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Woord van de voorzitter 
 
Terwijl ik dit schrijf lijkt het wel lente.  
In Limburg is het 17 graden en door de hoge temperaturen begint de natuur al te 
ontwaken. Laten we hopen, dat de winter niet alsnog toeslaat en het mooie 
ontluikende groen alsnog kapotvriest.  
Hoe staat het met onze ontluikende leden? Kruipen we al uit onze winterslaap en 
bereiden we ons al voor op een schitterend nieuwe jaar? Een nieuw jaar waarin we 
deelnemen aan de bijzondere activiteiten die "Op stap met" en de "Kunst - en 
cultuurgroep" voor ons organiseren.  
 
Een tegenvallend puntje is de alsmaar stijgende kosten, onze financiële situatie en de 
verwachtingen voor dit jaar. Op de algemene ledenvergadering van eind maart zullen 
wij u hierover uitgebreid informeren.  
Om de stijgende kosten te kunnen opvangen zijn wij genoodzaakt om, na 7 jaar, onze 
prijzen te verhogen. 

- Koffie / thee / frisdrank  van € 1,00 naar €   1,20 
- bier / wijn    van  € 1,50 naar €   1,80  
- Keezen    van   € 1,00 naar €   1,50 excl. koffie 

o Niet leden      naar €   2,50 excl. koffie 
- Rikken/jokeren   van   € 3,00     naar €   3,50 incl. koffie 
- deelname bridge   van € 1,50     naar €   2,00 excl. koffie 
- filmavond    van  € 5,00     naar €   6,50 incl. koffie 
- gebruik duo-fiets   van  gratis      naar €   2,00 per rit 
- gebruik van d’n Inloop  van € 15,00   naar € 17,50 

 
Deze verhogingen zullen per 1 april (is geen grap) ingaan. 
 
Wij hopen, dat u hier begrip voor heeft en dat dit u niet zal weerhouden om van onze 
diensten gebruik te blijven maken. 
 
Groeten en blijf gezond Herman 
 
  



 
Column: Rimpels… 
 
‘Digitale’ zorgen 
 
Hoeveel ouders en grootouders maken zich heden ten dage zorgen over de digitale 
verslaving waaraan hun kinderen, kleinkinderen worden blootgesteld? Ik denk heel 
veel. Gelukkig was het probleem bij onze kleinkinderen (allen al 20-plussers) tijdens 
hun kinder- en puberjaren nog niet van dien aard dat we ons daarover grote zorgen 
maakten. Uiteraard maakten ze gebruik van de computer, internet en vormen van 
sociale media. Ook wij als grootouders volgden hen meer en meer. Dat vonden ze 
maar ‘wat cool’. Maar gelukkig verslingerden ze zich nog niet aan de meest bizarre 
gamespelletjes. En bovendien liepen ze nog niet rond met vreemde brillen waarmee 
de jeugd zich tegenwoordig kan onderdompelen in een virtuele wereld (virtual reality).  
Onlangs volgde ik in de talkshow Op1 met interesse de informatie van een digitaal 
deskundige jongeman (een zekere Lucas, zijn achternaam is me ontschoten) over de 
ontwikkeling van apparatuur om bepaalde zintuigen (zicht en gehoor) zo te prikkelen 
dat het lijkt alsof je je echt in de virtuele wereld bevindt. Als ik het goed begrepen heb 
voorspelde hij dat in 2023 een bril op de markt zou komen waarmee je vertoevend in 
die virtuele wereld tevens kon communiceren via mails en appjes met de buitenwereld.  
Een van de tafelgenoten, een moeder van enkele opgroeiende pubers, verzuchtte: 
‘Daar worden ze dan toch helemaal mesjogge van!’ Lucas dacht dat het wel mee zou 
vallen. ‘Zorg er maar voor’, zei hij achteloos, ‘dat ze niet te veel met die apparatuur in 
de weer zijn. Mijn kinderen zijn twee en vier jaar en die verbied ik langer dan een half 
uurtje per dag met gamespelletjes bezig te zijn.’ ‘Makkelijk praten’ reageerde die 
bezorgde moeder, ‘wacht maar tot ze tien jaar ouder zijn.’  
Een andere deelnemer aan het gesprek sprak zijn zorgen uit over het feit dat door 
deze voortschrijdende digitale ontwikkelingen de kinderen steeds minder gestimuleerd 
worden om buiten te spelen, lekker te ravotten, in bomen te klimmen, forten te maken, 
samen te voetballen, cowboy te spelen, spannende spelletjes te doen in de natuur om 
op die wijze je lichamelijk, geestelijk en sociaal te ontwikkelen. Leest u mijn column 
met de titel ‘Vroeger’ verderop in de nieuwsbrief 
Uiteraard ben ik me ervan bewust dat in eerste instantie Virtual Reality werd ingezet 
om te gamen. Er is echter nog veel meer mogelijk. Het kan bijvoorbeeld ook worden 
gebruikt voor educatieve of informatieve doeleinden. Zo kan er bijvoorbeeld les worden 
gegeven via Virtual Reality of een arts kan een virtueel spreekuur houden. Ook worden 
militairen in steeds meer landen door middel van Virtual Reality getraind. Weliswaar 
positieve ontwikkelingen. 
Toch is er al lang sprake van dat we onze ogen niet moeten sluiten voor negatieve 
aspecten die onze kinderen bedreigen. Onderzoekers en deskundigen zagen de trend 
naar Virtual Reality in het onderwijs en besloten samen te komen om te onderzoeken 
of Virtual Reality ook neveneffecten heeft. De uitkomsten zijn verontrustend. In een 
uitgebreid paper concluderen de onderzoekers dat Virtual Reality een sterk negatief 
effect kan hebben op de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Beste ouders, houd moed en stuur het jonge grut als het enigszins kan lekker naar 
buiten en laat ze spelen en ravotten. Probeer te voorkomen dat ze al op jonge leeftijd 
in een ‘onechte’ wereld terecht komen waardoor ze de grip op de ‘echte’ wereld 
dreigen te verliezen. 
 
Jan van der Krabben 
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Uit de oude doos…. 
 
Vroeger 
 
Ja, vroeger?... Als kleine ‘jungskes’ speelden we elke dag buiten. Het weer was van 
ondergeschikt belang. ‘s Zomers in korte broek, in de winter met de pofbroek aan. 
Soms flink onder de schrammen. Wat deden we toch allemaal? Kuilen graven, hutten 
bouwen, in bomen klimmen, het weiland in, over diepe sloten springen, tikkertje, 
hoepelen, knikkeren, touwtje springen met de meiden, 
tollen, hinkelen, vliegeren, landjepik met messen die je 
thuis pikte uit de keukenla, paardvechten op de rug van 
een ander, voetballen op de vuilnisbelt met een bal 
gemaakt van krantenpapier en elastieken, op vogeltjes 
en op elkaar schieten met een katapult, platte stenen 
over het water laten ketsen, oorlogje spelen met pijl en 
boog met je vriendjes, vuurtje stoken achter de 
steenfabriek, tenten bouwen op het grasveld voor het huis, vogeltjes vangen met de 
zeef in de tuin, meikevers vangen en bewaren in een glazen potje en ze met een 
draadje aan de poot rond laten vliegen, een kauw tam maken, bij de boer helpen, met 
hooien, de bieten voor de koeien door de machine draaien, de varkens voeren, helpen 
bij het aardappels rapen, verstoppertje spelen op de hooizolder, stiekem gaan 
zwemmen in de Aa bij de gevaarlijke draaikolken, bij de sluis die open stond met 
levensgevaar over de smalle muurtjes lopen, Opa helpen bij het slachten van de 
konijnen en de kippen, ruzie maken en elkaar soms een blauw oog slaan, om de beurt 
op een gammel fietsje door de wijk razen, belletje trekken, een portemonnee aan een 
touwtje vast maken en vlak voor iemands neus wegtrekken, meisjes pesten en laten 
schrikken, vissen, kikkers opblazen met een rietje, kwakbollen vangen, naar de 
Brandse Wal (een bos tussen Den Bosch en Den Dungen) en daar hard doorheen 
rennen want daar zaten draken en beren, appeltjes jatten bij de boer, achter op 
vrachtauto’s springen en op tijd er weer af, een stukje meerijden met de voddenboer, 
melkboer en schillenboer, vlotten maken van jerrycans, hulzen zoeken van in de 
oorlog afgevuurde kogels en granaten, schooien om een dubbeltje als de ijscokar door 
de straat kwam, baggeren door het drijfzand (volgens je ouders levensgevaarlijk) waar 
later Den Bosch – Zuid zal verrijzen, zwemmen in de IJzeren Vrouw waar je op een 
geheim plekje gratis naar binnen kon glippen, op zondag voor een dubbeltje naar de 
films van Rin-tin-tin en van Roy Rogers in het patronaatsgebouw, onderweg bij een 
boer langs om stiekem een sigaretje te kopen voor twee cent en een blik te werpen op 
de boerin, een wereldwonder van over de 200 kilo, Koninginnedag vieren op 31 
augustus met zaklopen, eierlopen, touwtrekken en nog veel meer spannende 
spelletjes, met lampionnen langs de deur op de dag van driekoningen snoep vergaren 
én tenslotte elke avond doodvermoeid, na het bidden op je blote knieën van drie 
weesgegroetjes, je warme bed in.   
Vervelen deden we ons nooit. In de buurt woonden kinderen in overvloed om mee te 
spelen. We hadden geen: mobiele telefoons, Playstation, Nintendo, Videogames, TV-
zenders, Videofilm, Surround-Sound, een eigen TV, computer en Internet-chatrooms. 
Wat wij hadden? …Dat waren speelkameraadjes. We gingen gewoon naar buiten en 
daar kwamen we elkaar tegen. We gingen naar hun huis en belden aan. Of we stapten  



 
gewoon naar binnen zonder aan te bellen. En dat zonder van tevoren af te spreken en 
zonder dat onze ouders dat wisten. Niemand bracht ons en niemand haalde ons weer 
op. We bedachten zelf spelletjes. Met voetballen op straat mocht je alleen meedoen 
als je goed genoeg was. Als je niet goed genoeg was, moest je met teleurstellingen 
om leren gaan. Sommige kinderen waren niet zo goed op school als anderen. Ze 
haalden onvoldoendes en bleven zitten. Dat leidde niet tot emotionele ouderavonden 
of zelfs tot veranderde prestatienormen. Soms hadden onze daden vervelende 
consequenties. Dat was logisch en daar kon zich niemand voor verstoppen. Als 
iemand iets verkeerds had gedaan dan was het normaal dat je straf kreeg. Je ouders 
waren het met de politie eens! Stel je voor! Onze generatie heeft vele 
probleemoplossers en uitvinders voortgebracht, die bereid waren risico's te nemen. 
We hadden vrijheid, we hadden succes of we sloegen de plank mis. We waren 
verantwoordelijk voor onze eigen daden.  
Jan van der Krabben 
 
 
 
 
 
BRES leest en deelt 
 
Boek: De Keuze (2017) 
Auteur: Edith Eva Eger 
Uitgeverij: A.W. Bruna BV/Amsterdam 
 
Dr. Edith Eva Eger is een vooraanstaand psycholoog en 
een van de weinige Holocaust – overlevenden die nog in 
leven is en zich de tijd in het concentratiekamp kan 
herinneren. Zij was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar 
Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct 
naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om 
voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp 
haar en haar zusje te overleven. 
In “De Keuze’ deelt Dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen 
van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog 
haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe 
iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen. 
 
Aanbevolen!! 
Jan van der Krabben 
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Nieuwe leden 
 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden: 
Constant en Ine van den Thillart-Smulders 
Willy en Ria de Wit Gijsbers 
Theo en Mieke van der Walle 
 
Leden die ons zijn ontvallen 
 
We hebben afscheid moeten nemen van: 
Diny van Empel – van de Pas 
Henk Kappen 
Nellie Schuurmans-Voets 
Elly Verstappen-Schoormans 
Anneke Voets-van Oss 
 
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 ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn 
laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 

    
80-jarigen:  
Rita Bissels-van Pinxteren 
Mevr. Schouten-Bettonvil 
Mientje van Helvoirt-van Boxtel 
 
85-jarigen: 
Antoon van den Akker 
Paula van de Doelen-van Lokven 

  
90-jarige: 
Mevr. Vermeulen-Westelaken 

  
 
 

 
 
Dames en heren, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog 
vele jaren! 
  
 

 



 
Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl   Herman Schunselaar  06 - 53 319 158 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
      (waarnemend) 
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl    Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl  Liesbeth Steenbergen en  

Marij van Dijk 
mieke@bres.nl    Mieke van Kesteren  06 - 53 132 031 
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u contact 
opnemen met Marij van Dijk (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u. of, bij geen 
gehoor, met Liesbeth Steenbergen (073 - 503 3117 of 06 - 47 268 340), bij voorkeur 
tussen 10:00 en 12:00 u. 
 
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 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Daarna volgt een bezoek van onze voorzitter met aanvullende informatie. 
 
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. 
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
Uiterlijk 17 februari 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.  
 
 
Elektrische duofietsen 
 
Het gaat goed met het project "elektrische 
duofietsen”.  
We gaan het derde jaar in en er wordt veelvuldig 
van de fietsen gebruik gemaakt. We zijn daar 
erg blij mee en het laat zien dat de investering 
van de 3 duofietsen een goede zaak is geweest.  
De keerzijde van het succes is, dat de 
duofietsen hoge kosten met zich brengen. De 
totale kosten van: het jaarlijks onderhoud, het 
halen en brengen van de fietsen, de allriskverzekeringen, de stalling en de kleine 
reparaties bedragen circa € 1300,-- per jaar.  
Het streven is dat activiteiten kostendekkend zijn, hetgeen met de duofietsen nog niet 
geheel zal lukken.  
Om toch zoveel mogelijk uit de kosten te komen hebben wij besloten om ingaande 1 
april een bijdrage te vragen voor het gebruik van de duofiets van € 2,-- per keer. Alle 
gebruikers ontvangen hiervoor twee keer per jaar een nota. 
Wij hopen, dat u begrip heeft voor deze maatregel en dat u, ondanks het feit dat het 
fietsen geld gaat kosten, toch maximaal van het fietsen blijft genieten. 
 
Het coördinatieteam 
  



De belastingaangifte 
 
In de komende periode ontvangt u van de 
belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte.  
U kunt hiervoor de hulp inroepen van de 
ouderenadviseurs van BRES.  
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw 
inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00 voor een 
alleenstaande en € 50.000,00 voor gehuwden of 
samenwonenden.  
Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in 
box 1 (AOW, pensioen of looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen 
zoals banktegoeden, effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten 
papier en printen e.d.) wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd.  
 
U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs: 

- Jan Kuipers:   tel. 073-5031694 of 06-17346896  
- Marius van Lankvelt:  tel. 073-5031706 
- Ad Houtepen:    tel. 073-5032653 of 06-33678199. 

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren kunnen Jan en Marius u ook 
hiermee helpen. 
 
 
Hoe krijg ik het lidmaatschapsgeld voor Seniorenvereniging Bres 
terug bij de ziektekostenverzekering VGZ en bij CZ? 
 
Een van de voordelen van lidmaatschap van KBO Brabant is dat het 
lidmaatschapsgeld voor onze vereniging kan worden teruggevraagd aan de VGZ en 
CZ, als u daar een aanvullende verzekering heeft afgesloten.  
 
Wij krijgen regelmatig vragen over hoe dat dan werkt. 
U gaat naar de site van KBO Brabant en klikt op ons ledenvoordeel. Daar kunt u het 
digitale formulier invullen bij VGZ (met collectiviteitsnummer 87718266) en bij CZ 
(3277496).  
U vult uw gegevens in (waarbij u het KBO-pasje met uw lidmaatschapsnummer bij de 
hand moet houden omdat ook deze gegevens worden gevraagd).  
U ontvangt dan per omgaande (binnen enkele minuten) via mail 
betalings/lidmaatschapsbewijs.  
Die kunt u indienen op dezelfde manier waarop u uw rekeningen voor uw zorgkosten 
declareert. Houd uw e-mailbox in de gaten (en ook uw spambox). Download 
vervolgens het bewijs (en bewaar het op uw computer) of print het uit.  
In feite wordt het insturen van het betalingsbewijs gezien als declaratie bij uw 
zorgverzekering en wordt ook als zodanig afgehandeld. 
Wij vertrouwen erop dat deze uitleg voldoende is.  
Liesbeth Steenbergen 
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Fysiosport Berlicum 
 
Bij Fysiosport Berlicum is het nog steeds 
mogelijk om 1 x per week gedurende 1 uur 
een circuit training 60+ te volgen. 
Training in groepsverband o.l.v. een 
geriatriefysiotherapeut. U werkt aan kracht 
- balans en conditie.  
Voor BRES leden geldt een gereduceerd 
tarief van € 21,50 /maand (excl. € 15,-- 
inschrijfkosten) 
 
Bij interesse bel 073-5032986 of mail met Caroline@fysioberlicum 
 

 
 
 
Hospice Parunashia 
 
 
Velen van ons weten niets of weinig over een hospice.  
Een hospice ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer, die 
zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit 
van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. 
Hospice Parunashia in Sint - Michielsgestel is een bijna thuis - huis, waar comfort, 
veiligheid en zorg voor de bewoners en hun dierbaren voorop staan. 
De medische zorg wordt meestal gegeven door de eigen huisarts, de verpleegkundige 
verzorging is in handen van Vivent. 
Een team van bijna 150 vrijwilligers zorgen met veel inzet voor het reilen en zeilen en 
de liefdevolle gastvrijheid. Het huis biedt ruimte aan 4 bewoners. Iedere bewoner heeft 
een schitterende eigen kamer, badkamer, keukentje en balkon.  
 
Op donderdag 23 febr. om 10.00 uur in d'n inloop komt een medewerkster van hospice 
Parunashia ons uitvoerig informeren over alle ins en outs van hun instelling. 
Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. U kunt gratis deelnemen aan deze 
bijeenkomst. 
 
Tot donderdag 23 februari! 
 
 
  



 
AGENDA FEBRUARI 2023 
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Kerstmiddag in den Durpsherd 
 
Op vrijdag 16 december was het zover! Eindelijk konden we weer gezamenlijk een 
gezellige kerstmiddag hebben in den Durpsherd. 
De zaal was vol met enthousiaste leden, het was prachtig versierd met lichtjes en de 
stemming zat er gelijk goed in. 10 vrijwilligers hadden, samen met de medewerkers 
van den Durpsherd, ’s morgens al hard gewerkt om alles in orde te maken. En ook 
tijdens de middag hebben zij hard gewerkt om het iedereen zo aangenaam mogelijk te 
maken. 
 
De middag werd geopend door onze voorzitter Herman Schunselaar, die iedereen 
welkom heette en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar schetste en een vooruitblik 
gaf op 2023. 
Daarna hebben dominee Dirk-Jan Bierenbroodspot en pastor Guido Dieteren samen 
een kerstgedachte uitgesproken. 
Het optreden van Cohda Krek in twee 
gedeelten was bijzonder: tekst en liedjes in 
het dialect, soms een vals nootje maar 
vooral veel kerstliedjes met elkaar zingen. 
Dat geeft altijd een stemmig kerstgevoel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jan van de Krabben, onze vaste columnist, heeft 
een prachtig kerstverhaal verteld: “Toch een mooie 
kerstavond voor Miroslaw in Charkov”. Een verhaal, 
helemaal geplaatst 
in de huidige tijd. 
Indrukwekkend!  
 
 
 
 
 

 
Het was al met al een fijne middag, voorzien van 
drankjes, hapjes, bijbuurten en samen in de 
kerstsfeer komen. De vele positieve reacties na 
afloop gaven aan dat mensen een bijzondere 
middag hadden gehad.  
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KUNST OM VAN TE SNOEPEN! 
 
Beste kunstliefhebbers, 
  
Hoera, hoera, we kunnen starten. 25 Personen hebben zich ingeschreven! 
Dat betekent dat we op 31 januari de eerste bijeenkomst hebben in d’n Inloop, 
Kerkwijk 45 A om 19:00 uur. 
Degenen die nog niet betaald hebben worden verzocht € 25,00 over te maken op 
NL54RABO0113538456 t.n.v. seniorenvereniging Bres onder vermelding van “cursus 
Kunst en Cultuur”. En, om een beetje bij de titel te blijven: 
Hopelijk maakt het de trek naar het vervolg nog groter. 
 
Gerda en Marja 
  
Algemene Ledenvergadering BRES 2023 
 
Het kan weer, het mag weer. 
Op 28 maart kunnen wij onze Algemene Ledenvergadering weer “fysiek” laten 
plaatsvinden.  
Waar?  In de Moerkoal.  
Hoelaat?  Om 14:00. We sluiten om 17:00 u. af. 
 
Zet het vast in uw agenda.  
In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie. 
 
Beweeglessen 
 
Op dinsdag 10 jan. om 11.00 uur zijn de 
beweeglessen voor senioren in d'n Inloop 
onder de vakkundige leiding van Frank van de 
Wiel gestart.  
Er kwamen 10 deelnemers op af. In drie 
kwartier werden vele spieren aangesproken en 
getraind. Alle oefeningen werden gehoorzaam 
uitgevoerd. Ook al ging dat hier en daar met 
enig gekreun en gezucht gepaard. Het 
gezamenlijk kopje koffie na afloop was 
gezellig en sfeervol.  
U weet, dat wij mikken op een minimumaantal 
van 15 deelnemers, dus aarzel niet en  
geef u alsnog op bij Herman Schunselaar  
06-53 319 158. 
Op dinsdag om 11.00 uur bent u van harte 
welkom! 
 
  



DRIEWIEK JOURNAAL 
 
Het inchecken van vlucht 2023 is aangekondigd. Uw tussenlandingen zijn: geluk, 
gezondheid, liefde en vriendschap. De vlucht duurt 12 maanden.  Goede reis, een 
gelukkig Nieuwjaar! 
 
De Driewiek staat altijd open voor leuke dingen. 
Vorige week stond ik in onze plaatselijke Zeeman en voor 
mij stond een jongetje, ik schat een jaar of 8 in de rij met 
twee bollen breigaren. 
Ik kon het natuurlijk niet laten hem te vragen: “Ga jij 
breien??” Zijn antwoord was volmondig: “Ja, 
mevrouw”….”Maar kun jij dan breien?” vroeg ik.  
“Nee, maar ik ga het leren. Ik heb voor sinterklaas wol 
gekregen om een Harry Potterdas te breien, maar ga 
eerst oefenen met deze wol”. Ik zag het lijk al drijven en 
kon het natuurlijk niet laten hem aan te bieden om 
woensdagmiddag bij d’n Inloop te komen mocht het hem 
niet lukken. Zijn vader stond erbij en ik zag enig 
opluchting op zijn gezicht. 
Eigenlijk was ik wel nieuwsgierig of dat jochie zou komen. 
De volgende woensdagmiddag stapte het jongetje met zijn nichtje binnen, papa vond 
dit toch maar beter.  
Eerst even voorstellen: Raf en Puck, allebei 9 jaar en komen uit Heeswijk. Puck kon al 
supergoed breien en kwam voor de gezelligheid mee. Het is een gezellige rebbel en 
weet alles al en kan ook alles al. Heerlijk zo’n kind. 
Raf daarentegen is heel erg verlegen en had nog nooit een breipen in de handen 
gehad. Ga er maar aanstaan! Riet en Rianne waren zo lief om ze onder hun hoede te 
nemen en dat hebben ze geweten ook. Raf zat er een beetje beteuterd bij, maar na 
veel zuchten, zeer klamme handjes en rode wangetjes kwamen er toch een paar 
steken uit gerold. 
Toen ik hem vroeg: “Hoelang denk jij erover te doen voordat jouw das klaar is??” 
“Een maand of drie??”….. Oef wat was ik blij met dit antwoord. 
Glaasje sinas en koekje erbij, het was reuze gezellig…tot de deur openging en papa er 
weer stond: “Nee, nu al? Mogen wij nog even blijven??” 
Wat is nu de moraal van dit waargebeurd verhaal? 
De blijdschap in die ogen van dat jochie met twee bollen wol. 
Zouden de kinderen die een Apple iPhone 14 Plus 128GB Midnight krijgen ook zo blij 
zijn, of is dat tijdelijk??? 
Intussen lukt het Raf om steken te laten vallen en gaatjes te maken maar wij helpen 
hem wel. 
Ze komen, tot nu toe, braaf iedere woensdagmiddag naar d’n Inloop. Puck is met 
bedsokken bezig en Raf heeft goede hoop dat zijn das over een paar maanden af is. 
Dus lieve mensen die dit lezen, de Driewiek kan best nog wat nieuwe mensen erbij 
hebben om een gezellige brei-haak-borduurmiddag door te brengen. 
Misschien tot woensdag, 
 
Janine 
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Filmavond in d’n Inloop 
 
Voor de filmavond bent u weer van harte welkom vanaf 19.00 uur. De film  
begint dan om 19.30 uur. De kosten zijn nog steeds € 5,00 incl. een kopje 
koffie / thee. 
 
Woensdag 8 februari: Top Gun (2) 
Een zeer spectaculaire film die eind mei 2022 in Amerika 
is uitgebracht. De film draait nu in Nederland en dus ook 
in d 'n Inloop. 
Een film met Tom Cruise (bijna 60), die ook in Top Gun 1 
in 1986 de hoofdrol speelde. 
Peter Michell (Maverick) volgde 30 jaar geleden bij Top 
Gun de keiharde pilotenopleiding bij de marine. 
Onverwachts keert hij terug als testpiloot en gaat zoals 
altijd tot het uiterste.  
Uiteindelijk krijgt hij het verzoek een groep vliegers op te 
leiden voor een heel bijzondere missie.  
De film heeft 170 miljoen dollar gekost en heeft 
inmiddels in Amerika al 1,5 miljard dollar opgebracht. 
Deze film behoort tot de 5 beste Amerikaanse films ooit. 
 
Als je van spanning en spectaculair vlieggeweld houdt 
moet je deze film beslist zien !!!!!!!!!! 
 
Woensdag 22 februari: Evita 
Een Amerikaanse film uit 1996 van Alan Parker met 
muziek geschreven door Andrew Lloyd Webber. 
Beiden grootheden in de Amerikaanse film - en 
muziekwereld. Het is de verfilming van de musical 
Evita uit 1978. In de hoofdrol de prachtige actrice en 
zangeres 
Madonna. De film is een geweldig kassucces met een 
opbrengst van $ 140 miljoen.  
Evita vertelt het verhaal van de Argentijnse 
Eva Duarte. 
Eva is een buitenechtelijk kind die een heel moeilijke 
jeugd heeft gehad. Met behulp van een tangozanger 
verhuist ze op 15- jarige leeftijd naar Buenos Aires en 
probeert daar haar ambities als actrice te 
verwezenlijken. 
Ze ontmoet de president Juan Perón en wordt zijn 
vrouw. Eva Perón wordt de heldin voor het Argentijnse 
volk. Ze wil vice - president worden, maar haar lichaam 
laat het afweten. In zieke toestand spreekt ze vanaf het 
balkon haar volk toe. Korte tijd later overlijdt Eva 
Perón. 
  



Zweeds raadsel (gemiddeld) 
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Zweeds raadsel (pittiger) 

 
 
Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief 



 
 
BRES kookt en deelt: 
 
Wokschotel met rijst en sperziebonen 
Recept voor 4 personen 
 
Wat heb je nodig: 

• 300 gr sperziebonen 
• 1 ui 
• 200 gr kastanjechampignons 
• 400 gr Zilvervliesrijst 
• 2 el olijfolie 
• 1 tl koriander (gemalen) 
• 1 tl gemberpoeder 
• ketjap 
• 65 gr cashewnoten (ongezouten) 

 
Bereidingswijze: 9 stappen om deze heerlijke wokschotel op tafel te zetten: 
 

1. Zet een pan water op. Was de sperziebonen. Haal uiteinden van de 
sperziebonen en breek ze in twee of drie stukken. Doe de sperziebonen in 
kokend water en kook ze 10 minuten. 

2. Terwijl de sperziebonen koken, pel en snipper de ui (mag redelijk grof) en snijd 
de paddenstoelen in schijfjes. 

3. Als de sperziebonen klaar zijn, giet je ze af en zet je water op voor de rijst. Zodra 
dit water kookt, doe je de rijst in het water (kook volgens beschrijving pak) 

4. Verhit wat olie in een wok. Als de olie heet is, doe er de ui in. Fruit 2 minuten. 
5. Voeg de kastanjechampignons toe en schep goed om zodat ze hun geur gaan 

afgeven. Dit kan een paar minuten duren. 
6. Voeg dan de sperziebonen toe. Blijf roerbakken tot de rijst klaar is. 
7. Giet de rijst af en doe de rijst in de wok. Schep goed om 
8. Doe de kruiden (naar smaak) erbij en voeg een beetje ketjap toe. Weer goed 

omscheppen. 
9. Schep de maaltijd op de borden en strooi er een beetje cashewnoten overheen. 

 
  



 
21 

Oplossing Puzzels 
 
Zweeds raadsel (gemiddeld)    Zweeds raadsel (pittiger) 

 
 
Winterjas      Sneeuwklokje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februaridans                             Catharine Boone 
 
Winterhemel onthult een nieuw decor 
Blauw roze tinten worden geprefereerd 
Bijgestaan door een koele wind en vorst 
Een groepje mussen kleurt het straatbeeld 
 
Spontaan komen eerste krokussen en 
Sneeuwklokjes uit de aarde tevoorschijn 
Gele, paarse, witte kleuren variëren terwijl 
Het land wordt bedekt door een dichte mist 
 
Vleugels ontwaken uit hun winterslaap 
Met zijn allen beginnen ze weer nesten te 
Bouwen in iedere boom met een flinke stam 
Zachte bast fijn takkenspel en licht gebladerte 
 
Het is ook de periode van liefde vertier 
Voor jon en oud, feest die je niet zomaar 
Voorbij laat gaan; dan samen met hen door 
De kortste sprokkelmaand van het jaar: februari 
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