviering  op vrijdag 16 december 2022 
 

Eindelijk kan het weer!!! 
Op vrijdag 16 december wordt er de jaarlijkse kerstviering van onze 
seniorenvereniging gevierd in een prachtig in kerstsfeer gebrachte zaal in den 
Durpsherd.  Wij zijn nog volop bezig met het programma maar we kunnen alvast 
verklappen dat het kerstverhaal door Jan van de Krabben wordt verzorgd en dat er 
een Brabantse groep komt die het programma gaat verzorgen. In de nieuwsbrief van 
december zullen wij meer informatie hierover geven.  
Het wordt een sfeervolle kerstmiddag, die 
begint om 14.00 uur en tot ongeveer 17.00 uur 
zal duren.  
Het wordt een goed verzorgde, prachtige, en 
gezellige middag in het teken van Kerstmis. De 
kosten (inclusief koffie/thee met kerstbrood, 
enkele consumpties en heerlijke hapjes) zijn € 
7,50 per persoon.  
Kaartjes kunt u kopen op woensdag 23 
november van 14.00 -16.00 uur, dinsdag 29 
november van 10.00 -12.00 uur, op woensdag 
30 november van 14.00 – 16.00 uur in d’n 
Inloop, Kerkstraat 45a in Berlicum. Eventuele verkoopdagen in begin december 
worden in de agenda opgenomen. 
Kaarten kunt u ook per mail bestellen: liesbeth@bres.nl.  U wordt dan gevraagd de 
kosten van € 7,50 over te maken op onze rekening NL54 RABO 0113538456 t.n.v. 
seniorenvereniging BRES onder vermelding van kerstfeest 2022. 
Wij weten zeker dat het een hele fijne kerstviering wordt. In de nieuwsbrief van 
december zullen wij meer informatie geven. Hou de datum maar alvast vrij voor deze 
fijne middag met onze seniorenvereniging 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeugdsentiment 
 
Onze voorzitter geniet van de Balkumse kermis. 
 
Foto met dank aan John de Groot. 

 
 

 
 

 
 
Energietransitie bijeenkomst op 15 november. 
Op dinsdag 15 november wordt er om 14.00 uur een lezing gehouden in d’n Inloop 
over energietransitie. De heer Gert-Jan Spitzen is een specialist van KBO-Brabant en 
hij informeert u over de huidige situatie en de doelstellingen, die de overheid op korte 
en lange termijn heeft met betrekking tot de energietransitie.  
De inhoud: 
-tips over besparing op energie, de snelle, goedkope en ook ingrijpende mogelijkheden 
-subsidies: wat zijn de mogelijkheden? 
-hoe financieren we dat? 
-ruimte voor vragen en opmerkingen. 
De kosten bedragen € 3,00 inclusief koffie/thee. Het maximaal aantal personen dat 
kan deelnemen aan deze lezing is 35. Als er veel belangstelling is zullen we de 
komende maanden een tweede lezing proberen te organiseren. 
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Sudoku KBO gemiddeld 
 
Oplossingen van de puzzels achterin deze nieuwsbrief 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sudoku KBO moeilijk 
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Driewiek journaal 
 

Terugblik op de Braderie op 18 september j.l. 
 
Wie kwam er op het lumineuze idee om op de Braderie te gaan staan met onze brei-
haak-borduurartikelen… Marijke. 
Begin juni was er de mogelijkheid om in te schrijven voor een braderie met 
Balkumkermis in de buurt van den Durpsherd. Maar al snel bleek dat er te weinig 
deelnemers waren die een kraam wilden huren. 
Niet getreurd, firma Blokker zou het overnemen en een Braderie organiseren op een 
klein gedeelte van de Kerkwijk. 
De prijs van een kraam viel een beetje tegen, maar de voorzitter van BRES kreeg er 
lucht van en vroeg of hij misschien 20 centimeter van onze kraam mocht gebruiken 
voor het werven van nieuwe leden.. 
De Driewiek is wat dat betreft heel flexibel en ging met het voorstel akkoord, mits de 
huur van de kraam door BRES zou worden betaald. 
Er werden vlaggetjes gemaakt door Els om onze kraam vrolijker te maken, met een 
snel treinvaart werden verschillende dingen gemaakt want verkopen zouden wij. 
Op zondag 18 september keek ik naar de weerberichten en dat was regen voor de 
hele dag. 
De weergoden waren ons niet goed gezind…..De regen kwam met bakken naar 
beneden, en de kopers bleven weg. Er werd nog snel een doek gehaald om het 
geheel toch een beetje droog te houden. Marijke is naar huis moeten gaan om droge 
kleren aan te trekken en de voorzitter ook. 
Er werd gezorgd voor de catering, koffie, thee, appelflappen, soep, broodjes en 
oliebollen.. 
Om 17.00 uur alles afgebroken en de spullen laten drogen en dan snel de warmte 
opzoeken. 
Al met al toch een gezellige dag en wij hebben toch nog goed verkocht… 
Een leuke prijsvraag om het geheel compleet te maken. De vraag was: Raden hoeveel 
bolletjes wol er in de glazen pot zaten?  
Het juiste aantal was 66 bolletjes, Bert Verzantvoort zat er het dichtstbij met 67 
bolletjes wol. 
De prijs: Uitnodiging voor de Herfstlunch bij de Driewiek. Op 28 oktober. Laat de 
winnaar net met vakantie zijn in die periode en heeft hij zijn prijs doorgegeven aan 
Anton en Pita van Helvoort.  
 
Voor herhaling vatbaar.. 
 
Janine 
 

 
 
 
 
 
 



 
Op stap met…. 
 
 
Donderdag 15 december HOLIDAY on Ice Supernova. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vandaag is het eindelijk weer zover! We gaan een heerlijke avond beleven in 
Rotterdam tijdens het spektakel SUPERNOVA van Holiday on Ice. Om 16.00 u. 
vertrekken we richting Rotterdam, onderweg maken wij een stop voor een 3-gangen 
diner. 
Na het diner wordt u voor het AHOY afgezet en zijn we ruim op tijd binnen om onze 
uitstekende plaatsen op te zoeken. Bij de spiksplinternieuwe show Supernova komt 
het publiek ogen en oren tekort. De schaatsers zijn niet alleen op, maar ook boven het 
ijs te zien. Voor de voorstelling zijn meer dan 300 kostuums gemaakt, en deze begint 
om 20.00 uur. 
Vertrek vanaf d’n Inloop, voor de winkel van Kostumaid: 16.00 uur. 
PRIJS: € 112.50  1e rangtickets  aanmelden tot en met 3 november a.s. 
 
 
We komen ongeveer 23.30 u weer aan in Berlicum. 

• Vervoer per luxe touringcar. 
• 3 gangendiner 
• 1e rangtickets Holiday on Ice 

Aanmelden: Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 073-5032036 
Bedrag overmaken bij aanmelding NL54RABO 0113538456 t.n.v. 
Seniorenverenigingbres onder vermelding Holiday on Ice. 
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Het vernieuwde schoenenmuseum in Waalwijk 17 november. 
 
 

 
 
Het voormalig Nederlands Leder en Schoenen Museum gaat op in een nieuw concept: 
‘Schoenmakerskwartier”. Ben je gek van schoenen? Dan mag je een bezoek aan het 
nieuwe Schoenkwartier niet missen! 
 
 
In de westvleugel van het rijksmonumentale Krophollercomplex in Waalwijk opent het 
Schoenenkwartier. Een nieuw museaal concept met drie pijlers: de Maaklabs, het 
Kenniscentrum en het Museum. 
 
Schoenen Museum 
Het centrum van de Nederlandse leer- en schoenenindustrie sinds ongeveer 1750. 
Stijlkamers bieden naast een blik op het verleden ook een kijkje in de actualiteit. Zij 
tonen de sociale geschiedenis, vertellen de bijbehorende volksverhalen en signaleren 
ontwikkelingen in leer- en schoenontwerpen. 
 
Prijs: € 32.50  
Met museumjaarkaart: € 20.- 
Minimum aantal 15 personen 
 
Inclusief: Rondleiding met gids( 1½ uur), carpoolgeld, ticket, koffie met gebak. 
Aanmelden tot en met: 12 november 
 
Vertrek: 12.15 uur.  Mercuriusplein ( aan de kant van het Kruidvat). Carpoolen: 
Heel graag chauffeurs, vergoeding € 0.40 de km. 
 
Aanmelden: Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 073-5032036  
Bedrag overmaken bij aanmelding  
NL54RABO 0113538456 t.n.v. Seniorenverenigingbres onder vermelding 
Schoenenkwartier. 
 
 
 



 
 
 
 
Filmavond in d’n Inloop 
 
De apparatuur in d’n Inloop heeft het helaas begeven. Dat betekent dat wij de 
komende maand geen filmavonden kunnen geven. Wij zijn druk bezig met het 
aanschaffen van nieuwe apparatuur, maar dat kost toch meer tijd dan we 
oorspronkelijk dachten. Zoals met alles op dit moment, is ook voor de elektrische 
apparatuur een lange levertijd. We hopen dat we in ieder geval in het nieuwe jaar weer 
kunnen starten met de filmavonden. In de nieuwsbrief van december zullen we 
hierover berichten. 
 
 
COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING IN 2023.  Mededeling van KBO Brabant: 
Bijna twee op de drie Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. 
Zorgverzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geen op de basisverzekering. 
Op dit moment is de premiekorting op de basisverzekering maximaal 5%. Collectieve 
zorgverzekeringen mogen wel blijven bestaan, maar dan is alleen premiekorting 
mogelijk op de aanvullende verzekering. 
KBO-Brabant biedt vanaf 2023 drie collectieve zorgverzekeringen aan: 
- VGZ 
- CZ 
- Zilveren Kruis Achmea via AON. 
Bij een aanvullende zorgverzekering onder ons collectief bieden VGZ en CZ een 
jaarlijkse vergoeding van het lidmaatschap van KBO Brabant en premiekorting op de 
aanvullende verzekering. Dat is goed nieuws want veel van onze leden zijn bij VGZ of 
CZ verzekerd. Uiterlijk 12 november 2022 moeten zorgverzekeraars hun premie voor 
zorgverzekeringen bekend maken. 
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BRES kookt en deelt: Rode kool stamppot 

 

 
 
INGREDIËNTEN 

600 g (voorgekookte) kruimige aardappelen       1 ei 
500 g rundergehakt                                              4 eetlepels paneermeel (of 1 besluit) 
300 g rodekool                                                     4 eetlepels melk 
50 g roomboter                                                     1 tl gemalen kaneel 
1 Jonagold appel (of Goudrenetten)                     1 tl nootmuskaat 
1 sjalot                                                                   verse peterselie (optioneel) 
 

- Snijd 1 appel (Jonagold of Goudrenetten) in blokjes en snipper 1 sjalot of ui. 
§ Neem een ruime braadpan en verhit een flinke klont boter. Bak de appelblokjes al 

omscheppend enkele minuten op middelhoog vuur. Voeg de gesnipperde sjalot toe en bak 1-2 
minuten mee. 

§ Bestrooi het geheel met 1 flinke tl kaneel. Voeg 300 g gesneden rode kool toe en bak kort 
even mee. Voeg een klein laagje water toe en doe de deksel op de pan. Laat op laag tot matig 
vuur gaar koken in 20-25 minuten. 

§ Doe in een andere pan 600 g voorgekookte kruimige aardappelen en zet ze net onder water. 
Voeg een flinke snuf zout toe en kook de aardappelen in circa 15 minuten gaar. 

§ Meng in een kom 500 g rundergehakt met 1 ei, 4 el paneermeel (of 1 verkruimeld beschuitje), 
1/2 tl nootmuskaat en een flinke snuf zout en peper. Draai hier 6-8 gehaktballen van. 

§ Bak de gehaktballen rondom bruin en gaar in 15-20 minuten in een flinke klont boter. 
§ Giet de aardappels af en voeg een klontje boter toe samen met een scheutje (warme) melk 

(circa 4 el), een 1/2 tl nootmuskaat een flinke snuf zout en peper. Stamp tot een romige puree. 
§ Giet de rode kool af en meng door de aardappelpuree (niet met de stamper maar met een 

spatel). Voeg naar smaak extra zout, peper of kaneel toe. 
§ Serveer met een gehaktbal en (eventueel) verse peterselie. Overigens ook lekker met 

hachee of draadjesvlees. 

 



 
 
 
Oplossing sudoku KBO gemiddeld: 
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Oplossing Sudoko KBO pittig 

 
 

 
 
 
 

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 die 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. 
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. 
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