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Woord van de voorzitter 
 
Beste vrienden, 
 
Als u dit leest staat de jaarwisseling voor de deur. Een goede gewoonte en 
gelegenheid om het jaar 2022 tezamen met u, uw familie en vrienden feestelijk af te 
sluiten. In de afgelopen coronajaren 2020 /2021 keken we vaak met enige weemoed 
en smart terug op het afgelopen jaar. Nu zijn er geen beperkingen meer, heel veel kan 
en mag weer.  
Toch stellen we vast, dat de voorbijgaande jaren vaak blijvende sporen hebben 
achtergelaten. We zijn voorzichtiger en veelal minder spontaan geworden. Bij velen is 
het handen geven en de spontane begroeting, waar wij Brabanders om bekend 
stonden, niet meer aan de orde. Er zijn meer eenzamen en alleenstaanden gekomen. 
Bij onze seniorenvereniging BRES merken wij dat ook.  
Minder deelnemers en bezoekers aan onze activiteiten. Toch beste vrienden, we gaan 
niet bij de pakken neerzitten.  
Het leven is nog steeds waard om geleefd te worden !!!!!!!!!  
Met nieuwe activiteiten in het komende jaar, zoals aandacht voor cultuur en 
museumbezoek, beweeglessen voor ouderen en nieuwe audio apparatuur in d'n 
Inloop voor het tonen van films gaan we er in 2023 weer positief tegenaan. 
Misschien ten overvloede wijzen wij u nog eens op de informatie op de voordeur. 
Wees spaarzaam met het energieverbruik. Natuurlijk hoeft u geen kou te lijden, maar 
een graadje lager kan toch ook. De dagbestedingsclub "de Driewiek" breit warme 
sjaals, mutsen en sokken, ook voor u.  
 
Afsluitend dank ik u, ook namens alle bestuursleden, 
voor uw betrokkenheid en inzet van het afgelopen jaar 
en wensen wij u een gelukkig en gezond 2023 toe, 
 
Uw voorzitter Herman Schunselaar 
  



Toch een mooie kerstavond voor Miroslaw in Charkov 
 
Op 16 december jl. had ik de eer het onderstaande kerstverhaal te mogen voorlezen 
tijdens de kerstviering van BRES.  Voor degenen die daarbij niet aanwezig waren wil ik 
graag de kans geven het verhaal alsnog te lezen. 
 
Op welke dag Jezus van Nazareth geboren is weet niemand. De herders zullen 
destijds in zijn geboortestreek wel in de open lucht geslapen hebben. De nachten 
waren stil en koud. Maar wisten zij veel van de geboorte van een zekere Jezus 
(Joshua), de zoon van Maria en Jozef de timmerman. De engelen zijn evenmin uit de 
wolken neergedaald op aarde. Laten we de liederen ‘de herdertjes lagen bij nachte’ en 
‘stille nacht, heilige nacht’ maar ingetogen zingen. De bisschoppen hebben enkele 
jaren geleden min of meer afgeraden deze liederen tijdens de kerstvieringen te zingen. 
Dat gaat me voor de trouwe gelovigen te ver. Het is louter verbeelding, maar toch. Het 
was een roerige tijd in Palestina. De Romeinen overheersten het gebied. De mensen 
hadden wel wat anders aan hun hoofd, namelijk veilig zien te overleven.  
In de beginperiode van het christendom bestond Kerst helemaal niet. Er was niemand 
die zich bezighield met ‘het kindje 
Jezus’ of de ‘geboortedag’ van Jezus. 
Het was bij de Arabische volken niet 
eens de gewoonte een verjaardag te 
vieren.  
Naarmate de christenen zich meer en 
meer verspreidden onder volkeren met 
andere godsdiensten (in kerkelijke 
geschriften immer aangeduid als ‘de 
heidenen’), kwamen andere gebruiken 
binnen hun leefwereld. Romeinen die gewend waren hun verjaardag te vieren stopten 
daar niet altijd mee nadat ze bekeerd waren tot het christendom. In 221 na Christus 
opperde keizer Julius Africanus (160 – 240) als eerste dat het goed zou zijn 25 
december (de feestdag van de ‘onoverwinnelijke zon’) als gedenkdag in te stellen voor 
de geboorte van Jezus. Het heeft echter tot het eind van de 5e eeuw geduurd voor 
men in de gehele christenwereld (behalve de oost - orthodoxe kerken) 25 december 
als geboortedag van Jezus vierde. 
De dag wordt wereldwijd gevierd met een uitbundigheid waarbij men zich af moet 
vragen of dat wel recht doet aan de persoon waarvan we de geboorte herdenken. 
Gelukkig hebben we anno 2022 in de christenwereld een leider (Paus Franciscus, 
bisschop van Rome) die voortdurend probeert duidelijk te maken wat Jezus eigenlijk 
bedoeld heeft. Laten we met beide benen op de grond blijven staan. Jezus was zich bij 
zijn volwassenwording totaal niet bewust van enige ‘goddelijkheid’. Laat staan dat hij 
zich ‘de zoon van God’ durfde noemen. Door latere kerkelijke hooggeleerde heren zijn 
hem die titels toegedicht. In zijn tijd was hij een rebel en hervormer. Hij had in de gaten 
dat er in de samenleving fundamentele veranderingen noodzakelijk waren wilden de 
mensen een redelijk bestaan hebben. Wat hij aan zijn tijdgenoten probeerde duidelijk 
te maken was uitermate eenvoudig maar voor die tijd revolutionair van inhoud…wees 
liefdevol, zorg voor elkaar en vooral voor de minder bedeelden en leef in vrede. Niets 
meer en niets minder. Tot op heden een immense opgave voor de mensheid om dat 
op aarde te realiseren. Vooral dat laatste ‘in vrede leven’ schijnt vreselijk moeilijk te 
zijn. We ervaren het opnieuw dicht bij huis op welke gruwelijke wijze oorlog miljoenen 
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mensen doet lijden. Van die persoon Jezus met die overtuiging vieren wij op 25 
december de geboortedag. Dat is ‘kerstmis’, een feest van liefde, soberheid, zorg voor 
elkaar en vrede. Latere kerkelijke leiders en meer eenvoudige dienaren van de kerk, 
de goeden niet te na gesproken, hebben de boodschap van Jezus in hoge mate 
verkwanseld. Macht, zonde, boete, angst, hel en verdoemenis, onzinnige dogma’s, 
wrede godsdienstoorlogen, kerkelijke rijkdom, werden belangrijker dan het uitdragen 
van die eenvoudige boodschap. 
Paus Franciscus heeft het wel goed begrepen. Hij probeert, met de middelen die hem 
ter beschikking staan, door zijn eenvoud, dienstbaarheid en zorg voor de zwakkeren 
de boodschap van Jezus nieuw leven in te blazen. Een hels karwei. Het tijdsgewricht 
waarin wij nu leven confronteert ons bijna dagelijks met de gruwelijke taferelen die 
duidelijk maken dat de zorg voor elkaar en de vrede nog ver te zoeken zijn.    
Ik neem u mee naar een gebeurtenis op 23 december van dit jaar. Een harde knal 
doet de muren trillen. Al snel volgen er meer. Myroslaw, een jongen van 12 jaar oud, 
zit rechtop in zijn bed. Erg bang is hij niet meer. Al zo vaak hebben Russische 
vliegtuigen zijn stad gebombardeerd. Hij woont samen met zijn moeder en zijn twee 
jongere zusjes, Anicka en Ivanna, in de kelder van hun totaal verwoeste huis in de 
stad Charkov in Oost-Oekraïne, niet zo ver van de grens met Rusland. Myroslaw’s 
vader is soldaat in het leger dat verwoed strijd levert tegen het leger van president 
Poetin. Hij heeft zijn vader al maanden niet meer gezien. Hij mist hem elke dag. 
Moeder zegt telkens dat Papa terugkomt zodra de oorlog voorbij is. Ook zijn moeder 
en zijn zusjes zijn wakker geschrokken. Als het een poosje stil is zegt moeder: 
‘Probeer maar weer te gaan slapen. Het duurt nog lang voordat het licht wordt.’ 
Myroslaw kan de slaap maar moeilijk pakken. ‘Morgenavond is het kerstavond’, denkt 
hij. In de kelder en in de kapotgebombardeerde stad is niets van kerstmis te 
ontdekken. Hij mist het verschrikkelijk. Toen het nog geen oorlog was stond er altijd 
een feestelijk verlichte kerstboom in de kamer. Ook stond er ieder jaar een boom op 
het plein voor de kerk waar ze elke zondag naar toe gingen. Die ligt al maanden in 
puin. Myroslaw’s familie behoort tot de christelijke gemeenschap in Charkov.   
Plotseling krijgt hij een idee. ‘Morgen ga ik bij familie en vrienden, die ook lid zijn van 
onze kerk een briefje rondbrengen. Ik ga ze uitnodigen om op kerstavond naar onze 
kelder te komen. Ik vraag of ze een bloem of een tak meebrengen om de kerstboom te 
versieren. Geen echte kerstboom maar een boom van houten plankjes. Er ligt genoeg 
hout langs de weg. 
In alle vroegte stapt hij uit bed. Aan een tafeltje in de hoek van de kelder schrijft hij op 
stukjes krantenpapier de uitnodigingen. ‘Wat ben je toch aan het doen, Myroslaw zo 
vroeg op de morgen?’, vraagt moeder belangstellend. Ook Anicka en Ivanna komen 
nieuwsgierig bij zijn tafeltje staan. ‘Ik ben een verhaaltje aan het schrijven over 
kerstmis’, jokt hij. Als hij zijn bord rijstepap op heeft glipt hij snel de deur uit. ‘Pas op 
Myroslaw’, roept moeder nog, ‘als je de sirenes hoort kom je meteen naar huis.’  
Ondanks de ruïnes in de straten van de stad weet Myroslaw precies waar de ooms en 
tantes en hun vrienden wonen. De meesten leven in kelders zoals zij zelf. Hij schiet 
snel bij iedereen naar binnen, geeft het briefje af en is weer verdwenen. 
Op de terugweg naar huis verzamelt hij kleine balkjes en plankjes voor de kerstboom 
die hij wil gaan timmeren. Gelukkig blijven de sirenes zwijgen en kan hij veilig 
thuiskomen. 
Voor zijn moeder en zusjes houdt hij alles geheim. Hij legt de verzamelde plankjes 
achter een kapotte muur van het huis die nog overeind staat. Hij vraagt een hamer en 



spijkers bij de buren. Na een uurtje heeft hij een echte 
kerstboom in elkaar getimmerd. Hij is er trots op. Hij verbergt 
de kerstboom onder een stuk zeil. 
Het is al vroeg donker. Na het avondeten glipt hij weer snel 
naar buiten en komt even later triomfantelijk met zijn boom de 
kelder in. ‘Wat heb jij gemaakt Myroslaw?’, roepen moeder en 
zijn zusjes tegelijk. ‘Het is kerstavond en om dat te vieren heb 
ik een kerstboom van hout gemaakt. Hoe vinden jullie de 
boom?’ Ze zijn alle drie helemaal verrukt. ‘Nu moeten we de 
boom nog versieren Myroslaw’, zegt moeder. ‘Ook daar heb ik 
voor gezorgd’, zegt Myroslaw met een heimelijk lachje. ‘Ik heb 
nog enkele kaarsjes’, zegt moeder, ‘die zal ik aansteken en in 
de boom zetten.’   
 
Column Rimpels…. 
 
De 8 miljardste geboren 
Op 15 november 2022 was het dan zo ver: ergens op onze planeet werd de 8 
miljardste geboren. Precies te bepalen is dat natuurlijk niet. Elk jaar worden er 
wereldwijd miljoenen kinderen geboren. In Nederland zijn er dat jaarlijks al meer dan 
100.000. Daarnaast sterven er jaarlijks ook miljoenen. Maar laten we aannemen dat 
statistici die ervoor doorgeleerd hebben het bij het juiste eind hebben. Ik realiseerde 
me dat tijdens mijn leven vanaf 1941 tot heden de wereldbevolking ongeveer 
verdubbeld is. Rond 1940 schatte men de wereldbevolking op circa 4 miljard 
(raadpleeg hiervoor het internet). In ongeveer 80 jaar het dubbele. Om van 1 miljard 
naar 4 miljard te groeien waren duizenden jaren nodig. En over circa 20 jaar denkt 
men de 10 miljard aan te tikken. Toch wel even een moment om bij stil te staan. 
Betekent deze groei-explosie niet dat de mensheid in de nabije toekomst voor 
problemen komt te staan die niet meer te beheersen zijn? Graven we ons eigen graf 
door de planeet op te zadelen met een kwantiteit aan leven (mensen en dieren) die het 
niet aan kan. 
8 miljard mensen betekent dat 8 miljard monden drie keer per dag gevoed moeten 
worden.  8 miljard mensen verlangen een dak boven hun hoofd, wensen gezond te 
leven, vragen om scholing, willen werken om de kost te verdienen, willen in harmonie 
met elkaar samenleven, wensen dat er voldoende drinkwater is, voldoende voedsel, 
nog meer technische ontwikkeling, nog meer energie om comfortabel hun leven in te 
richten zonder dat door emissie van CO2 en methaan de aarde niet zodanig opwarmt 
dat leven op vele plaatsen vreselijk moeilijk zo niet onmogelijk maakt.  
De 27 klimaatconferenties die er tot op heden zijn geweest stemmen de mensheid niet 
bepaald gerust. Zeker de resultaten van de laatste in Sharm-el-Sheikh zijn uitermate 
bedroevend. We zijn er nog onvoldoende van doordrongen dat het voor het 
voortbestaan van leven op deze planeet niet 5 voor 12 is, maar 5 over 12.  
In een artikel van Ad Vermeer in het BD van 22 november jl. lees ik in dit verband een 
uiterst verontrustende tekst die mij en hopelijk vele anderen enorm raakt: ‘De crises 
van de aarde zijn een crisis van onze ziel’. Dit is een uitspraak van Thomas Berry 
(1914 – 2009), theoloog en cultuurhistoricus. Hij verdiepte zich in de crises van de 
aarde waarvan duidelijk was dat de mens de veroorzaker was. Diepgaand keek hij 
naar de mens, naar zijn destructieve gedrag jegens de aarde. Hij kwam tot het inzicht 
dat zijn levenshouding in strijd is met zijn eigen essentie; de aarde weerspiegelt 
slechts onze gezamenlijke zielenpijn. De mens, als soort nog maar kort aardebewoner, 
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is zich stap voor stap boven de natuur gaan wanen terwijl hij in essentie natuur is, 
onlosmakelijk verbonden met alle leven om hem heen. Ons bewustzijn heeft zich 
vernauwd tot de wereld die wij zelf gecreëerd hebben, waarin de mens heerst en 
topprioriteit is. We hunkeren naar contact maar hebben ‘samen’ uit de samenleving 
gehaald; alles draait om ‘ik’.’  
Om ons allen een hart onder de riem te steken zegt Thomas Berry vervolgens: ‘Ook jij 
kunt besluiten tot ‘een leven vanuit één zijn’, je hoeft niet te wachten op de politiek. 
Doe het samen, in de wetenschap dat de evolutie ons voortstuwt naar dit hogere plan. 
De chaos duidt erop dat we klaar zijn een sprong te maken. Laten we met zijn allen 
springen!’  
Ik mag het hopen dat de mensheid deze ‘sprong’ snel zal durven maken.   
 
 
Kerstwens voor onze broeders en zusters in Oekraïne 
 
 

Wie denkt er in deze tijd niet aan de inwoners in Oekraïne. Velen van hen brengen 
Kerst en Nieuwjaar door in bittere ellende. De roep om vrede kan niet hard genoeg 
klinken. Vandaar dit gedicht dat ik van een goede vriendin mocht ontvangen. 
Jan van der Krabben 
 
 
 

Zonder kerstkind 
 

Als het verhaal van de stal 
de wereld niet was rond gedwaald 

het kerstkind nooit geboren 
 

zou dan de bede om vrede 
door ons zijn herkend als 
teken om elkaar te vinden 

 
zouden we weten, dat de zon 

de maan haar nachten laat 
 

om zelf de dagen licht 
te kleuren en het duister 

in ieder van ons te bewaken? 
 

Ans van Kessel 
 

 
 
 
  
 
 

 
 



Nieuwe leden 
 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden: 
Paula de Bakker     Ben Heestermans 
Coby Hoogwout     André Jetten 
Jans Oosting     Marian Oosting-Kuiper 
Hans van Venrooij    Mirjam van Venrooij 
Ben van de Westelaken   Mien van de Westelaken – van de Ven 
Monique de Haan     Ineke van Lokven-van den Akker 
 
Leden die ons zijn ontvallen 
 
We hebben afscheid moeten nemen van: 
Joke Aukes-Giller 
Annie Heerius-Dröge 
Albert Pennings 
Toos Ransz-van Hoof 
Annie van der Steen-Rovers 
 
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 
  5-1 Harry Meyer 
  8-1 Dhr. van de Ven 
10-1 Catharina van Oorschot-de Prez 
19-1 Jan Lips 
27-1 Annie van Grunsven-van Osch 
29-1 Annie van Kessel-Steenbergen 
30-1 John Wings 
31-1 Gerrie Bogaards 

 
En een speciale vermelding: 
Op 14-1 wordt Maria Hanegraaf-van Zoggel 99 jaar 
Op 14-1 wordt Gerda Venrooij-v. Schijndel 97 jaar 
Op 17-1 wordt mevr. Wijgergangs 91 jaar 
Op 23-1 wordt Jo Engelmeers – Boomars 91 jaar 
Op 24-1 wordt Jolie Schilling 91 jaar 
Op 28-1 wordt Gon Boselie-van Gulick 96 jaar 
 
Dames, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren! 
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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, Berlicum 

 

Doorgeven van wijzigingen 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het 
gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. 
Helaas moeten wij constateren dat dit 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. 
 
 
 



Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
Uiterlijk 13 januari 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 
www.bres.nl 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 op uw telefoon), dan vindt u de download onderaan de 
pagina.  
 
Zondagsoos 
 
Elke twee weken (oneven weken) is er een gezellige 
bijeenkomst op zondagmiddag van 14:00 – 17:00 u. in  
d’n Inloop.  
Iedereen (ook niet leden) is van harte welkom. Er zijn 
diverse activiteiten zoals rikken, jokeren, rummikub en 
keezen. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers 
en een borreltje heeft u een gezellige middag, verzorgd 
door enthousiaste vrijwilligers.            

 
U hoeft zich niet van tevoren op te geven.  
Loop gewoon een keertje binnen.  
U bent van harte welkom!  
Wil u meer weten, neem dan contact op met Ine Bissels: tel. 
073-5033283 

 
KUNST OM VAN TE SNOEPEN! 
 
Beste Cultuurliefhebbers 
Intrigerende titel voor een bijzondere cursus! 
Naar aanleiding van gesprekken met verschillende deelnemers van de onlangs 
opgerichte Kunst en Cultuurgroep leek het ons leuk om te starten met een beknopte 
cursus kunstgeschiedenis. 
We hebben contact gehad met Christ School, docent kunstgeschiedenis en hij is 
bereid dit voor ons te doen. Deze cursus bestaat uit drie avonden en behelst de 
volgende onderwerpen: 

- Kunst om van te snoepen (alles wat met eten en drinken te maken heeft vanaf 
vroeger tot nu) 

- De kleuren in de kunst. 
- Van Gogh(eventueel gevolgd door een excursie naar Vincenter in Nuenen) 

De cursus gaat door wanneer we minstens 15 deelnemers hebben. 
De kosten bedragen 25 euro, inclusief koffie of thee, exclusief andere drankjes. 
De data zijn 31-01, 14-02, 28-02 van 19.00 tot 21.00 uur. 
Opgeven vóór 09-01-2023 bij Marja de Bruijne, mpdebruijne@gmail.com 
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Graag bij inschrijving betalen op bankrekening NL54RABO0113538456 t.n.v. 
Seniorenvereniging BRES onder vermelding van cursus Kunst en Cultuur. 
Fijne feestdagen en een goed en gezond 2023. 
Gerda van Haaren 
Marja de Bruijne 
 

Jaarlijks Concert Ons Muziekske 
 
Zondag 27 november vond het jaarlijkse concert plaats uitgevoerd door Ons 
Muziekske in samenwerking met het koor Crescendo uit Den Dungen. 
Ons Muziekske staat al sinds de oprichting in 2004 onder de enthousiaste leiding van 
Henk de Winkel. Het orkest onderscheidt zich van de meeste andere orkesten door de 
originele bezetting. Het bestaat namelijk uit een combinatie van accordeons en 
blaasinstrumenten waardoor een verrassende sound ontstaat die lekker in het gehoor 
ligt. 
Het is inmiddels een jarenlange traditie dat dit concert aan het eind van het jaar wordt 
gehouden in de Driezeeg in Middelrode. 
De combinatie bestaande uit Ons Muziekske samen met een gerenommeerd koor uit 
de regio blijkt al jaren een gouden combinatie. Ook dit jaar, inmiddels de 16e keer in 
successie, was er veel publieke belangstelling waardoor het gezellig druk werd in de 
Driezeeg.  
Ons Muziekske kan dan ook terugzien op een zeer geslaagd optreden. 
Ook volgend jaar zal er dan ook weer een optreden plaatsvinden in samenwerking met 
een bekend koor uit de regio.  
 



Aanmelding ICT-workshops van Bres vereenvoudigd 
 
We hebben het aanmelden van een ICT-workshop vereenvoudigd. 
Er zijn nu twee manieren om je aan te melden: 

1. Door het invullen van een formuliertje op de site van Bres (zie onderstaand 
voorbeeld) 

2. Door het versturen van een email naar ict@bres.nl.  
 
Wel in je email je naam, adres, telefoonnummer en voor welke aangeboden 
workshop je wilt deelnemen vermelden. 
 
Voorbeeld formulier ICT-Aanmelding  

 
 
ICT Planning januari en februari 2023 
Allereerst een mededeling over de kosten. Het bestuur van BRES wil niet opnieuw dat 
het aanbod gratis is. Dus de afspraken uit het verleden gelden weer. Per deelnemer 
wordt met ingang van 2023 weer een vergoeding gevraagd van € 5,- per ochtend 
inclusief een kopje koffie of thee. 
Dit bedrag moet vooraf worden voldaan aan de penningmeester van 
seniorenvereniging BRES banknummer: NL76 RABO 0106 9004 47 met vermelding 
van je naam en aan welke bijeenkomst je gaat deelnemen. De bijeenkomsten zijn 
steeds op maandag van 10:00 tot 12:00 u. in d’n Inloop. 
Ons aanbod en de voorwaarden staan ook op de site: www.BRES.nl  
Voor alle bijeenkomsten geldt, aanmelden via de site of e-mail. 
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Maandag 9  januari: Digitale nalatenschap.   
Kosten € 5,- 
Ons leven wordt steeds digitaler. Ook dat van senioren. Steeds vaker lopen ook zij 
tegen de vraag aan wat er met al die onlinegegevens moet gebeuren bij overlijden. 
Van henzelf, of van een naaste. Daarom is het goed om daar samen bij stil te 
staan. 
 
Maandag 23 januari: Vragenuur.  
Hieraan zijn voor onze leden geen kosten verbonden. Niet leden vragen we een kleine 
vergoeding. 
Als u een vraag hebt of een ICT-probleem dan proberen we het samen met u op te 
lossen. Geef bij het aanmelden wel aan wat je vraag of probleem is. 
 
Maandag 30 januari: Digitale foto’s van smartphone overzetten naar pc of laptop. 
Kosten € 5,- 
Dit is een herhaling van al eerder gegeven workshops hierover.  
Op verzoek dus nog een keer. 
 
Maandag 6 februari: Omgaan met basisvaardigheden van Windows 10 en 11. 
Kosten € 5,- 
Telkens bij de bijeenkomsten blijkt dat bij veel deelnemers hun kennis niet meer 
actueel is. Denk aan het werken met en bewerken van tekst, het werken met de 
verkenner, het werken met bestanden en mappen, gebruik van Edge en het gebruik 
maken van het lint in de verschillende programma’s. 
 
Maandag 13 februari: De instellingen van je laptop/pc bekijken en aanpassen. 
Kosten € 5,- 
Dus we nemen een kijkje onder de motorkap om eventueel aanpassingen te doen. 
Denk aan het symbool met het tandwiel. 
 
Maandag 27 februari: SeniorWeb wat kan dat voor ons allemaal betekenen. 
Kosten € 5,-  
Al vaak hebben we u kennis laten maken met de mogelijkheden van SeniorWeb. Deze 
organisaties kan ons vaak helpen. De actie voor een jaar lang gratis lid van deze 
organisatie is nog steeds geldig. 
 
In de nieuwsbrief van februari zullen we het aanbod van de maanden maart en april 
vermelden. 
Als u suggesties hebt over thema’s en onderwerpen dan horen we dat graag van u. 
 
ICT-team BRES 
Rien en Harrie 
 
 
 
 
 



AGENDA januari 2023 
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Twee bridgecursussen in Middelrode 
 
Gediplomeerd bridgedocent Leo Geerlink geeft vanaf 23 en 25 januari 2023 weer twee 
bridgecursussen in De Moerkoal in Middelrode. 12 weken achtereen op maandag- en 
woensdagmiddag om 13.30 uur, met uitzondering van de carnavalsvakantie.  
2,5 uur les per middag. 
 
Maandagmiddag, Bridge onder Begeleiding 2. Voor de bridger die theoretisch het 
niveau van de eerste vier boekjes van Berry Westra aankan. 
Iedere middag worden eerst twee uitgezochte spellen gespeeld en daarna gezamenlijk 
behandeld.  
Gedurende de cursus komen liefst 37 verschillende thema's aan de orde op het gebied 
van Afspelen, Tegenspelen, Bieden en Tegenbieden. Na de pauze spelen we 3 
rondes van 4 spellen (hand geschud), waarbij de docent actief "rondloopt en meekijkt". 
 
Woensdagmiddag. Begin met Bridge 1, blok 2. Voor de beginnende bridger die de 
eerste 12 bridgelessen heeft gehad, en verder wil. Ook geschikt voor "jonge" bridgers 
die de basis beter willen beheersen. 
Deze cursus gaat door bij voldoende belangstelling. 
 
Voor beide cursussen zie ook www.beginmetbridge.nl De gehanteerde leermethode. 
Nadere informatie en opgeven bij Leo Geerlink, tel 073-5033566. 
e-mail geerlink@planet.nl 
 
Als het gehoor slechter wordt 
 
Met de ouderdom komen de gebreken is het gezegde. Het kan, dat u slechter gaat 
horen. Met goede gehoorapparatuur kan dat natuurlijk grotendeels worden opgelost. 
Toch kunnen er problemen blijven, zodat u de bel, de telefoon of nog erger de 
rookmelder niet meer hoort. Vooral omdat u 's nachts de gehoorapparatuur uit heeft. 
Een adequate oplossing hiervoor is het bereikbaarheid- en veiligheidssysteem van 
Multi Care systems uit Nieuw-Vennep.  
Op aanvraag installeren zij bij u: 
- Een deurbelzender 
- Een telefoonzender 
- Een rookmelderzender 
- Een grote verlichte klok en wekker op uw nachtkastje. 
Bij een ontvangersignaal van een van de drie zenders geeft een centraal in de kamer 
geplaatste unit een geluid- en lichtsignaal. Aan een controlelampje op de unit ziet u 
direct om welke zender het betreft. 
Er wordt ook een trilunit geleverd en onder uw kussen geplaatst. Hierdoor wordt u ook 
's nachts gewaarschuwd. 
Het systeem wordt door een specialist bij u geplaatst en perfect uitgelegd. Dit duurt 
ongeveer 1 uur. 
U heeft volledige garantie en elke 5 jaar wordt het systeem gecontroleerd en worden 
de batterijen vervangen. 
Het bijzondere is: Het kost u niets, de zorgverzekeraar betaalt alles.  
Mocht u dit wensen neem dan contact op met uw audicien. Zij kunnen voor u de 
aanvraag verzorgen bij Multi Care Systems.  
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Driewiek journaal 
 
 
Eindelijk is het gelukt!! 
Wij, de Driewiek, proberen al jaren om op 
woensdagmiddag breiende mannen in d´n Inloop te 
krijgen. 
Zie het resultaat!! Beiden zijn het erover eens: 
Breien is veel leuker dan de 
bestuursvergadering. 
 
 
Verder hebben wij weer heel veel dassen, mutsen etc. kunnen geven aan de 
voedselbank, vooral in deze koude tijden zullen die goed van pas komen. Afgelopen 

zaterdag hebben wij weer een kar vol levensmiddelen 
mogen doneren aan de Voedselbank.  
  
 
Wij breien een eind aan 2022 
en pakken de draad weer op in 2023.!! 
 
 
Wacht niet op bijzondere momenten, 
maar maak alle momenten bijzonder 
 
Janine 
 

 
 
Koersbal 
 
Elke vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 u. (behalve in juli en 
augustus) organiseren we Koersbal in d’n Inloop. 
Ons groepje wordt een beetje kleiner en dus willen we graag 
wat nieuwe deelnemers. Misschien iets voor u???? 
Koersbal is een balsport die een beetje lijkt op het bekende 
Franse Jeu-de-boule. Doordat koersbal geen zware 
inspanning vereist, kan de sport tot op hoge leeftijd worden 
gespeeld. Iedereen kan meedoen. We hebben wat 
hulpmiddelen voor degene die niet meer zo goed ter been zijn of moeite hebben met 
bijv. bukken. 
Naast het spelelement is er natuurlijk ook de gezelligheid. Samen een kopje koffie/thee 
drinken, wat bijpraten is zeker zo belangrijk. 
Twijfelt u, kom dan een keertje kijken. U bent van harte welkom! Wilt u eerst iets meer 
weten, bel dan even met Ine Bissels: tel. 073-5033283 
 
 



UIT ETEN…. 
 
Waar: Restaurant de Hooghei 
Wanneer: donderdag 19 januari 2023 
Hoe laat: 18.00 uur. 
Wat: 3 gangen diner à la carte. De keuze is reuze.. 
Wat kost het: € 27.50  p.p. excl. drankjes 
Aanmelden tot: 16 januari 
 
Dat zijn de vragen die ik heel vaak te horen krijg, dus 
heb ik maar meteen antwoord gegeven. Wij gaan weer voor een gezellig samen zijn, 
deze keer bij onze nieuwe sponsor: de Hooghei. 
 
Betalen mag op de volgende manieren: 

- Per bank op nr.  NL54 RABO 0113 5384 56 t.n.v. Seniorenvereniging BRES  
Onder vermelding: “Uit eten”. 

- Bij mij in de bus doen in een envelopje met je naam en telefoonnummer. 
- Op woensdagmiddag bij de Driewiek van 13.30 tot 16.00u. 

 
Vervoer: Heb je geen vervoer dan graag een mail kbojanine@kpnmail.nl als dat niet 
lukt 073-5032036.  Dan zorgen wij ervoor. 
Als er een chauffeur is die 3 mensen mee kan/wil nemen, krijgt hij uiteraard een 
vergoeding.   
 
Mooier kan ik het niet maken en zeker een fijn begin van het nieuwe jaar. 
 
Janine 
 
 
 
Beweeglessen in d’n Inloop 
 
Misschien heeft u de informatie over de beweeglessen in d'n Inloop gemist. Daarom 
nogmaals een verkorte informatie en oproep. 
Vanaf dinsdag 10 januari 2023 starten wij in d'n Inloop onder begeleiding van een 
bevoegd docent, Frank van de Wiel, van 11.00 tot 12.00 uur met beweeglessen voor 
ouderen. De kosten zijn Euro 15,-- /maand (excl. koffie/thee).  
De opzet is om 40 lessen per jaar te geven aan minimaal 15 personen. Er hebben zich 
inmiddels 10 personen aangemeld. We zijn er dus bijna en wachten op uw 
aanmelding.  
Wacht niet te lang en geef mij een belletje: Herman Schunselaar 06-53319158 
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Filmavond in d’n Inloop 
 
Na 2 maanden van afwezigheid en de vervanging van de complete audioapparatuur 
pakken we in januari de draad weer op. 
Binnenkort hebben we de beschikking over Netflix en kunnen we kiezen uit 
duizenden films. Aan 7 jaar op-en-neer trappen naar de bieb in den Bosch komt dan 
een einde. Eerst mijn belofte uit oktober waarmaken met nog een laatste film uit de 
bieb: "The Father." 
U bent weer welkom vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur begint dan de film. De kosten 
voor de film en een kopje koffie/thee zijn nog even € 5,00  
 
Woensdag 11 jan. 2023 
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 topacteur Antony Hopkin. 
 
Woensdag 25 januari 2023 
Film: No time to die 
De 25e James Bond film. Voor Daniel Craig zijn 5de en zo 
goed als zeker zijn laatste 007-film. De film is in de corona 
periode 2 jaar uitgesteld en uiteindelijk in sept. 2021 
uitgebracht 
James Bond heeft zijn turbulente leven als geheim agent 
achter zich gelaten en leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit 
wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-
agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde 
wetenschapper te helpen bevrijden. Deze missie blijkt 
gevaarlijker dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een 
mysterieuze schurk, die gewapend is met levensgevaarlijke 
nieuwe technologie.  
Een echte 007-film met spanning, sensatie en gewaagde 
spectaculaire acties. Liefhebbers van James Bond moeten 
deze film beslist zien! 
 
  



Keezen 
 
Elke donderdagavond (in de even weken) om 19:30 u. is 
er “keezen” in d’n Inloop. Als u van bordspelletjes houdt is 
dit zeker een aanrader. 
Keezen kan worden omschreven als een combinatie 
van mens-erger-je-niet en pesten. Keezen heeft een hoog 
'pestgehalte' en naast enig tactisch inzicht speelt ook 
geluk met de speelkaarten een belangrijke rol. 
Het doel van het spel is om zo snel mogelijk met alle pionnen in je eigen thuisvak (het 
honk) te komen en te voorkomen dat je tegenstander dit eerder voor elkaar krijgt. De 
speler die dit het eerst bereikt, heeft gewonnen. Kom een keertje kijken. U bent van 
harte welkom.  
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Ine Bissels: tel. 073-5033283 
 
 
De voelsprieten van Dali en de organisatoren van 15-11/2022  
 
Wat een verrassende tentoonstelling gewoon in Uden! Met de pas opgerichte 
museumgroep gaan we naar museum Krona. Om te beginnen is het gebouw prachtig. 
In de feestzaal staat koffie met gebak klaar. Daarna gaan we onder leiding van twee 
gidsen op pad. Eerst krijgen we uitleg over de historie en de bezienswaardigheden van 
het oude klooster, daarna gaan we naar het doel van het bezoek “de tentoonstelling 
van Dali”. 
Mijn gedachte “wat moet een beroemde kunstenaar in Uden zoeken” wordt in positieve 
zin veranderd in wat een geweldige tentoonstelling! We zien een onbekende kant van 
Salvador Dali. Het gaat om gesigneerde 
proefafdrukken van 105 voorstellingen uit 
de bijbel. Het zijn grafische 
meesterwerken, die dit bezoek meer dan 
de moeite waard maken. Met hele subtiele 
afbeeldingen komt bij mij de emotie binnen 
en dat is wat ik zoek in kunst. 
De snor van Dali heeft voelsprieten. Hij 
zegt hiervan dat dit de antennes zijn 
waarmee hij inspiratie uit het universum 
haalt. Wat mij betreft hebben de 
organisatoren Marja de Bruijne en Gerda 
van Haaren ook voelsprieten waarmee zij 
deze keuze hebben gemaakt. 
De afsluiting in het fantasievolle industriële 
restaurant op de Noordkade is heel 
gezellig en lekker. Leuk om nieuwe 
mensen te leren kennen en ervaringen uit 
te wisselen. 
Kortom een geslaagde première.  
Ine van Boven 
 
N.B. Op de website van Krona vind je info over deze tentoonstelling. 
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Sudoku gemiddeld 

 
 
Sudoku pittiger 

 
Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief 
 



BRES kookt en deelt:  
 
Kerstdiner, meer voor minder 
 
Ook een kerstdiner hoeft de hoofdprijs niet te kosten, met dit boodschappenlijstje eet u 
met 2 personen 2 dagen: 

Ø 1 hele kip, diepvries (dan 1 dag voor het diner in de koelkast ontdooien) of vers. 
Als u hem vers kunt kopen vraag dan degene waarbij u hem koopt of die hem 
voor u in tweeën wil snijden. 

Ø een paar aardappelen 
Ø een zakje spruitjes 
Ø een bakje champignons 
Ø 250 ml slagroom 
Ø slaspullen, kropje sla, tomaten, komkommer 
Ø of 2 bananen of wat rood fruit (bijvoorbeeld 

aardbeien of frambozen, mag ook uit blik) en 
een pakje Jelly (van dr. Oetker) 

Ø een zakje soepgroenten 
Ø eventueel een bouillonblokje en 2 eieren 

Voorgerecht 
Maak de champignons schoon en snij ze in kleine stukjes. Bak ze met een beetje boter 
of margarine tot ze zacht zijn. Kruid met peper en zout en voeg de helft van de 
slagroom toe. Roer nog een keer goed door. 
Serveer in een mooi bakje met een geroosterde boterham erbij met wat boter of 
margarine. 
 
Hoofdgerecht 
Voor dit hoofdgerecht moet u de kip in tweeën snijden. Leg de kip met de ruggengraat 
naar u toe en snij met een scherp mes langs de ruggengraat in tweeën. Ik bescherm 
de hand die niet snijdt altijd met een oude theedoek. 
Verwarm de oven voor op 100 graden en pak het diepe bakblik uit de oven (als u dat 
niet heeft kun u ook gewoon een grote ovenschaal gebruiken). Ik bekleed het bakblik 
eerst met aluminiumfolie met daarop een vel bakpapier. 
Leg hierop de beide stukken kip met de bolle kant naar boven. 
 
Nu maken we de rub, het kruidenmengsel wat u erop moet wrijven: 

- neem wat peper, zout en paprika en maak dat tot een vloeibaar geheel met een 
paar eetlepels olie 

- of wat ketjap, een lepel (bruine) suiker, wat chilivlokken of zwarte peper met een 
paar eetlepels olie 

- of 4 eetlepels kerriepoeder, 4 el gemalen koffie, 1 tl zout en 8 eetlepels zoete 
chilisaus. 

 
Wrijf de rub goed over beide kippenstukken. Idealiter doet u dat met handschoenen 
aan. Mocht u nog dunne handschoentjes hebben van de corona dan zijn deze ideaal. 
Het mag ook met keukenhandschoenen, als u deze eerst even goed schoonmaakt.  
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Nu kan de kip de oven in. Eerst 1 uur op 100 graden, daarna nog een half uur op 180 
graden. 
 
De aardappels schilt u, snijdt u in plakjes of blokjes en kookt u eerst even 10 minuten. 
Daarna afgieten en even goed, droog, opschudden. Dan worden straks de uiteinden 
lekker knapperig. 10 minuten voordat u de kip eet bakt u deze even op in olie of in 
boter/margarine. 
 
De spruitjes koken, u weet vast wel hoe dat moet "#$% 
 
Bewaar alle restjes en de botten van de kip! 
 
Nagerecht 
Ik geef u 2 mogelijkheden: 

1. De dag voor het diner pakt u twee bananen en snijdt deze in stukjes. Strooi er 
wat kaneel overheen en een heel klein beetje suiker of zoetstof. 

Zet ze in de diepvries. 
Net voordat u gaat eten haalt u ze de volgende dag uit de diepvries en laat ze een 
beetje ontdooien. U verdeelt ze over 2 bakjes en serveert ze, nog half bevroren, met 
de opgeklopte rest van de slagroom. 
Of 

2. U wast de vruchten, maakt ze schoon en verdeelt ze over 2 bakjes. 

Maak de jelly volgens de gebruiksaanwijzing en zet in de koelkast om op te stijven. 
Liefst een dag van tevoren. 
Serveer met de opgeklopte slagroom. 
 
Dag 2: 
Doe de botten van de kip in een grote pan en zet ze onder water. Breng aan de kook. 
Laat de bouillon zo lang mogelijk trekken zonder dat hij kookt, dus met een 
sudderplaatje eronder. 
Een uurtje voordat u gaat eten zeeft u de bouillon door een grote zeef. Daarna voegt u 
de soepgroenten (en eventuele restjes van gisteren) toe en laat nog even koken totdat 
de soepgroenten klaar zijn.  
Of goed kruiden met Maggi of peper en zout of een bouillonblokje toevoegen. 
U kunt ook, als u dat lekker vindt, 2 rauwe eieren door de zeef drukken terwijl de soep 
kookt, het ei draadt dan in de soep. Dat ziet er leuk uit en voegt ook wat eiwitten aan 
de soep toe. Pas op het laatst doen, net voordat u serveert, anders wordt het ei taai. 
 
Lekker met een bruine boterham.  
 
 
 
 
 

 
 

Sylvia Groot 



 
De Langste Kersttafel 
GEZELLIG SAMENZIJN TIJDENS DE DONKERE DAGEN VOOR KERST 

za 24 december | 12:30 
€ 1.00 

 
Kerst staat voor gezelligheid, warmte en samenzijn met vrienden of familie. Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft 
deze ambiance zelf te creëren, biedt Den Durpsherd, samen met Van Zoggel Catering & Events en Wijnhuis Rosmalen, 
een diner aan tegen een wel heel zacht prijsje! Voor € 1.00 per persoon kun je aanschuiven aan de langste kersttafel om 
samen te genieten van het viergangenmenu dat door vrijwilligers voorgeschoteld zal worden. 

We gunnen het iedereen om in fijn gezelschap lekker te eten, maar wees er snel bij, want er zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Per bestelling zijn er maximaal 4 tickets te bestellen 

DE LANGSTE KERSTTAFEL 

De donkere dagen voor kerst zijn voor velen een gezellige tijd met de voorbereidingen 
voor kerstcadeautjes, etentjes en het aankleden van het huis in kerstsfeer. Maar niet 
voor iedereen is dit een fijne tijd. En mocht je iemand kennen die je een plekje aan De 
Langste Kersttafel in Den Durpsherd gunt, kun je voor € 1,00 een plaats reserveren via 
https://www.beneluxtheater.nl/event/kersttafel/ 
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Oplossing Puzzels 
 
Sudoku gemiddeld: 

 
 
Sudoku pittiger 

  



 
Kerstgedachte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van den Durpsherd 

Omdat is gebleken dat er verwarring is rondom 'Knallend het jaar uit' op 28 december 
2022 en de 'Nieuwjaarsreceptie' op 8 januari 2023, beiden in Den Durpsherd, is 
besloten om ze samen te voegen, waardoor het groter, mooier, gezelliger en 
uitbundiger wordt! Niet alleen nieuwe inwoners en huisgenoten, maar iedereen die zich 
betrokken voelt met Den Durpsherd en het dorpsleven is welkom! 
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