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Woord van de voorzitter 
 
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van december, de laatste maand van 2022. Het is 
een goed gebruik om dan op het afgelopen jaar terug te kijken. Dat doen we met het 
bestuur en onze coördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van alle 
activiteiten. We stellen vast dat 2022 wederom een moeizaam verlopen jaar was met 
een tegenvallende aandacht en belangstelling voor de door ons georganiseerde 
bijeenkomsten en activiteiten. 
De deelname aan de vitaliteitsdag op 13 september met 63 deelnemers en de 
opkomst voor de feestmiddag in den Durpsherd op 4 oktober van 150 leden waren 
daar een positieve uitzondering op. Wij vragen ons af:  
Is het nog steeds de nasleep van de lange corona periode? Zijn onze activiteiten 
interessant genoeg voor onze leden? Zijn wij duidelijk genoeg in onze 
informatieverstrekking? Allemaal vragen die bij ons leven en waar niet 1-2-3 een 
antwoord op hebben. Wij horen wel van afdelingen uit de regio, dat daar ook hetzelfde 
beeld is te zien. Dat is misschien een schrale troost waar wij ons natuurlijk niet bij 
neerleggen. Zoals eerder gemeld zijn wij blij met de aanmelding van twee nieuwe 
bestuursleden. Samen met deze frisse krachten gaan we er voor 2023 onze schouders 
onder zetten. Het kan en moet beter!! Wij doen nogmaals een beroep op u allen: Lees 
in de nieuwsbrief welke activiteiten en bijeenkomsten er worden georganiseerd, meld u 
aan en neem er aan deel. Wij organiseren het voor u!! 
In de komende nieuwsbrief van januari 2023 komen wij uitgebreid terug op de 
plannen voor 2023 
Ik wens u een mooi en fijn Sinterklaasfeest toe 
Herman 
  



 
 
Column: Rimpels… 
 
Een warrige wereld 
Veel ouderen hoor ik de laatste tijd de verzuchting slaken: ‘Wat leven we toch in een 
warrige wereld’. We raken verstrikt in crisissen zowel nationaal als internationaal. Dat 
geeft onrust, onzekerheid, angst voor de toekomst. ‘Wat staat onze kleinkinderen en 
achterkleinkinderen nog te wachten?’, is ook een veelgehoorde klacht.  
Ik weet uiteraard niet of u dezelfde ervaring heeft maar ik heb sterk de indruk dat na de 
coronacrisis meerdere crisissen op onze planeet als wellustige veelvraten rondwaren. 
Je kunt geen talkshow (de Engelse term voor ‘tafelgebazel’) meer volgen of de 
sisgeluiden van het woord ‘crisissen’ vliegen over de tafel. Vaak geuit door 
voortdurend dezelfde onbenullen die blijkbaar voor een habbekrats geronseld worden 
om hun quasi-deskundigheid aan de o zo domme Nederlandse kijkers te verkondigen. 
Dit is niet helemaal waar. Soms zie ik er ook wel deskundigen tussen zitten die 
adequate informatie geven. Het aantal figuren echter, dat denkt over alles een mening 
te moeten ventileren, neemt mijns inziens gestaag toe. 
Uiteraard blijf ik mijn oren spitsen (de gehoorapparaten zijn continu actief) en lees ik 
de kranten en heb ik echt wel in de gaten dat het met tal van zaken in ons land en in 

de rest van de wereld niet zo best gesteld is. 
De zorg kampt met personeelsgebrek. Ons 
onderwijs weet niet meer hoe ze door het 
lerarentekort alle kinderen voldoende kennis 
kunnen bijbrengen. De energieprijzen vliegen 
de pan uit. De benzineprijzen zijn niet meer te 
betalen. De thermometer in de huiskamer moet 
echt een graadje lager. Straks moeten we 

misschien wel onder de koude douche. De inflatie maakt het boodschappen doen niet 
aantrekkelijker. Steeds meer landgenoten gaan kopje onder en komen onder de 
armoedegrens. De horeca schreeuwt moord en brand en ziet haar inkomsten dalen. 
De voedselbanken worden gretig bezocht. De tienduizenden mensen die nog wel op 
vakantie kunnen staan uren in de rij voor het vertrek van hun vliegtuig of bemerken dat 
er helemaal niet meer gevlogen wordt. De vluchtelingenstroom neemt al maar toe. De 
vreselijke oorlogsbeelden in Oekraïne doen ons gruwen. Door klimaatverandering 
volgt de ene ramp na de andere (wateroverlast en extreme droogte). De poolkap 
brokkelt zienderogen af. De gletsjers smelten (o wee, dadelijk kunnen we niet meer 
skiën). Na 70 jaar koningschap overlijdt warempel Queen Elisabeth. Mijns inziens een 
goed moment het koningschap wereldwijd vaarwel te zeggen. Onlangs hoor ik zelfs 
dat prinses Amalia en onze eigen Mark Rutte ontvoerd dreigen te worden. De maffia 
viert hoogtij. Heb ik nu alles gehad? Nee, vast niet. De rij met alles wat de mensheid 
bedreigt is oneindig lang. O ja, ik ben de boeren nog vergeten en de milieuproblemen 
die het bestaan bedreigen. 
Maar beste lezers, het is nooit anders geweest. In de oudheid, in de middeleeuwen 
waren de rampen niet te overzien. Denk aan de steeds terugkerende pest die 
regelmatig miljoenen slachtoffers eiste. Het slavernijverleden, de godsdienstoorlogen 
waardoor hele volksstammen over de kling gejaagd werden. Ook dichterbij in de 20e 
eeuw waren de natuurrampen, de epidemieën, de armoede, de oorlogen met 
ontelbare slachtoffers, schering en inslag. In 1950 tijdens de Koude Oorlog (ik was een 
jongetje van negen jaar) dacht ik reeds: hoe haalt de mensheid het jaar 2000? 
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Door de toename van de welvaart gingen we meer en meer denken: de wereld is 
maakbaar. Er kan ons niets gebeuren. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Ik wil de problemen 
in onze wereld zeker niet bagatelliseren maar om nu alles meteen crisissen te noemen 
die het bestaan omver zullen kegelen dat gaat mij te ver. Hard werken, oplossingen 
zoeken, solidair zijn, vertrouwen hebben, de rug rechten, dat zijn de woorden die over 
de ‘praattafels’ moeten vliegen en dan graag onderbouwd met deskundige plannen. 
Jan van der Krabben 
 
 
BRES leest en deelt 
Boek: ‘Onder een hemel van sproeten’ (2017) 
Auteur: Alex Boogers 
Uitgeverij: Podium 
 

Mijn vrouw is sinds enkele weken door het plaatsen van een nieuwe 
heup aardig aan de stoel gekluisterd. Vandaar dat ze veel leest en 
mij attent maakte op het hierboven genoemde boek ‘Onder een 
hemel van sproeten’. Volgens haar een aanrader voor de wat 
oudere lezersschare, voor BRES-leden dus. 
 
2009. Amerika heeft zojuist zijn eerste zwarte president gekozen. 
Voor een korte periode lijkt er iets van hoop te ontstaan in de wereld, 
maar voor de zwarte Harvey is die ene dag precies hetzelfde als alle 
andere. In zijn troosteloze wijk vecht iedereen om te overleven. Zo 
ook zijn buurmeisje Amy, die een verschrikkelijk geheim met zich 

meedraagt. De enige die ze vertrouwt is Jacob, een oude man wiens dierbaarste 
herinneringen zijn gestorven met zijn vrouw.  
Ouderdom en jeugd, zwart en blank, volks en elitair: Alex Boogers schept een 
universum vol tegenstellingen. Het is een confronterende roman over afkomst, 
vriendschap en vergelding. 
Jan van der Krabben 
 
 
 
Rabo ClubSupport 
 
In september hebben leden van de Rabo Meierij & Maashorst in het kader van de 
ClubSupport actie een stem uitgebracht op de club of vereniging van hun keuze. Al die 
op seniorenvereniging BRES uitgebrachte stemmen hebben uiteindelijk geresulteerd in 
een donatie van de Rabo van € 488,10 
Naast dit geldbedrag biedt Rabo ClubSupport ook ondersteuning op maat om 
bijzondere ambities zoals, verduurzamen, sponsorwerving en het creëren van een 
veilig sportklimaat te realiseren.  
Onze dank aan allen, die op onze vereniging hebben gestemd alsook de Rabo voor 
hun geweldige actie en steun. 
 
 



 
Nieuwe leden 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden: 
Ankie Roels 
Johanna Klunder-van Lith 
Ton Hulsman 
 
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: 
Hemmie Tanck 
Joke Groothuis – van Rossum 
Wim van Erp 
 
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 

  
    4-12: Dhr. M.W. Marechal      

   16-12: Mevr. M.G.J. Leemans-Corstens 
   24-12: Dhr. A.M. Steenbergen 

        
 
 
 

En een speciale vermelding: 
Op   8-12 wordt mevr. A. van der Heijden-Bijnen  93 jaar. 
Op 16-12 wordt mevr. M. Dimmers-van Zoggel 92 jaar. 
Op 19-12 wordt mevr. W.A. van Leeuwen-Buth 95 jaar. 
Op 26-12 wordt mevr. A. van den Akker-van de Ven 92 jaar. 
Op 27-12 wordt mevr. J.H. Braver-Kerkhoven 96 jaar. 
 
Dames, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren! 
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Veranderingen in het bestuur van seniorenvereniging Bres 
 
Zoals bekend zijn wij al een hele tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
Sylvia Groot heeft 3 jaar hard gewerkt als onze secretaris. Zij heeft naast haar baan 
het werk als secretaris als vrijwilliger gedaan. Een hele klus, die zij voortvarend en met 
bezieling heeft verricht. Aangezien zij ZZP-er is, is de Coronacrisis voor haar extra 
zwaar geweest. Haar inkomen kwam, zoals bij alle ZZP-ers, onder druk te staan en om 
die reden heeft zij te kennen gegeven zich volledig op haar werk te richten. Helaas 
voor ons betekent dit dat zij formeel nog bestuurslid is tot de algemene 
ledenvergadering in maart 2023, maar dat zij zoveel als mogelijk overlaat aan de 
overige bestuursleden/opvolgers. Wij zijn Sylvia zeer erkentelijk voor het vele werk dat 
zij voor ons heeft verricht en wensen haar alle goeds en succes toe in de toekomst. 
Voor de opvolging van Sylvia en voor het overnemen van diverse taken van de overige 
te zwaar belaste bestuursleden hebben wij inmiddels opvolgers gevonden. 
Mieke van Kesteren is sinds augustus aspirant bestuurslid en maakt kennis met de 
verschillende activiteiten van onze vereniging. Mieke heeft ruime ervaring in een 
managementfunctie in de zorg. 
Marij van Dijk is eveneens al aan de slag gegaan en zal de functie van secretaris gaan 
vervullen. Zij heeft veel ervaring in administratie en systeembeheer en was werkzaam 
in de kinderopvang. 
Heel blij zijn met deze versterking en de dames zullen worden voorgedragen als 
bestuurslid in de Algemene Ledenvergadering van maart 2023. 
 
Emailadressen BRES 
 
Emailadres:      
Dit emailadres wordt gelezen door: 
voorzitter@bres.nl    Herman Schunselaar 
secretaris@bres.nl    Marij van Dijk (waarnemend) 
 
penningmeester@bres.nl   Hans van Beers 
liesbeth@bres.nl     Liesbeth Steenbergen 
seniorenvereniging@bres.nl   Liesbeth Steenbergen en Marij van Dijk 
mieke@bres.nl     Mieke van Kesteren 
 
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). 



 
Onze ledenadministratie 
 
Nieuwe leden 
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 
 

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. 
 
ICT Planning december 2022 
Alle bijeenkomsten zijn op maandagmorgen van 10:00 u. 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 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 Wordpad. 
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. 

Rien en Harrie, ICT-werkgroep van BRES 
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‘Uit de oude doos’ 
Sommige verhalen zijn tijdloos. Het onderstaande verhaal heb ik 14 jaar geleden 
geschreven voor het blad Balkumbrij. Gelukkig dat mijn dierlijke naamgenootjes nog 
immer slim zijn. Veel leesplezier. 
 
Seksueel slimme krabbetjes    
Uiteraard respecteer ik het geloof van mensen in het scheppingsverhaal zoals dat 
vermeld staat in het boek ‘Genesis’ in het Oude Testament. Dat geloof is bij mij echter 
teloorgegaan en sinds vele jaren ben ik een overtuigd aanhanger van de 
evolutietheorie zoals die door Charles Darwin in de negentiende eeuw voor het eerst 
beschreven is en later door vele wetenschappers verder uitgediept en ontwikkeld. 
Even ruwweg gezegd zijn wij mensen volgens de evolutieleer als gevolg van 
genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie nakomelingen van een uiterst 
primitief eencellig wezentje dat zo’n 3 tot 4 miljard jaar geleden leefde in de zee. Met 
enige fantasie kun je stellen dat onze verre ‘voorouders’, in welke vorm dan ook, 
komend vanuit de zee zich op het land gevestigd hebben. Mijn fantasie slaat echter 
grenzeloos op hol, maar dat moet u maar even voor lief nemen, als ik stel dat mijn 
verre voorvaderen, gezien mijn naamgeving, zich waarschijnlijk tot kleine krabbetjes 
ontwikkeld hebben, die zowel in zee als op het land kunnen leven. Een eigenaardig 
soort ras dat zich niet vooruit of achteruit kan voortbewegen maar slechts zijwaarts. 
Gelukkig dat wij krabben-mensen dat nog hebben kunnen corrigeren. Toch prijs ik mij 
sinds kort gelukkig met het feit dat mijn dierlijke 
voorvaderen, die u in groten getale in de zeeën en op de 
stranden nog steeds kunt ontmoeten, van een slimheid 
getuigen waarvan ik tot nu toe geen weet had. Ik streel me 
met de gedachte dat die slimheid via genetische 
voortplanting zich mogelijk ook in de krabbetjes-mens 
genesteld heeft. 
Wat is de reden van mijn geluksgevoel? Op internet las ik 
onlangs een kort verslag van een onderzoek door 
wetenschappers van een Australische Universiteit. Het 
betrof hun zoektocht naar het gedrag van wenkkrabben op de moddervlaktes voor de 
kust van Mozambique. U bemerkt dat mijn ‘genetisch voorvaderen’ ondanks hun 
zijwaartse gang voortvarend de wereld over getrokken zijn. Uit dat onderzoek bleek 
dat een mannetjeswenkkrab een vrouwtje met het grootste plezier verdedigt tegen 
indringers als daar tenminste een seksuele dienstverlening tegenover staat. 
Mannetjeswenkkrabben hebben één enorme schaar om zich mee te verdedigen, maar 
de onderzoekers wilden zien hoe vrouwtjeskrabben, die alleen twee kleine scharen 
hebben, zich verdedigen. De financiële subsidies aan universiteiten moeten toch 
ergens aanbesteed worden niet waar! 
Wenkkrabben zijn territoriumdieren en leven in holletjes. De onderzoekers 
verzamelden krabben van verschillende plekken en plaatsten die in de buurt van 
bewoonde holen. Wanneer een mannetjeskrab de indringer was, spoedden in 95 % 
van de gevallen andere mannetjeskrabben zich naar het territorium van een 
buurvrouwtje om de indringer weg te jagen. Was de indringer een vrouwtje, dan 
kwamen mannetjes slechts in 15 % van de gevallen als redder te hulp. Het lijkt erop 
dat mannetjeskrabben vrouwtjes graag in de buurt houden, voornamelijk omdat die 
vrijwel altijd bereid zijn seks te hebben met hun buurman. De wetenschappers 



maakten hieruit op dat de vrouwtjes er zelf profijt van hebben als ze met hun buren het 
bed delen. Hun voordeel ligt waarschijnlijk in de bescherming die ze ervoor 
terugkrijgen. 
Seksuele dienstverlening schijnt niet ongebruikelijk te zijn in de dierenwereld hebben 
deskundigen me later verteld. Vrouwtjes van een bepaald soort pinguïns op Antarctica 
lenen zich bijvoorbeeld voor seks om zeer gewilde stenen te bemachtigen om nesten 
op te bouwen. Toen ik dat hoorde wist ik het zeker…tijdens miljoenen en miljoenen 
jaren van genetische voortplanting hebben ook enkele van die genen zich in de 
mensensoort een blijvende plaats veroverd. Toch eens nagaan hoe het met de 
‘dienstverlening’ in mijn eigen krabben-familie gesteld is. 
Jan van der Krabben 
 
 
Driewiek journaal 
 

 
 
 
 
 
 
Altijd leuk zo’n bedankje. 
 
De nodige inkopen zijn weer gedaan voor de 
voedselbank die steeds meer klanten krijgt. 
 
 
 
 

 
Intussen zijn Janny en Diny weer ijverig bezig met het maken van de kerstkaarten.  
De ene nog mooier dan de andere en met heel veel zorg gemaakt. 
Deze zijn uiteraard al te koop. Iedere woensdagmiddag van 13.30u tot 16.00 u. 
Wij kunnen ze nog steeds 4 voor  € 1,00 verkopen 
 
Toch een klein minpuntje. 
Regelmatig tref ik bij mijn voordeur dozen en plastic tassen vol met kaarten of wol.  
Aan restjes wol hebben wij niets en die moeten wij dan weggooien. Wat de kaarten 
betreft, geen zelfgemaakte of kerstkaarten. Ook die hebben wij voldoende.. 
Verder heb ik nog een tip om te bezuinigen op de energiekosten. 
Wat te denken over heerlijke warme huissokken? 
Deze zien er heel gezellig uit, een lekkere warme stola en de verwarming kan op  
19 graden. 
 
Het is maar een Tip… 
Janine 
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Najaarslunch voor alleenstaanden bij de Driewiek 
 
Op woensdagmiddag 26 oktober om 13.00 u. was het weer zo ver. De Driewiek 
organiseerde voor 21 personen, waaronder 10 alleenstaande en de twee prijswinnaars 
van de prijsvraag van de Braderie. 
De tafels waren mooi gedekt en versierd en de genodigden waren ruim voor 13.00 u 
aanwezig. 
 
Er werd traditiegetrouw gestart men een glaasje boerenjongens . 
Na een heerlijk soepje kon met kiezen uit twee stampotten met gehaktbal of hachee, 
wortelstamp of boerenmoes. Beide stampotten waren zeer smaakvol. 
Met dank aan slagerij Story uit Heeswijk die dit grotendeels heeft gesponsord. 
Alle lof en dank daarvoor. 
Velen stelden vast dat zij zo’n heerlijke lunch thuis niet altijd krijgen en dat alleen eten 
ook niet alles is. 
De lunch werd afgesloten met een overheerlijke Bavarois met slagroom. 
Veel lof voor de dames van de Driewiek.  
 
Ons gesprek 
Jenny Bijnen, wie kent haar niet? 
Bijna iedereen in Berlicum kent Jenny Bijnen. Uit het leven als onderwijzeres in 
Middelrode, als eigenaar van de drankenwinkel op de Kerkwijk maar wij kennen haar 
vooral als lid van KBO Berlicum/Middelrode. 
Zij heeft vele jaren een actieve rol gespeeld in onze 
vereniging. Begonnen als secretaris voor de KBO in 
1999. En dat werk heeft ze ruim tien jaar verricht. Alles 
werd door haar administratief vastgelegd en iedereen 
kon bij haar terecht voor vragen, activiteiten e.d. 
Tijdens deze periode werd de opleiding voor 
ouderenadviseurs gestart in Den Bosch. Van onze 
vereniging deden er ook een aantal mee. Jenny kreeg 
als bestuurslid de leiding over deze groep. Na enkele 
jaren werd deze overgedragen aan Jan Kuipers.  
De KBO was ook erg actief in Berlerode o.l.v. Tiny 
Wijgergangs met een bezoekgroep, spelletjesmiddag 
en voorleesochtenden. Toen Tiny ophield nam Jenny 
dit van haar over en heeft dit gedaan tot het oude 
Berlerode verhuisde naar het nieuwe gebouw. Daar 
gingen deze activiteiten over in de huidige 
dagbesteding.  
Vanaf 2000 is Jenny ziekenbezoekster geweest met 
o.a. Riet Abelen. Later is deze  activiteit overgegaan in de huidige Lief en Leedgroep. 
Enkele weken geleden heeft zij helaas afscheid moeten nemen, terwijl zij het werk 

 



altijd heel graag heeft gedaan. Naast de functie van secretaris heeft zij nog vele 
andere activiteiten verricht. 
Ondertussen kwam De Driewiek op haar pad; een vrijetijdsclub voor mensen die 
gezelligheid bij elkaar zochten. In eerste instantie was deze club ontstaan  vanuit de 
SWO, die gehuisvest was in den Durpsherd. Er werd gekaart, geknutseld, geschilderd 
en gebuurt. De club is later overgegaan naar onze vereniging in de Inloop en werd een 
breiclub. Er werd veel gebreid voor het Nationaal Fonds Ouderenhulp, waar veel geld 
naar toe werd gestuurd van alle spullen die de Driewiek verkocht. Inmiddels is  de 
leiding overgedragen aan Janine Figeys en is er gekozen de opbrengst  aan lokale 
doelen, zoals de Voedselbank. 
Jenny was altijd in voor een gesprek, het bieden van een luisterend oor en het 
aanbieden van hulp of het geven van advies. Naast dit werk bezocht zij ook de 
mensen van Berlerode regelmatig . Rond kerstmis ging zij persoonlijk bij veel mensen 
langs om een kaart afgeven en een praatje maken, omdat zij weet dat even aandacht 
geven en aandacht krijgen voor mensen het verschil kan maken.  
Helaas laat haar gezondheid het niet meer toe om langer haar vrijwilligerswerk, dat ze 
steeds met hart en ziel gedaan heeft, te blijven doen. Zij had graag de 25 jaar 
volgemaakt, maar dat lukt niet meer. Wel kunnen wij op haar terugvallen voor vragen 
(zij kent jan en alleman en weet heel veel). 
Wij danken haar heel hartelijk voor het vele werk dat zij voor KBO afdeling 
Berlicum/Middelrode, nu Seniorenvereniging  Bres heeft verricht en wensen haar en 
haar man Jan, die ook nog erg actief is, alle goeds toe en hopen dat zij nog vele jaren 
op hun vertrouwde stekje aan de Kerkwijk wonen. 
 

Nieuw bij BRES: KUNST EN CULTUURGROEP 
 
Enige maanden geleden deden wij, Marja de Bruijne en Gerda van Haaren, een 
oproep in de nieuwsbrief om te inventariseren of er onder de Bres leden belangstelling 
was om een kunst en cultuurgroep op te richten. Met minimaal 15 personen zou de 
groep opgestart kunnen worden. En bleken maar liefst 29 mensen belangstelling te 
hebben…. 
Tijdens een informatiemiddag hebben we, heel democratisch, gesproken over de 
invulling van de groep.  
Besloten werd om eens in de twee maanden ergens heen te gaan en dat dat dan 
steeds door iemand anders georganiseerd zou gaan worden. Koffie vooraf en lunch 
zijn voor eigen rekening maar deelname daaraan is vrijblijvend. Wel is het de 
bedoeling dat we zoveel mogelijk carpoolen en dat de brandstofkosten met de 
chauffeur verrekend worden.  
We zijn zelfs al zo ver dat we het jaarprogramma tot november 2023 al rond hebben! 
En natuurlijk zullen we jullie af toe in de Nieuwsbrief laten meegenieten van onze 
uitjes.  
 
Marja en Gerda 
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Sfeervolle Kerstviering  op vrijdag 16 december 2022 
 

 
Op vrijdag 16 december wordt  de jaarlijkse kerstviering van onze seniorenvereniging 
gevierd in een prachtig in kerstsfeer gebrachte zaal in den Durpsherd.   
De middag zal worden verzorgd door de groep Cohda Krek. Een groep van mannen 
en vrouwen die het Brabants dialect goed beheersen en die het leuk vinden om een 
fantastische kerstmiddag voor ons te verzorgen.  
Ook heeft Jan van de Krabben een prachtig eigentijds kerstverhaal geschreven, 
speciaal voor deze bijeenkomst.  
Het wordt een sfeervolle kerstmiddag, die begint 
om 14.00 uur en tot ongeveer 17.00 uur zal 
duren.  
Deelname aan deze gezellige middag in het 
teken van Kerstmis € 7,50 (inclusief koffie/thee 
met kerstbrood, enkele consumpties en heerlijke 
hapjes) . 
De kaartverkoop is al begonnen maar er zal naast 
de genoemde dagen in november nog een laatste 
gelegenheid zijn om op dinsdag 6 december van 
10.00 – 11.00 uur  een kaartje te kopen in d’n 
Inloop, Kerkstraat 45a in Berlicum. Er is echter sprake van een maximum aantal 
mensen die in de zaal kunnen worden toegelaten. 
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. 
Kom naar deze fijne kerstviering op vrijdag 16 december  om alvast in de stemming te 
komen voor Kerstmis 2023 want we zullen ook zeker gezamenlijk kerstliedjes zingen 
wat altijd een gevoel van geborgenheid en harmonie geeft. 
 
Beweeglessen in d'n Inloop 
 
Met het ouder worden, wordt het verantwoord bewegen steeds belangrijker. U loopt 
minder, spieren worden strammer en het risico van ongecontroleerd vallen neemt toe. 
Beweeglessen voor senioren, onder leiding van een bevoegd docent, bij ons in d'n 
Inloop, kunnen hier veel aan doen. Frank van de Wiel, 64 jaar, bevoegd docent en in 
het bezit van een geldig EHBO en reanimatie diploma gaat vanaf dinsdag 10 jan 2023 
van 11.00 tot 12.00 uur deze beweeglessen geven.  
45 min. actief les en daarna samen een kopje koffie/thee drinken. Wij zorgen voor alle 
benodigde materialen en u voor gemakkelijk zittende kleding. Bij een deel van de 
lessen zit u op de stoel. De opzet is, dat er 40 lessen per jaar worden gegeven. In de 
schoolvakanties liggen de lessen stil. De kosten zijn € 15,--/ maand (excl. koffie/thee) 
Een voorwaarde is, dat er minimaal 15 personen aan de lessen deelnemen. Denk er 
niet te lang over na. Bewegen is van groot belang en vol = vol 
U kunt zich bij Herman Schunselaar opgeven: tel 06-53319158. 
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OOK WIJ MOETEN OP DE “KLEINTJES“ LETTEN 
 
Ook voor ons geldt dat wij zorgen hebben over de prijsstijgingen. Daarom het 
volgende verzoek.  
Verschillende malen hebben we geconstateerd dat de verwarming in d’n Inloop op 
volle toeren blijft branden en dat is eeuwig zonde. Vandaar het vriendelijke verzoek 
aan alle vrijwilligers/gebruikers: 
Graag de thermostaat na gebruik  (liefst een half uur voor vertrek) terugzetten op  
18 graden, zodat wij straks de energierekening nog kunnen betalen en ook erop 
toezien dat alle lichten (ook buitenlicht) worden uitgedaan. 
Hartstikke bedankt!   



 
 
Jos van de Veerdonk 101 
 
De nog zeer krasse Jos vierde op vrijdag 4 
november zijn 101ste verjaardag. Hij vierde 
dat in stilte met zijn naaste familie. Ik 
bezocht hem met een felicitatiekaart en 
presentje, namens BRES. Jos is nog 
wonderbaarlijk gezond. Hij leest nog elke dag 
de krant, fietst zijn rondje op zijn driewieler 
door het dorp en weet zich de lagere school in 
Berlicum nog te herinneren ook al is het hoofd 
van de school al 63 jaar dood. De 
burgemeester was er vorig jaar toen hij 100 
werd nog geweest. Dit jaar stuurde hij een 
kaart. Mooi toch! Ik wilde een stroopwafel bij 
de koffie afwijzen. Jos zei, kom nou we 
mogen toch nog alles. Na goed drie kwartier 
zat mijn bezoek er op, bedankte Jos en zijn 
dochter voor de koffie en we spraken af voor 
het volgende jaar. Een heel bijzonder bezoek 
aan ons oudste lid 
 
 
 
 
BEWEGEN OP MUZIEK  
 
Ine Bissels geeft in Berlerode, Kloosterhof 10, Berlicum elke week lessen in bewegen 
op muziek 
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 

- maandag van 09.15 tot 10.00 uur en 
- dinsdag van 13.30 tot 14.15 uur. 

De deelname bedraagt € 10,00 per maand, waarbij op de eerste les van de maand er 
een gratis kopje koffie na afloopt wordt geserveerd. 
Inlichtingen en aanmelden bij Ine Bissels, telefoon 06-12816331 
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Uitnodiging Sint Nicolaas koffie bij d’n Inloop 
 
Wij vinden het een leuk idee om op dinsdag 6 december van 10.00 – 12.00 uur nog 
even wat aandacht te besteden aan Sinterklaas. Daarom zijn wij deze ochtend 
geopend voor iedereen die zin heeft in een gratis koffie /thee met speculaas en 
pepernoten en  behoefte heeft aan een praatje of gezellig komt buurten.  Wij zijn er 
met een paar man om u welkom te heten. 
U kunt dan ook nog als u wilt kaarten voor de kerstmiddag van 16 december kopen. 
Wij hopen u te zin op deze informele “sinterklaasochtend” 
 
 
 
 

 

  



Nieuws van de Sjoelclub: 
 
Beste Sjoelers, 
 
Bij de start in september, van het nieuwe seizoen 2022/2023, van Sjoelclub Berlicum, 
bleek dat we er weer veel zin in hadden onze sjoelvaardigheid achter de Sjoelbak te 
testen. Waar het bij de een direct alweer lukte om een hoge score te noteren, gaf de 
ander (met een lage score) de schuld aan de sjoelbak, maar dan wel met een lach. 
 
Een kleine troost voor deze sjoelers, was het officieel uitpakken van een nieuwe 
Heemskerk wedstrijdsjoelbak. Door de willekeurige manier, met wie en op welke 
sjoelbak je speelt, is het even afwachten wanneer je er kunt spelen. 
 
Het ledenaantal blijft constant, alhoewel er soms een lid moet afhaken. Leeftijd en 
persoonlijke omstandigheden zijn hiervan de oorzaak. 
Zo ook heeft, een trouw lid: W. v.d. V., die vorig seizoen nagenoeg alleen van het 
afsluitende etentje gebruik kon maken, zijn lidmaatschap opgegeven om plaats te 
maken voor eventuele nieuwe leden. Het Bestuur en Leden, wenst hem veel sterkte. 
 
Omdat het aantal leden nog steeds boven de 30 is, moeten toekomstige gegadigden 
nog even geduld hebben. Zodra het ledenbestand het weer toelaat, zal het bestuur dat 
kenbaar maken. 
 
Het bestuur hoopt, dat Corona weer geen spelbreker zal worden en zal aan info van 
de Bres hierover, gehoor geven. 
Ben je verkouden, hoest je erg of ben je grieperig, TEST je zelf en neem je 
verantwoordelijkheid. 
Blijf gezond, met de feestdagen in de decembermaand in het vooruitzicht. 
 
Sjoel ze 
Rob Hoornweg 
 
 
Sfeervolle Kerstmarkt in Middelrode 
 
Op 9 december is er van 17.00 tot 21.00 uur een sfeervolle kerstmarkt op het 
Beukplein in Middelrode. 
Er zijn diverse kramen, er is muziek, er treden diverse koren op en ook voor kinderen 
is er vertier. 
Daarnaast is er een veiling voor Stichting Levina Janna. 
De markt wordt georganiseerd door de Moerkoal, de Parochie en de Driezeeg.  
Kom naar deze sfeervolle markt met naast de optredens glühwein, koffie en 
chocolademelk om in de kerstsfeer te komen en elkaar te ontmoeten. 
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Doorloper KBO gemiddeld 

 
 
Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk; 
zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood 
dier; bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 6 Europees 
Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; riv. in Frankrijk; 
voldoende - 8 nummer; postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de 
wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge grassoort; 
revanche - 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit 
is. 
Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; 
bergplaats - 3 brandstof; Balt; verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van 
Kaïn - 5 Bijbelse priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; 
spoorstaaf; voorteken - 7 welpenleidster; benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; 
opgooi - 9 barenspijn; loterijspel; op een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse 
edelman; watervogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in 
orde; brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde 
steen. 
  



Doorloper KBO moeilijk 

 
 
Horizontaal: 1 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd - 2 op alle plaatsen; 
molentrechter; koraaleiland - 3 hoofdgroet; omslag; keer; strik - 4 deel v.e. platenspeler; 
voederbak; mineraal - 5 opgeld; Baskische afscheidingsbeweging; vanzelfsprekend - 
6 schapengeluid; bemanning; opera van Verdi; nagalm - 7 in samenwerking met; 
leerling; binnenkomst - 8 heilige; karaat; entstof; Russisch heerser - 9 tapkast; 
Cubaanse munt; adellijk; bladgroente - 10 Engels bier; scheidsrechter; volstrekt niets - 
11 steunpaal; Chinese deegwaren; verlegenheid; arbeidsovereenkomst (afk.) - 
12 eikenbast; draaisprong; onbezorgd. 
Verticaal: 1 hennep; loog - 2 profeet; gedaante - 3 donkere kamer; in combinatie met; 
rimpel - 4 emeritus; schermwapen; scheepsemmer - 5 commerciële tv-zender; niet 
helemaal; koningin-regentes - 6 etensrest; telwoord; windas - 7 huidziekte; Ned. 
omroep; een weinig - 8 voormiddag; omgeving; dus - 9 godin v.d. aarde; vloer; 
bakmengsel - 10 ransel; voelspriet - 11 dierlijk vet; kleine hoeveelheid; hijstoestel - 
12 kaartenboek; botsing; Christen Unie - 13 waterverf; schuilnaam - 14 pl. in Gelderland; 
juichkreet; bestemming. 
 
Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief 
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Op stap met… 
 

Jammer genoeg gaat Holiday on Ice niet door. Er hebben zich 18 deelnemers gemeld 
en dat hadden er 28 moeten zijn. Iedereen die zich had aangemeld is geïnformeerd en 
heeft zijn/haar geld terug. 
 
 
Consumentenbond: alle spaartaks-gedupeerden compenseren  

De Consumentenbond vraagt mensen die in het verleden te veel belasting op hun 
spaargeld hebben betaald zich te melden. De belangenorganisatie trekt op met de 
Bond voor Belastingbetalers omdat de organisatie wil dat iedere gedupeerde 
gecompenseerd wordt en niet alleen de mensen die eerder bezwaar maakten. 

In de zomer van 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing 
tot 2017 oneerlijk was en in strijd met de het recht op eigendom. De Belastingdienst 
ging namelijk uit van een fictieve rente op vermogen, daarover moesten spaarders met 
een vermogen boven een bepaalde grens belasting betalen. 

Het werkelijke rendement was echter veel lager omdat de spaarrentes heel laag of 
nihil waren, waardoor spaarders meer vermogensbelasting moesten betalen dan hun 
vermogen opbracht. Zo'n 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen hun 
belastingaanslag moest de Belastingdienst geld terugbetalen. 

'Onbetrouwbare overheid' 

Eerder dit jaar besloot de Hoge Raad dat mensen die geen bezwaar hadden gemaakt, 
niet hoeven te worden gecompenseerd. Ook staatssecretaris Van Rij van Financiën 
liet in september weten dat niet-bezwaarmakers niet in aanmerking komen voor 
compensatie. 

De Consumentenbond vindt dat niet eerlijk en wil samen met de Bond voor 
Belastingbetalers een claim bij de overheid neerleggen. "We willen een signaal 
afgeven dat de overheid fout zit. Ze hebben onrechtmatig geld van burgers geïnd en 
zijn daarmee een onbetrouwbare overheid", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg 
van de Consumentenbond in het NOS Radio 1 Journaal. "Het geld is niet van de 
overheid en dus moeten ze het teruggeven." 

De Consumentenbond en Bond voor Belastingbetalers verzamelen nu gegevens van 
mensen die nog geen bezwaar hebben gemaakt en bundelen hun krachten om alsnog 
het teveel betaalde geld terug te halen. Volgens fiscalisten gaat het om miljarden. 
Omdat het om een principiële zaak gaat wil de Consumentenbond niets aan deze zaak 
verdienen. 

 
  



Persoonsalarmerings systeem 
 
Op maandag 7 nov. gaf het bedrijf M-Alert uit Uden in de bieb een uitvoerige informatie 
over hun persoonsalarmering systeem. De belangstellenden (20 pers.) kenden 
allemaal voorbeelden van personen, die waren gevallen en dan niemand konden 
bereiken. Een traumatische ervaring, die je niemand toewenst. De oplossing blijkt 
eenvoudig en minder kostbaar dan gedacht. M-Alert plaats bij u thuis een ontvang- en 
zendapparaatje, dat gekoppeld is met de 24 uurs bemande zorgcentrale van M-Alert. 
U draagt om uw hals of pols een alarm drukknop, die u in geval van nood gebruikt.  
Bij gebruik controleert de zorgcentrale van M-Alert eerst of het mogelijk een vals alarm 
is. Is dat niet het geval, dan wordt een van de door u opgegeven 
contactpersonen telefonisch gewaarschuwd. Contactpersonen zijn buren, 
familieleden of kennissen. 
Zij/Hij neemt dan ter plaatse contact met u op en waarschuwt zo nodig hulpinstanties.  
De kosten voor deze vaak noodzakelijke voorziening voor ouderen zijn te overzien. 
Eenmalige plaatsingskosten € 65,-- 
Maand abonnementskosten € 16,-- 
De prijzen zijn incl. BTW en gelden voor 2023 
Wenst u meer informatie bel dan met M-Alert tel 041-3273155 
 
 
 
Feestmiddag in Den Durpsherd 
 
Op dinsdag 4 oktober om 14:00 uur, was het dan uiteindelijk zo ver. Na bijna 2 jaar 
konden we weer een feestmiddag voor onze leden organiseren. De Beneluxzaal, van 
Den Durpsherd, was feestelijk aangekleed en de circa 150 bezoekers waren vol 
verwachting. Herman heette iedereen van harte welkom, stond stil bij de afgelopen 
corona periode en gaf aan, dat zijn houdbaarheidsperiode als voorzitter er bijna op zat 
en was blij met de komst van twee nieuwe dames in het bestuur. 
Hij introduceerde het muzikale duo Maestro & co uit Drunen. De middag vloog om met 
mooie muziek, heerlijke hapjes en drankjes en vooral met het feit dat velen elkaar na 
lange tijd weer eens zagen en konden bijkletsen. Om 5:00 uur zat een bijzondere 
middag er weer op. Herman bedankte de muziek, Den Durpsherd en vooral onze 8 
vrijwilligers, die dit alles weer mogelijk hadden gemaakt. 
 
 
 

Informatie over de thuiszorg 
 
Op maandag 5 december a.s. zal Vivent een presentatie geven over thuiszorg, wat 
houdt het in, hoe zijn ze te bereiken, wat kan er wel en wat niet? Voor veel ouderen de 
moeite waard om te weten. 
Deze presentatie vindt plaats om 10.30 uur in den Durpsherd en is tot stand gekomen 
in samenwerking met de Dorpstafel. 
De toegang is gratis. 
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Wijziging zorgverzekeringen 2023 
 
Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen aangebracht in de 
zorgverzekering. Hieronder de belangrijkste veranderingen voor u op een rij. 
 
Na 12 november alle premiestijgingen bekend 
Op dit moment van schrijven heeft slechts één zorgverzekeraar de premie van de 
basisverzekering bekend gemaakt en dat is zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar 
de eerste en de premiestijging van € 9,75 per maand, die zij in september al 
publiceerden, geeft een indicatie voor premiestijging van de andere zorgverzekeraars. 
Uiterlijk 12 november moet de polis van uw huidige verzekeraar met de nieuwe 
tarieven in uw mailbox komen of op uw deurmat vallen.  
 
De wijzigingen op een rij 
1. Houd rekening met een premiestijging van € 120,- per jaar. De zorgtoeslag voor 

mensen met een laag inkomen neemt ook toe. 
2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en ledencollectiviteiten geen premiekorting 

meer geven op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekeringen mag nog wel 
korting gegeven worden. Ook mogen in de aanvullende verzekeringen extra 
voordelen, zoals teruggave van de jaarlijkse contributie van een vereniging, 
afgesproken worden.  

3. Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft hetzelfde in 2023:  
€ 385,-  

4. In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht. De 
vergoeding van hoge dosering vitamine D komt te vervallen. De zorg als gevolg van 
langdurige klachten bij herstel van het coronavirus wordt verlengd. Er gaat kritischer 
gekeken worden naar welke zorg zinnig is en welke niet. 

 
Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ 
Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant verzekerd bij een van de 
partnerorganisaties van KBO-Brabant: VGZ, CZ of Zilveren Kruis? Zij geven een 
korting op de aanvullende verzekering. VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het 
lidmaatschap van onze vereniging als u een aanvullende verzekering via KBO-Brabant 
afsluit. Op de website van KBO-Brabant staat hoe u die teruggave kunt regelen 
(https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder geval nodig: uw KBO-
lidmaatschapsnummer (staat op uw ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of CZ. Bent 
u niet bij een van deze twee verzekerd en was u toch al van plan om over te stappen 
naar een andere zorgverzekeraar? Denk dan eens aan een van deze twee! 
 
Helpdesk actief vanaf maandag 14 november 
Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij 
VGZ, CZ of Zilveren Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant? Bel met de 
helpdesk zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 uur. Vanaf 14 
november is deze helpdesk actief. 
 

 
 
  



 
 
BRES kookt en deelt:  
 
Koken met restjes, Pokébowl 
 
 
Elke vrijdag eten wij pokébowl om de restjes van de dagen daarvoor op te maken. 
U heeft ongeveer 100 gram vlees/vis/garnalen nodig per persoon. En groenteresten, 
hoe meer, hoe gezonder, hoe beter. Kijk svp even in  het kader voor tips voor het 
bewaren van restjes. 
Heeft u geen vleesrestjes, geen probleem. Koop 
bijvoorbeeld wat gegaarde kipstukjes, een klein 
bakje garnalen. Het kan zelfs met een blikje 
worstjes. Ook kunt u van 2 eieren een omelet 
bakken en deze in stukjes verwerken. 
 
Boodschappenlijst: 
. Zakje pokébowl rijst 250 gram.  

Gewone rijst mag ook, dan eerst even koken. 
. Een flesje woksaus.  

U gebruikt een half flesje. Het restant kunt u een week in de koelkast bewaren. 
Tot de volgende vrijdag zullen we maar zeggen. 

 
Hoe maakt u het gerecht klaar: 
. Doe alle restjes in een koekenpan. Let op: als u garnalen heeft gekocht alleen op het 
laatst even meebakken, anders worden ze taai. 
. Schud hierop de rijst. Als u pokébowl rijst gebruikt even losmaken met een vork. 
. Giet hierop de helft van de woksaus. Warm goed door (zeker 5 minuten) met het 
deksel op de pan. 
 
Nu bent u klaar om te serveren. Het leukste is om te serveren in een grote soepkom of 
klein schaaltje. U kunt de pokébowl garneren met een in tweeën gesneden gekookt 
eitje. Of u strooit er wat gebakken uitjes overheen. 
 
Hoe bewaart u veilig restjes? 
Restjes moet u bewaren in een koelkast die niet hoger staat dan 7 graden. De ideale 
temperatuur in een koelkast is 4 graden.  
Als een koelkast hoger staat dan 7 graden loopt u het risico dat zich schadelijke 
bacteriën ontwikkelen waar u ziek van kunt worden. 
Dus, koop of leen een koelkastthermometer. Leg deze in het middelste vak van uw 
koelkast. In de meeste koelkasten is dat stuk het koudst.  Na een dag kunt u de 
temperatuur aflezen en de koelkast eventueel wat kouder zetten. 
De restjes eerst in een bakje een uurtje laten afkoelen, anders moet uw koelkast zo 
hard werken.  
Restjes groenten kunt u zeker 2 dagen bewaren. Vlees zou ik niet meer dan 1 dag 
doen. Restjes vis kunt u niet bewaren. 
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
Uiterlijk 9 december vóór 12.00 uur 
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop het in de brievenbus  
bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 
 
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 rechterkolom 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. 
 
 

 
Senioren Expo 2023 
 
Van dinsdag 17 tot en met zondag 22 januari 2023 is er weer een Senioren Expo in 
het Evenementencomplex Koningshof, Locht 117, 5504 RM te Veldhoven. Ook deze 
keer werkt KBO-Brabant mee aan de beurs. Op vertoon van het KBO-
lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-leden een korting van € 4,00 op de entreeprijs 
van € 10,00 
 
De senioren Expo is een complete huishoudbeurs voor 50-plussers met ruim 150 
stands. U vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en 
beweging, hobby en creativiteit. Alles onder één dak. Onder genot van een hapje en 
een drankje kunt u genieten van optredens van diverse bands, orkesten, koren en 
artiesten. 
 
Alle dagen is er een vol podiumprogramma. Hier een greep uit dit programma om u 
alvast een beeld te geven. 
Dinsdag 17 januari:  11:20 – 12:00 u. KoorZonderNoten uit Uden 
Woensdag 18 januari:  11:20 – 12:00 u. De Disselzangers 
Donderdag 19 januari  13:00 – 14:00 u. Rooise Bluf 
Vrijdag 20 januari:  12:10 – 12:50 u.  Seniorenorkest “Wedertklank” 
Zaterdag 21 januari:  13:00 – 14:00 u. Zangduo Mieke en Petra Crins 
Zondag 22 januari:  10:30 – 11:10 u. Seniorenorkest Dommelvolk 
 
Meer informatie kunt u vinden op www.seniorenexpo.nl 
 
 
  



 
Oplossing Doorloper KBO gemiddeld: 
 

 
oplossing: EGELNEST 

 

Oplossing Doorloper KBO pittig 
 

  
oplossing: EEKHOORN 
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