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Woord van de voorzitter 
 
Vrienden,  
 
Gelukkig kunnen we weer een fysieke algemene ledenvergadering houden.  
Hierbij leggen wij als bestuur verantwoording af over het in 2022 gevoerde beleid.  
 
Een jaar met nog enkele zgn. corona-maanden met een teruglopend ledenaantal en 
activiteiten, die maar niet van de grond kwamen en dat alles met stijgende kosten.  
Dit resulteerde helaas in een mindere bijdrage in onze huisvestingskosten, een 
mindere horeca omzet en een uiteindelijk verlies over 2022 van € 2.366,--.  
Dit is, in zoverre ik kon nagaan, in de geschiedenis van KBO Berlicum - Middelrode en 
seniorenvereniging BRES niet eerder voorgekomen. 
 
Mijn voorgangers zouden gezegd hebben "Geen goede beurt Schuns".  
Wij moeten hieraan het hoofd bieden, hetgeen heeft geresulteerd in prijsstijgingen per 
1 april 2023. Alsook in ons voorstel op de ALV inzake een prijsverhoging van de 
contributie. 
 
Ondanks deze minder mooie cijfers organiseren wij een gezellige ALV met een hapje 
en een drankje en vrolijke muziek van zanger/accordeonist Hans van Buul 
Wij rekenen op uw komst!!!!!! 
Herman 
 
 
 
 

28 maart 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Nieuwe leden  
 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden: 
Chris en Ans Kuster 
Netty Vissers-van den Heuvel 
Sjannie Kuijpers 
Ad van Osch 
 
Leden die ons zijn ontvallen 
 
We hebben afscheid moeten nemen van: 
Riet Bosch-Korsten 
Willem Prins 
Mw. G. van Rooy-van de Berg 
Els van de Veerdonk-van der Heijden 
Truus van der Heijden - Nooijen 
Hans de Weger 
 
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:  
Theo Abelen 
Jan van Gaal 
 

  
90-jarige: 
Mevr. van de Rijdt-Hubers 
Mevr. Verhagen-van Doorn 
Mevr. van den Besselaar-van Gaal 

  
 

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



Column: Rimpels… 
 
Geluksmomenten bij dementie 
 
Ruim een maand geleden las ik een zeer aangrijpend artikel in het Brabants Dagblad 
van Henk van Rosmalen met als thema: ‘Bij dementie is elke vorm van aandacht een 
geluksmoment’.  
Henk van Rosmalen is vrijwilliger op de psycho-geriatrische afdeling Bijstervelden 
(voorheen gesloten afdeling genoemd) van De Reyshoeve in Tilburg waar zorg 
verleend wordt aan bewoners met dementie.  
We kwamen zojuist terug van een bezoek aan een bevriend echtpaar in Rosmalen 
waarvan de man een zodanige ernstige vorm van dementie heeft dat hij op de 
wachtlijst staat van het verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland om daar 
verder op de verpleegafdeling verzorgd te worden. 
 
Van Rosmalen stelt de vraag: ‘Zijn mensen met dementie incompleet en dus 
onvolwaardig?’ ‘In het geheel niet’, zegt hij. ‘We hebben te maken met waardige 
mensen die ons aller respect verdienen, onze aandacht, onze hulp, onze empathie. 
Het is elke keer weer ontroerend wanneer bewoners hun dankbaarheid uiten bij elke 
vorm van aandacht.’ 
 
Enkele uren geleden mocht ik een soortgelijke ervaring beleven met onze vriend. Ik zat 
dicht bij hem op de bank. Ik vroeg hem hoe het gesteld was met de voetbalclub  
FC Den Bosch. Jarenlang was hij daar een enorme fan van. Bij elke thuiswedstrijd zat 
hij op zijn eigen stoeltje op de tribune. Ergens raakte ik bij hem een snaartje van 
herkenning.  
Hij begon met een verhaal dat voor mij volkomen onbegrijpelijk was. Af en toe knikte 
ik, pakte soms zijn hand of arm vast. Zeker een half uur vertelde hij mij zijn verhaal 
met zijn gedachten in zinnen verwoord die nogmaals verward en onbegrijpelijk waren. 
Ik zag hem genieten van mijn aandacht en mijn luisterend oor.  
Toen we opstapten stond hij op en bedankte mij met de opmerking: ‘Dit is mijn huis’. 
Zijn vrouw vertelde ons dat het maanden geleden was dat hij die opmerking gemaakt 
had. Voortdurend wilde hij weg en zag zijn huis niet meer als zijn vertrouwde 
woonplek. Blijkbaar had hij enorm genoten van de aandacht die hij gevoeld had.  
 
In het artikel zegt Van Rosmalen nog het volgende: ‘Elk mens met dementie is anders, 
zoals er ook verschillende vormen van dementie zijn. Deze mensen zijn niet de ziekte 
dementie, maar ze hebben de ziekte dementie. Dit gegeven is, dat bewijst de praktijk 
in het leven, een wereld van verschil. Vaak worden zij door de ‘buitenwereld’ vooral 
door onwetendheid en gebrek aan inlevingsvermogen beschouwd, benaderd en 
behandeld als een ziekte en niet als een ziek mens.’ Een raadgeving die we ons 
allemaal ter harte moeten nemen. 
 
Nu u deze rimpel leest is onze vriend inmiddels opgenomen in Sint Jozefoord. We 
hopen van ganser harte dat hij daar de aandacht, de zorg, hulp, en respect mag 
vinden die hij zo broodnodig heeft voor een klein stukje welbevinden.  
 
Jan van der Krabben 
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Uit de oude doos… 
 
Als aanvulling op ‘De Rimpel’ in deze nieuwsbrief wil ik u nogmaals de column met 
enige aanvullingen ter lezing aanbieden met de titel ‘Ouder worden’ die ik reeds 
schreef voor het magazine Balkumbrij in 2015. 
 
Ouder worden 
De Zwitserse filosoof en dichter Henri Frédéric Amiel (1821 – 1881) schreef reeds in 
de 19e eeuw: ‘Weten hoe men veroudert, is het meesterwerk der wijsheid en een van 
de moeilijkste hoofdstukken uit de grote kunst des levens.’  
Soms noopt de kunst van ‘het ouder worden’ om daar even bij stil te staan. Vooral in 
een periode dat de ‘slechtnieuwsberichten’ in een sneltreinvaart op je afkomen. 
Ernstige ziektes bij familieleden en vrienden, herseninfarcten bij personen die je goed 
kent, plotselinge sterfgevallen van mensen die je dierbaar zijn. Hieraan toegevoegd de 
vreselijke terreuraanslagen, de schokkende beelden bij de aardbevingen in Turkije en 
Syrië met veel slachtoffers en het gruwelijk oorlogsgeweld die de wereld op vele 
plaatsen teisteren. 
Dat zulke ervaringen je gevoelsmatig sterk beroeren zal zeker ook met het ouder 
worden te maken hebben. Als ik de duur van het leven vergelijk met de lengte van een 
basketbalwedstrijd (vier kwarten van tien zuivere speelminuten) dan raak ik en 
mogelijk veel lezers met mij inmiddels verzeild in het laatste kwart. Ook veel 
zeventigers en tachtigers slaken vaak de verzuchting: ‘Ik zie in rouwadvertenties 
steeds meer mensen langskomen die stammen uit hetzelfde geboortejaar of zelfs 
daarna.’  

 
 
Zoals Amiel zegt is het ‘schrijven’ van dat laatste hoofdstuk dé grote kunst in het leven. 
In de hoofdstukken daarvoor (kind, puber, adolescent, jongvolwassene, de rijpe 
volwassenheid) loopt het ook niet altijd op rolletjes. Maar bij de meesten is er dan 
gelukkig volop energie en levenskracht om de obstakels de baas te worden. Het leven 
lijkt oneindig. De zorgen zijn voor later.  
Meestal is de geest, die onwrikbaar in een veraf gelegen mooi doel gelooft, in staat de 
levenskracht te behouden, die ons door het leven van alledag leidt. Als je jong bent ga 
je in het algemeen wat op je afkomt niet met angst maar met hoop tegemoet. 
Het is een natuurlijk verschijnsel dat met het ouder worden deze levenskracht, zowel 
geestelijk als lichamelijk, langzaam afbrokkelt. Het veroorzaakt soms onzekerheid en 
fysiek ongemak. De vele ‘slechtnieuwsberichten’ slaan deuken in het vertrouwen in de 
toekomstverwachting van een plezierige en rustige ‘oude dag’.  
De een wordt wat sneller met deze verschijnselen geconfronteerd dan de ander. Soms 
plotseling en heftig, soms sluipenderwijs. 



Als je een historisch boek leest kom je soms teksten tegen die bruikbaar zijn in deze 
min of meer filosofische beschouwing over het ‘ouder worden’. De Franse schrijver 
Sully Prudhomme (1839 – 1907) bijvoorbeeld, hij was de eerste in 1901 die de 
Nobelprijs voor de literatuur in ontvangst mocht nemen, merkt op dat ‘elke leeftijd op 
een goede manier gebruik kan maken van het leven, maar men kent de mogelijkheden 
slechts dan, wanneer men deze leeftijd doorleefd heeft’.  
Dat maakt het vaak zo moeilijk om die laatste periode van het leven rustig en 
vertrouwensvol te doorleven. Je weet ‘verdomme’ niet wat je te wachten staat. Kun je 
in je eigen vertrouwde omgeving oud worden en de regie over je eigen leven blijven 
voeren?  Het ultieme doel immers van de overheid om de kosten van zorg te 
beperken. Of is het perspectief een slopende ziekte of totale afhankelijkheid in het 
verpleeghuis? 
Om de ouderen onder ons een riem onder het hart te steken zodat u vanavond toch 
rustig kunt gaan slapen, sluit ik af met een slogan die Franciscus van Assisi reeds 
eeuwen geleden opperde: ‘We moeten elke dag opnieuw beginnen’! Of zoals de 
Romeinse wijsgeer Seneca tweeduizend jaren geleden reeds zei: ‘Je bent minder van 
de dag van morgen afhankelijk wanneer je de huidige zelf ter hand neemt’! 
 
Jan van der Krabben 
 
 
Kunst om van de snoepen! 
 
Een volle bak. Zo kon je het wel noemen op de eerste cursusavond die Christ School 
op 31 januari gaf.  
En het onderwerp ”Kunst om van te snoepen” werd heel breed geïnterpreteerd. Hij liet 
ons zien dat in de vroege middeleeuwen schilders ook al geboeid door waren door 
fraai gedekte tafels met allerlei lekkers. Maar ook afbeeldingen van vrouwen in al dan 
niet ontblote poses.  
Kortom, van stillevens tot kunst met de vrouw als 
lustobject en kunst die gebruikt wordt met 
reclamedoeleinden. Ook stond hij uitvoerig stil bij de 
diverse materialen die de kunstenaars gebruikten. 
Heel bijzonder vond ik de portretten van Guiseppe 
Arcimboldo (1527-1593) die, bij beter kijken, waren 
samengesteld uit vissen, bloemen, groenten of fruit. Hoe 
langer je keek hoe meer je er ontdekte. 
Dus ik ben heel benieuwd naar 14 februari.  
Dan gaat hij ons vertellen over het kleurgebruik in de 
kunst. Ook weer een breed onderwerp waarin Christ ons 
ongetwijfeld weer heel anders zal laten kijken naar de 
kleuren en de invloed die zij op elkaar uitoefenen en het 
effect dat dat op ons heeft. 
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BRES leest en deelt 
 
Titel: Het zoutpad (over oude wegen naar een nieuw begin), 2019 
Auteur: Raynor Winn 
Uitgeverij Balans 
 
Raynor Winn en haar man Moth raken binnen een paar 
dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een 
speculatieschandaal en Moth blijkt een ernstige ziekte te 
hebben. Met de moed der wanhoop nemen ze een impulsief 
besluit: ze gaan de eeuwenoude South West Coast Path 
lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van 
duizend kilometer door het oeroude, verweerde landschap 
langs de zuidkust van Engeland. 
Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle 
moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun 
tocht verder in een bijzondere ontdekkingsreis. ‘Het zoutpad’ 
is een inspirerend verhaal over het omgaan met verdriet, de 
helende kracht van de natuur en de herontdekking van de 
ware betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt. 
‘Een ode aan de natuur en de veerkracht in de mens.’ - Humo 
 
 
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. 
 
  



DRIEWIEK JOURNAAL 
 
Voorlopig zijn wij er klaar mee en kunnen de eerste maanden geen carnavalsdassen 
meer zien. Wat ik persoonlijk een beetje jammer vind, is dat men denkt dat onze 
dassen bij Smaakvol liggen….. en dat is niet zo.  
Er zijn in Berlicum 2 breiclubjes: Eentje bij den Durpsherd en een bij d’n Inloop.  
Bij de Driewiek gaat de opbrengst naar de voedselbank en die zit iedere 
woensdagmiddag in d’n Inloop. Kom eens langs. 
Maar goed, Raf (9 jaar) komt nog iedere woensdagmiddag breien. De Harry Potterdas 
begint langzaam vorm te krijgen, met de hulp van Rianne komt hij een heel eind. Het 
buurmeisje Puck kom om de veertien dagen. 
 
Heel iets anders wil ik toch ook met jullie delen. Vorige week mocht ik mee naar een 
open dag bij Medipoint in Tilburg (verzorgt hulpmiddelen voor ouderen).  
Mijn aandacht werd getrokken door een bril met gaatjes??? 
Bij navraag is het een druppelbril. Zo verdomd handig: Je 
plaats je flesje druppels op de bril, zet de bril op, en druppel 
valt precies op de goede plek in jouw oog. 
Verder in deze nieuwsbrief meer over Medipoint bij de rubriek 
Op stap met… 
 
Zo ik ga weer verder haken….  
Groetjes, Janine 
 
OP STAP MET…   
 
Donderdag 13 april...TILBURG.. 
Om het seizoen goed te beginnen starten wij met 3 op een rij. 

1. Moskee Suleymaniye:  Rondleiding gesprek met 
Iman Balkaya (Een imam is voorganger in de 
moskee, zoals bijvoorbeeld een pastoor de 
voorganger is van de katholieke kerk en een rabbijn 
in de joodse synagoge) die ons bijgaat praten over 
de Islam, de gebedsdienst en de cultuur. Deze 
rondleiding heb ik zelf gehad en heeft een diepe 
indruk op mij gemaakt. Wat deze moskee zo uniek 
maakt is de vorm van een halve maan, met 
daarbovenop een vijfpuntige ster. Schoenen uitrekken bij binnenkomst. 

2. Medipoint Thuiszorgwinkel: Beter bewegen buitenshuis of fijner thuis in huis. 
Hier worden wij ontvangen met koffie/thee en kunnen wij rondkijken in de winkel. 
Ook gelegenheid tot vragen stellen over hulpmiddelen (bijv. de druppelbril). 

3. Daarna aansluitend een 3 
gangenlunch in de Rooi Pannen. 
Hier hoef ik weinig over te vertellen. 
Wij gebruiken de lunch bij la Chapelle. 
 
 

  



 
11 

Vertrek: 8.45 u.  Vanaf het Mercuriusplein: Carpoolen, dus graag een paar chauffeurs, 
deze krijgen een vergoeding van € 0.40 de km. 

 
Prijs: € 27,50 dit is inclusief carpoolen, rondleiding Moskee, koffie en 3 gangen lunch 
(excl. drankjes) bij de Rooi pannen…Hier kan men alleen pinnen. 
Aantrekkelijk…ik dacht het wel. 
 
Maximum 16 personen.  
Aanmelden tot en met 17 maart 2023 
Aanmelden: Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 073-5032036 
Bedrag overmaken bij aanmelding NL54RABO 0113538456 t.n.v. Seniorenvereniging 
BRES onder vermelding van: Tilburg 

 
 

 
 
 
 
 
 
TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIE 
 
Extra steun aan kwetsbare huishoudens. 
  
Vanaf 7 februari 2023 bestaat er een Tijdelijk Noodfonds Energie.  
Dit is in het leven geroepen voor extra steun aan kwetsbare huishoudens. 
Je kunt hiervoor in aanmerking komen als  

• je bruto maandinkomen maximaal € 2.980,00 bedraagt en je alleenstaand bent 
(200% van het sociaal minimum) 

of 
• je bruto maandinkomen maximaal € 3.794,00 bedraagt en je gehuwd of 

samenwonend bent. (200% van het sociaal minimum) 
  
Voorwaarde: Je moet wel een contract hebben bij een energieleverancier. 
 
Het noodfonds betaalt een deel van je energierekening.  

• Betaal je meer dan 10% van je bruto-inkomen aan energie (bij een inkomen tot 
160% van het sociaal minimum) dan wordt het deel boven de 10% door het 
Noodfonds vergoed. 

• Betaal je meer dan 13% van je bruto-inkomen aan energie (bij een inkomen tot 
200% van het sociaal minimum) dan wordt het deel boven de 13% door het 
Noodfonds vergoed. 

 
Het aanvragen van deze tegemoetkoming kan tot en met maart 2023 (digitaal) worden 
ingediend op de website noodfonds energie en geldt voor de periode oktober 2022 tot 
en met maart 2023. Telefonische hulpvragen: 0800-0550. 



Fietstourtochten 2023 

We hebben de fietstoertochten weer gepland, zet vast in je agenda: 

• 1ste tocht op woensdag 3 mei 
• 2de tocht op woensdag 21 juni 
• 3de tocht op woensdag 23 augustus  

 
Deze fietstochten zijn ongeveer 50 km. 
Met een gezellige koffiestop en een lunchpauze. 
We vertrekken om 9.30 uur vanaf d’n Inloop. 
We zijn om 16.30 uur terug in Berlicum. 
 
Bij eventueel slecht weer fietsen we een week later.  
 
Aanmelden bij Tonny Schouten 06-10 901 126 
e-mail: Tonny-schouten@hotmail.com  
 
Groetjes Tonny en Thea  
 
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE BEZOEKERSGROEP 
 
Al jaren bestaat de bezoekersgroep van BRES. De groep bestaat uit vrijwilligers die 
het fijn vinden om aandacht te besteden aan leden, die behoefte hebben aan een 
gesprekje, wat aandacht of die meegaan om een keer boodschappen mee te gaan 
doen. Het is dankbaar werk maar er is op dit moment behoefte aan weer een aantal 
mensen die dit werk willen gaan doen.  
De groep bestaat op dit moment nog uit 5 leden omdat enkele mensen wegens hun 
vergevorderde leeftijd niet meer naar de bezoekadressen kunnen. Aangezien de groep 
van ouder wordende leden groeit, neemt ook de behoefte toe aan af en toe wat 
aandacht.  Daarom zouden wij het heel fijn vinden als er zich mensen (mannen en 
vrouwen) zich melden die het op zich willen nemen om leden te bezoeken. U geeft zelf 
aan hoe vaak u beschikbaar bent, wat u voor soort bezoek(en) wilt afleggen en er 
wordt, in overleg met u, gekeken naar “de fit” in het contact. 
 
Rian van de Ven is de coördinator van de bezoekersgroep en zij legt graag uit hoe het 
allemaal in zijn werk gaat. Als u denkt dat u wat kunt/wilt betekenen in het aandacht 
geven aan mensen die weinig bezoek krijgen, dan kunt u bellen met: 
Rian van de Ven, telefoon 073-5032556 of mailen naar mwkropman@gmail.com 
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Interview met Jan Bijnen, bode BRES 
 
De meeste mensen kennen Jan Bijnen. Hij heeft vele jaren 
met Jenny samen de wijn/drankenhandel gehad op de 
Kerkwijk. Maar ook kennen heel veel mensen hem als de man 
die altijd fietsend door het dorp wordt gezien. Althans dat was 
tot voor enkele maanden het geval. 
Jan Bijnen heeft veel werk verzet voor KBO Brabant afdeling 
Berlicum/Middelrode, nu seniorenvereniging BRES. Ongeveer 
19 jaar geleden is hij met Frans van de Heijden gestart met de 
biljartgroep “Voor ons plezier” in den Durpsherd en in 
Middelrode op de vrijdagmiddag. Jan is tot en met 2022 
steeds betrokken geweest bij de activiteiten op maandag, 
maar nu hij door een hernia is geveld is het werk volledig 
overgenomen door Frans Pennings. 
Ook is Jan actief geweest bij het opzetten van de 
competitiewedstrijden binnen de KBO-afdelingen.  Voor de 
aanschaf van de speciale “wedstrijdkleding, zwarte jas en broek, gestreept vestje)” is 
geld gegeven door biljartfabriek Mathijssen en de Rabobank. Een tiental afdelingen 
spelen de competitie in de Moerkoal en de wedstrijden vinden plaats op de donderdag. 
 

Jan is al minstens 15 jaar werkzaam als bode voor de 
nieuwsbrief en het blad ONS. Hij heeft tot eind 2022 altijd de 
grootste wijk gehad van alle bodes. Zijn werkgebied strekte tot 
en met de Hooghei, Werstkant, Wersteeg, Lofaert, Braakven en 
omgeving. In totaal bevatte zijn wijk minstens 100 te bezoeken 
adressen. Om de bezorging rond te krijgen moest hij de 
werkzaamheden verdelen in drie trajecten en fietste hij rond 15 
kilometer (met mooi weer, maar ook bij regen en kou). Nu 
worden de bezorglijsten bij de nieuwsbrief en ONS aangeleverd, 
maar Jan heeft jarenlang gebruik gemaakt van zijn 
eigengemaakt lijstje. Zie foto. Een mooi voorbeeld van de 
efficiënte organisatie van Jan. In al die jaren dat hij dit werk 
gedaan heeft, heeft hij slechts 2 keer wegens ziekte verzuimd! 
Een keer pakte Jenny de klus over en de andere keer zorgde 

Rien Hoezen dat het geregeld werd. 
Daarnaast heeft Jan ook jarenlang alle post voor BRES bezorgd in Berlicum en 
Middelrode bezorgd. Een hele klus, maar altijd met plezier gedaan en hij had 
onderweg genoeg te kijken.  Vooral in Coronatijd heeft hij veel werk gehad met het 
bezorgen van alle kaarten, die door BRES aan de mensen werd verstuurd.  
Jan heeft een aantal zaken moeten laten vallen vanwege een hernia die weliswaar 
vermindert maar nog lang niet over is, Hij bezorgt nu nog een kleine wijk (als dat 
tenminste lukt). Hij zegt letterlijk: “ik vind het maar niks maar het mag niet meer en ik 
kan het niet meer!”  
Wij danken Jan voor het vele werk dat hij voor BRES heeft gedaan en wensen hem en 
zijn vrouw Jenny alle goeds toe en nog vele jaren in hun huis aan de Kerkwijk. 
  



 
AGENDA MAART 2023 
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Nieuws van de werkgroep ICT 
 
Goed nieuws voor de deelnemers aan de ICT-
bijeenkomsten en workshops van BRES. 
 
Het bestuur heeft besloten dat vanaf 1 maart de 
bijeenkomsten weer gratis zijn. 
Het enige wat u moet betalen, is het kopje koffie of 
thee dat u gebruikt tijdens de pauze.  
Dus we verwachten weer veel deelnemers. 
 
ICT-planning maanden maart en april 2023  
De bijeenkomsten zijn steeds op maandag van 10 tot 12 u. in d’n Inloop. Altijd 
aanmelden via de mail: harrieoerlemans@ziggo.nl of via het inschrijfformulier op de 
website: www.bres.nl 
 
6 maart. Vragenuur.   
U kunt bij ons terecht met vragen op gebied van ICT.  
 
13 maart. Workshop “hoe zoek ik op internet” met de laptop, tablet en 
smartphone.  
 
20 maart. Workshop “Veel voorkomende problemen oplossen in Windows”.  
5 klussen voor een snellere pc. Het opschonen van de computer is tegenwoordig 
snel geklaard. Met deze vijf tips is de pc supersnel netjes opgeruimd en meestal 
ook wat sneller! 
 
27 maart. Workshop “de ontelbare gebruiksmogelijkheden van YouTube”.  
Als u aan het klussen bent en u komt er niet uit, dan kunt u op YouTube, met een 
instructiefilmpje, vinden hoe u het probleem aanpakt. Ook als u muziek wilt beluisteren 
of ergens meer van wilt weten, geeft YouTube informatie en beeldmateriaal. 
 
3 april Workshop beveiliging.  
Onmisbare tips om veilig om te gaan met uw laptop, tablet en smartphone. Ook uitleg 
om verstandig met binnenkomende e-mails om te gaan. 
 
17 april. Workshop belangrijke instellingen bij pc, tablet en smartphone.  
We bespreken de belangrijkste instellingen van bovengenoemde apparaten. 
Breng wel uw eigen smartphone en tablet mee. 
 
24 april Workshop Digid-code.  
DigiD is een digitaal identiteitsbewijs, bedacht door de overheid. Mensen loggen 
ermee in bij websites van de overheid en andere instanties. Het is natuurlijk 
belangrijk dat dat veilig gebeurt. Daarom kan inloggen met alleen een 
gebruikersnaam en wachtwoord binnenkort bij veel instanties niet meer. Je hebt 
dan de DigiD-app nodig of een aanvullende sms-controle. Bij de Belastingdienst is 
dit vanaf 1 oktober 2022 verplicht en bij MijnOverheid vanaf 5 januari 2023. Maar 
hoe werkt het inloggen met deze extra beveiliging precies? 
Namens de ICT-werkgroep, Rien en Harrie 
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KUNSTUITJE 

Verrassend! Dat is het woord dat de mensen 
gebruiken die hebben deelgenomen aan de 
rondleiding bij Würth van Christo op 11 januari. 
Maria, deelnemer van de kunst en cultuurgroep, is 
ook gids bij Würth en wist ons zoveel te vertellen dat 
ook de niet-fans van Christo bewondering hebben 
gekregen voor zijn werk. De geboren Bulgaar (1935) 
is via Praag, Wenen, en Parijs in Amerika terecht 
gekomen waar hij in New York is overleden (2020). 
Zijn creativiteit, eigenzinnigheid, perfectionisme, 
doorzettingsvermogen en veelzijdigheid hebben 
ervoor gezorgd dat hij wereldwijd beroemd is. Deze 
architect, beeldhouwer, installatiekunstenaar, 
schilder en tekenaar bedacht en ontwierp samen 
met zijn vrouw Jeanne Claude de meest vreemde 
projecten. Hij pakte grote gebouwen in (o.a. Pont Neuf in Parijs, de Rijksdag in Berlijn) 
maar wereldwijd bedacht hij ook voor in het landschap bijzondere ontwerpen. 

Jaren aan voorbereiding had hij hiervoor nodig. Om alles te financieren verkocht hij 
voorontwerpen, tekeningen, collages en maquettes want hij wilde niet afhankelijk 
worden van sponsors. Was alles dan eindelijk klaar dan mocht het maar twee weken 
blijven staan, dan moest alles weer afgebroken worden!! 

Zijn doel was om mensen met andere ogen naar hun omgeving te laten kijken. En nu, 
na het zien van deze tentoonstelling is het in ieder geval gelukt om mij anders naar zijn 
werk te laten kijken.  

Nieuwsgierig geworden? De tentoonstelling loopt nog tot 5 maart en is gratis te 
bezoeken. Helaas, zonder het enthousiaste verhaal van Maria. 

Gerda 
 
  
 
Algemene Ledenvergadering BRES 2023 
 
Op 28 maart vindt onze Algemene Ledenvergadering 
weer plaats.  
Waar?   In de Moerkoal.  
Hoe laat?   Om 14:00. We sluiten om 17:00 u. af. 
 
 
 
  



 
 
 
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 maart film For Sama 
Een film uit 2019 van de 26 - jarige Syrische 
burgerjournaliste Waad al-Kateab. Zij draagt de film op aan 
haar pasgeboren dochter. Met een eenvoudige digitale 
camera legt zij de Syrische opstand tegen de dictator Assad 
in het rebellenbolwerk Aleppo vast, vanaf het begin tot aan 
de gedwongen evacuatie in 2016. Er gebeurt veel in die  
5 jaar. De hoopgevende revolutie wordt neergeslagen, de 
stad belegerd en continu gebombardeerd door het leger van 
Assad met steun van de russen. Haar man werkt als arts in 
een van de weinig overgebleven ziekenhuizen in de stad. 
For Sama toont de Syrische tragedie van binnenuit. Veel 
dichterbij kan een oorlog niet komen. 
 
Woensdag 22 maart film Steve Jobs. 
Steve Jobs is een Amerikaanse film uit 2015 van de 
regisseur Danny Boyl. Het verhaal focust zich op de drie 
belangrijkste periodes uit het leven van de Amerikaanse 
computer pionier Steve Jobs. In elke periode staat de 
lancering van een nieuw product centraal. De Macintosh in 
1984, de Nextcube in 1988 en de iMac in 1998. In de 
aanloop naar de drie productvoorstellingen wordt Jobs 
backstage steeds geconfronteerd met verschillende 
problemen en kennissen. De film won een aantal prijzen 
waaronder de Globen Globe Award, de Baffa Award en de 
Academy Award. De mooie actrice Kate Winslet schitterde in 
deze film en was verantwoordelijk voor een groot deel van 
deze prijzen. 
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Doorloper (gemiddeld) 

 
 



 
Doorloper (pittig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief 
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Vivent informeert 
 
Ledenorganisatie Vivent Langer Thuis  
organiseert met regelmaat lezingen en workshops. Op dinsdagmiddag 28 maart 2023 
wordt in de Durpsherd in Berlicum een interactieve middag met lezingen en een 
workshop aangeboden. Voor de leden van Vivent Langer Thuis is de lezing gratis te 
bezoeken. Niet-leden betalen € 5,00.  
 
Gezonde voeding door Diëtist Bernadette de Leeuw 
Tijdens deze interactieve lezing komen de volgende onderwerpen aan bod: het belang 
en behoud van spierkracht als u ouder wordt, welke rol voeding meespeelt, hoe uw 
huidige eetpatroon is en wat is de eiwitscreener.  Voor een interactief onderdeel mag u 
als u een smartphone heeft, deze meenemen.  
 
Positieve Gezondheid door Evelien van Dort  
Trainer Positieve gezondheid, aangesloten bij het iPH instituut Positiv Health en 
werkzaam als fysiotherapeut in de eerste lijn  
 
Gezondheid is een totaalplaatje van hoe u bent, leeft en hoe u zich voelt. Dat noemen 
we een brede blik op gezondheid, ofwel Positieve Gezondheid. In deze lezing wordt 
deze visie met voorbeelden uit de praktijk toegelicht. Na een kort pauze volgt een 
praktisch gedeelte (workshop). U gaat zelf aan de slag met ‘uw eigen blik op positieve 
gezondheid.’ Zo werkt u aan wat u belangrijk vindt voor uw gezondheid en welzijn 
binnen uw eigen mogelijkheden.  
 
Buurtsportcoach Roos van Boxtel  
Zij is in korte pauze aanwezig voor uw vragen op het gebied van sport 
(mogelijkheden).  
 
 
Programma 28 maart (Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum) 

• 12.00 - 12.30 uur Inloop en ontvangst 
• 12.30 - 13.30 uur Interactieve lezing over gezonde voeding 
• 13.30 - 14.00 uur Pauze  
• 14.00 - 14.45 uur Lezing positieve gezondheid  
• 14.45 - 15.05 uur Korte pauze  
• 15.05 - 16.00 uur Workshop positieve gezondheid  
• 16.00 uur Afsluiting  
 
Aanmelden 
 
Wilt u zich aanmelden voor één of beide lezingen? Het aanmelden (en de eventuele 
betaling) kan via de website van Vivent Langer Thuis. 
 
www.viventlangerthuis.nl/evenementen/gezondheid 
  



BRES kookt en deelt: 
Pasta allerlei, 3 varianten     (Alle recepten voor 2 personen). 
 
Restjespasta 
Heeft u groente en vleesrestjes, dan is een lekker pasta zo gemaakt. 
 
Ingrediënten: 

Ø Ik neem meestal 100 gram pasta, als er een grote eter 
bij zit 150 gram. 

Ø De restjes 
Ø 1 pakje tomaten frito 
Ø Wat kruiden en specerijen, kunt kruiden met bijvoorbeeld 

Italiaanse of Franse kruiden (herbes de Provence) of 
gewoon met zout en peper. 

Bereidingswijze: 
Kook de pasta. Terwijl de pasta nog warm is voeg de tomatensaus, de restjes en de 
kruiden en specerijen toe. Warm nog even goed door. Afhankelijk van hoeveel 
vleesrestjes u had, kunt u hier nog een gebakken eitje bij geven. 
 
 
Ham-kaas pasta 
 
Ingrediënten: 

Ø Grote zak geraspte kaas 
Ø Zakje kaassaus 
Ø Bakje hamstukjes 
Ø 100-150 gram pasta 

Bereidingswijze: 
Warm de oven voor op 180 graden. 
Kook de pasta en maak de kaassaus. Vermeng beiden met elkaar en voeg de 
hamstukjes en de helft van de zak met geraspte kaas eraan toe. Stort de pasta in een 
ovenschaal en bedek met de rest van de geraspte kaas. In de oven totdat de kaas 
gesmolten is. 
 
Ik zou hier een groene salade bij serveren, of een restje groente. 
 
Armeluis macaroni 
Een favoriet tijdens mijn studietijd, als er altijd meer maand was dan geld. 
Nu nog steeds de favoriet van mijn kleinkinderen 
 
Ingrediënten: 

Ø 100-150 gram pasta 
Ø 1 zakje kerriesaus 
Ø 4 gekookte eieren 

 
 
 
 
 
Bereidingswijze: 
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Kook de pasta en maak de kerriesaus. Vermeng beide door elkaar. Snijdt de eieren in 
stukjes en voeg toe aan de macaroni. Niet meer opwarmen dan worden de eieren 
glazig. 
 
Lekker met een tomaten- of groene salade.  
 
Sylvia Groot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatiebijeenkomst van de Regio Bank Berlicum 
 
Op donderdagmorgen 30 maart organiseren De Dorpstafel en seniorenvereniging 
BRES van 10.00 tot 11.30 uur een informatiebijeenkomst in Den Durpsherd.  
Deze bijeenkomst is gratis en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Wij ontvangen 
u vanaf 9.45 uur met een kopje koffie/thee en cake. 
 
De Regio Bank houdt vanaf 1992 kantoor in Berlicum. U kunt er zonder afspraak altijd 
binnenlopen voor al uw bankzaken. U wordt daar geholpen door lokale bekende 
medewerkers. In vergelijk met de grote landelijke banken liggen de bankkosten bij de 
Regio Bank gemiddeld op de helft, terwijl de service zeer hoog is. 
 
Bij de informatiebijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde: 

Ø Online bankieren. 
Ø Digitale criminaliteit 
Ø Tips om zo lang mogelijk zelfstandig te bankieren. 
Ø Het verdwijnen van de acceptgiro. 
Ø Werken met de automatische incasso. 
Ø De overstapservice. 
Ø Antwoord op al uw vragen.  

 
Wij kijken uit naar uw komst. 
De Dorpstafel en seniorenvereniging BRES 
  



 
 
 
 
 
WIJZIGINGEN HOORSERVICE BERLICUM 
 
‘Trend zien en horen’ heeft al bijna tien jaar een zitting adres in d’n Durpsherd in 
Berlicum voor het meten van het gehoor en aanpassen van hoortoestellen. 
We hebben hier een mooie klantenkring opgebouwd. 
Op de locatie In Heeswijk Dinther hebben we een grote verbouwing gerealiseerd en 
daar zijn nu twee volledig ingerichte audioruimtes voor het meten en aanpassen van 
hoortoestellen en twee oogmeetruimtes met apparatuur voor alle oogonderzoeken 
door twee optometristen.  
Door de almaar groeiende klantenkring, bestaande uit mensen met hoorproblemen, 
proberen we daar te zorgen voor een dubbele bezetting zodat we de klanten zo snel 
en goed mogelijk kunnen helpen. 
Dit is de reden waarom we besloten hebben met de vaste zitdag in dn Durpsherd te 
stoppen. De meetapparatuur en meetkabine hebben nu een mooie plek gekregen in 
Heeswijk Dinther. 
We stoppen niet met service geven aan al onze klanten in Berlicum, gelukkig komen 
de meeste klanten al jaren naar Heeswijk Dinther.  
Voor de mensen waarvoor het een probleem is om naar deze locatie te komen, 
plannen we regelmatig een servicedag in d’n Durpsherd. Mochten de problemen acuut 
zijn dan zoeken we natuurlijk een oplossing om dit zo snel mogelijk op te lossen, 
eventueel aan huis. 
Ook maken we vanaf nu gebruik van mobiele meetapparatuur, zodat we bij mensen 
die niet meer mobiel zijn thuis een meting en aanpassing kunnen doen. 
We nemen dus geen afscheid maar veranderen onze werkwijze in Berlicum. 
Wilt u gebruik maken van onze hoorservice, neem dan contact op met Trend zien en 
horen, dan gaan we samen kijken hoe wij u kunnen helpen.  
We hebben contracten met alle zorgverzekeraars en leveren ook de meest 
geavanceerde hooroplossingen die zorgen voor geen geweldige hoorbeleving. 
 
Ons team bestaande uit 8 enthousiaste mensen voor zien en horen, staan voor u 
klaar. 
Wij horen graag van U. 
 
Trend zien & horen  
Heeswijk Dinther 
Tel. 0413 292979 
www.trendzienenhoren.nl 
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Op verzoek: Recept van de hartige koekjes van de vrijwilligers bijeenkomst: 
 
Wat heb je nodig: 
Bladerdeeg uit het vriesvak. 
Rode pesto, of een andere rode saus. 
Tomaten 
Gesneden plakjes salami (klein), ik koop een salamiworst 
en laat die snijden bij de vleesafdeling. 
Geraspte oude kaas. 
Hoe maak je het: 
Leg een plakje bladerdeeg op een snijplank, in vier delen 
snijden. 
Leg deze op de bakplaat met bakpapier. 
Verdeel in het midden een theelepeltje saus, leg daarop 
een schijfje tomaat, schijfje salami en strooi er wat geraspte 
kaas er overheen. 
25 minuten in een oven op 200 graden. 
Succes verzekerd, kan koud of warm gegeten worden. 
Smakelijk... 
Janine 
 

Bijzondere blik op Berlicum 
 

 
Luc van der Krabben  

 
Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
Uiterlijk 17 maart 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.  
 
Oplossing Puzzels 
doorloper (gemiddeld)     doorloper (pittiger) 
Verpotten       Grondmist 
 
Samen in gesprek over dementie 
 
Deze bijeenkomst is voor mensen met dementie en mantelzorgers om elkaar te 
ontmoeten, ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen. Het is ook een moment 
waarop u geïnformeerd kunt worden over onderwerpen die te maken hebben met 
dementie. Een gevolg van de ziekte dementie kan zijn dat gedrag, gedachten en 
gevoelens veranderen. Tijdens deze bijeenkomst besteden we hier aandacht aan. We 
beginnen de bijeenkomst met algemene informatie over verandering in gedrag. 
Vervolgens willen we samen met u in gesprek gaan over wat deze verandering voor u 
en/of uw partner betekent. Het delen van ervaringen kan steun, herkenning of 
erkenning bieden. Daarnaast is er ook gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Wanneer:   Donderdag 16 maart 15:00 u. – 16:00 u. 
Waar:   In den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum 
Aanmelden:  De bijeenkomst is gratis. Het is prettig als u zich aanmeldt            

(Bint: 073-5515432). U bent echter ook welkom als u zich niet 
aanmeldt. 

Vervoer: Heeft u vervoer nodig? Bel: 073-5515432 
 
 
 
  
  
  
  
  
   
  
  
   
 
 
 

 
Daar fladdert 

Een vrolijke vlinder 
Van struik naar struik 

Net zoals haar vriendjes 
Vrolijk fladderen in mijn buik 

 
Maar wacht een 

O, griebels…. 
Ik weet het: 

Dat zijn natuurlijk 
Voorbodes van 

Vroege lentekriebels 
 

Irma Moekestorm 
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