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In dit decembernummer van
de Achtkant leest u de
ervaringen van een
deelnemer over de net
afgesloten IPad cursus, een
bijdrage over de mooie
Herdenkingsdienst in Alem en
over het bridgetoernooi in
Den Dungen.

Maandblad “DE ACHTKANT”

De agenda voor de komende tijd

Op pagina 2 vindt u
informatie over Gym en over
kaartjes om iemand een hart
onder de riem te steken.

Op 13 december is er weer een Alzheimer Café in Ammerzoden. De
informatie hierover ziet u op blz. 6.

Het verslag over de excursie
naar de Abdij van Berne komt
door beperkte plaatsingruimte in het januari nummer
van de Achtkant.

Op 12 en 19 december zijn er 2 Voorlichtingsmiddagen
Zorgverzekeringen. Meer hierover op blz. 6.

Veel leesplezier.
Willy van Lieshout

De jaarlijkse Kerst Eettafel zal 14 december zijn. Deze is reeds
volgeboekt. Over januari staat de informatie op pagina 6.

Nieuwjaarsbijee nkomst is op 9 januari om 13.30 uur in de Boxhof.
Lees meer op blz. 4.
In januari start nieuwe cursus Basiskennis tablet voor Android. Op
14 januari om 14.00 uur is de kennismakingsbijeenkomst in de
Leyenstein. Zie informatie op blz. 5.

December, wordt het kleumen
of zweten ?

Redactie Willy van Lieshout.
e-mail:
willyvanlieshout51@gmail.com

Kopij voor het volgende
nummer kan tot uiterlijk
donderdag 27 december
worden aangeleverd.

Wanneer u het oude nummers van de Achtkant al bij het oud papier
heeft gedaan kunt u deze altijd een jaar terug op onze website lezen.
Even naar www.kbomaasdriel.nl en dan in de tab Nieuws: De Achtkant
kiezen.
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Wekelijkse activiteiten
Volksdansen (Fiësta)
Iedere dinsdagmiddag lekker
ontspannen in de Leyenstein.
Meedoen? Bel 0418-662140
Bridgen
Onze bridgers spelen
iedere maandagmiddag in
‘t Spotje. Ook meedoen?
Bel dan: 0418-632840
of 06-51262843
Gymmen
De gymnasten zijn weer
iedere dinsdag actief
bij My Fit in Velddriel.
Meedoen? Bel 0418-632840
Ons Home
Iedere maandag tussen
13:30u en 16:30u in
’t Hoekske van de Leyenstein.
Aanmelden, afmelden of
verhuizing van leden.
Als u familieleden, vrienden of
kennissen hebt die lid willen
worden, dan kunnen zij zich
aanmelden door te bellen met
of te schrijven naar Ria van
Eeuwijk.
Tel. 632840,
Adres: Voorstraat 66,
5334 JV Velddriel.
Of download het
aanmeldformulier
op www.kbomaasdriel.nl
en stuur dit naar Ria.
Wilt u zich afmelden?
Dat kan jaarlijks per
1 januari en wel door dit vóór
1 december schriftelijk of per
email via
m.eeuwijkvdlinden@gmail.
com (aan elkaar!)
door te geven aan
Ria van Eeuwijk.
Graag met reden waarom.
Verhuizingen svp ook aan
Ria doorgeven! Dan hoeft u
dit blad niet te missen!!
Inschrijf- of ander geld
overmaken naar
KBO Maasdriel?
Dat kan naar IBAN NL57
RABO 0125 1506 60

GYMMEN
De laatste les van het gymmen eindigt op dinsdag 18 december. Dan
zitten er de eerste 12 lessen op.
De volgende 12 lessen beginnen op 8 jan.2019 en eindigen op dinsdag
2 april 2019.
De kosten zijn € 42,00 p.p. voor 12 lessen.
Als je wil deelnemen dit graag melden bij Ria v.Eeuwijk,
telefoon 0418-632840 of m.eeuwijkvdlinden@gmail.com
Ook degene die nu deelnemen OPNIEUW opgeven. Opgeven kan tot 31
december .a.s.
Groetjes Ria

KAARTJES om te troosten of te feliciteren.
Zoals u waarschijnlijk weet heb ik sinds 2016 de eer kaartjes voor
ernstig en/ of langdurig zieken te verzorgen en voor hen die een
dierbare hebben verloren. Maar ook voor gouden, diamanten of
misschien zelfs platina huwelijken, en voor jarigen wanneer er een
eerbiedwaardige leeftijd is bereikt .
Ik heb er veel plezier in om de kaartjes er zo mooi mogelijk uit te laten
zien. Ik kies voor de voorkant een mooie foto, zoek een passend
gedicht en maak een zo zorgvuldig mogelijke tekst.
Mocht u nu ook graag zo’n kaartje ontvangen omdat het echt niet goed
met u gaat, óf u kent iemand die best wat troost kan gebruiken, laat
mij dat dan weten.
Dan stuur ik zo’n mooi kaartje.
Wendela Jesse
Wendela.jesse@gmail.com

WEBSITE

KBO MAASDRIEL

Wist u, dat we een eigen website hebben,
dat hier alles wat KBO Maasdriel betreft terug te vinden is;
dat de ‘Achtkant’ er een jaar lang op blijft staan;
dat er nog veel meer naar gekeken kan worden dan nu.
Dat de site te vinden is op: www.kbomaasdrie l.nl
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NIEUWE LEDEN
Per 1 januari a.s. zal Bert van
der Ark uit Kerkdriel lid
worden. Wij heten hem van
harte welkom bij het KBO.

Familieberichten
Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Overleden leden

Op 4 november jl. is op 89 jarige leeftijd Mevrouw An Vissers-Peffer uit
Kerkdriel overleden.
17 November jl. overleed Mevrouw Net Daams-van Osch uit Kerkdriel.
Zij werd 91 jaar.
.

Zieken
Wie als zieke onverhoopt nog niet in beeld kwam voor een kaart,
bloemetje of bezoek vanuit “Zorg & Welzijn” wensen we langs deze weg
van harte sterkte en beterschap. Ook hun directe en toegewijde
omgeving wensen we sterkte. En als u bezoek op prijs stelt of iemand
kent voor wie dat belangrijk kan zijn, zie dan bij Zorg & Welzijn de
meldpunten.

Jarigen
Belangrijke
telefoonnummers
(0418, tenzij anders vermeld)
Anne Bongaerts, voor tips
voor interviews, 662854
Pieter Both, 640520
Ria v. Eeuwijk 632840
Annemiek Hekman 661925
Wendela Jesse, 640520
Marianne Lagarde
073-5994508
Ad van Lamoen 662446
Berrie Monster 633255
Maria Verhoeven 750376
Rini Verhoeven 632170,
June Verkuil 664096

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een
gezond en gelukkig nieuw levensjaar gewenst. Onderstaande
kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
En als ú een kaartje stuurt, wordt dat - denken wij - bijzonder op prijs
gesteld!

Kroonjarigen
80 jaar, de sterken
22 december Koosje van Heumen-Van Osch uit Kerkdriel
85 jaar, en sterkeren
17 december Truus Huibertse-Van den Oord uit Rossum
26 december de heer A. Pot uit Kerkdriel
90 jaar, de sterksten
9 december Mevrouw C.M. Verhoeven-Hurkmans uit Kerkdriel
11 december Jozef de Laat uit Hurwenen
21 december Lea van Os-van Aerle uit Rossum
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UITNODIGING KBO VOOR DE NIEUWJAARSBORREL

Voor iedereen de allerbeste wensen voor 2019.

Op woensdag 9 januari 2019 is zoals altijd de nieuwjaarsborrel en
deze wordt natuurlijk in De Boxhof te Velddriel gehouden en zal
beginnen om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

De middag zal muzikaal opgevrolijkt worden door TRIPLE X.

Ook zal er weer iemand van B&W worden
uitgenodigd, die wij dan nogmaals kunnen vertellen
welke meerwaarde onze KBO heeft voor de
Maasdrielse gemeenschap.

En natuurlijk is er weer een grote loterij met mooie
prijzen.
De prijs voor 5 lootjes is € 2,50 en voor 15 lootjes
betaalt u slechts € 5,00.

Dus beste mensen: kom allemaal weer in groten getale naar De Boxhof op woensdag 9 januari a.s.
en geniet met iedereen die er deze middag zal zijn van de gezellige muziek, de loterij en natuurlijk
aan het einde van de middag de uitslag van diezelfde loterij.
Als vanouds kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken vooruit op het nieuwe jaar.
Daarna zal TRIPLE X voor ons spelen, waarna we in de pauze met de verkoop van lootjes zullen
beginnen onder het genot van een hapje en een drankje.

Vervolgens zal de trekking van de loterij worden verricht door nog nader te noemen personen.
TRIPLE X zal dan de gezellige bijeenkomst muzikaal afsluiten.
Graag tot ziens op woensdag 9 januari 2019 in De Boxhof.

Graag uw aandacht voor de mensen die geen vervoer hebben en/of slecht ter been zijn.
Bied hen indien gewenst een lift aan, zodat ook zij erbij kunnen zijn. Alvast bedankt voor
uw hulp!
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Zorg en Welzijn
Zij staan allemaal vrijwillig voor u klaar!
Hun telefoonnummers vindt u op pagina 3

Ouderenadviseurs (VOA):
Annemiek Hekman, Marianne Lagarde en Ad van Lamoen.
Belastingdeskundige:
Ad van Lamoen.
Klussendienst:
Voor een klusje in en rond uw huis, een wandelingetje, een babbeltje of zo, kan een beroep worden
gedaan op enkele vrijwilligers. Bel daarvoor bestuurslid Maria Verhoeven.
Meldpunten voor het doorgeven van zieken en huisbezoek:
Bij de coördinator “Z & W” Marianne Lagarde.
Ook bij Rini Verhoeven en June Verkuil.
Meldpunt ernstig zieken, overleden leden of partners van leden:
Bij Wendela Jesse, Rooijensestraat 1c, 5333 PB, Hoenzadriel.
tel. 640520, mail: wendela.jesse@gmail.com
Sociaal vertrouwenspersoon:
voor gesprekken, klachten en vragen:
Annemiek Hekman tel. 0418-661925, mail: jenahekman@kpnmail.nl

EDUCATIE en ONTSPANNING
Cursussen basiskennis tablet (Android en iPad)
De tablet cursus iPad is afgelopen. Elders in deze Achtkant vindt u een kort verslagje.
We hebben nu 4 mensen voor de Android cursus en dat betekent dat we in januari 2019 gaan
starten. U kunt zich nog steeds opgeven!
We geven 2 verschillende tablet cursussen: voor iPad en Android (Acer, Asus, Lenovo, Samsung,
etc.). Dit zijn verschillende cursussen omdat de onderlinge verschillen erg groot zijn. Iedere cursus
kost €30 en dan is de gezelligheid en de koffie of thee gratis.
De cursussen zijn bedoeld om in 6 middagen de basiskennis van de tablet te krijgen en zijn dus niet
bedoeld voor gevorderden, maar misschien kunnen we u toch nog iets leren. We doen er wel alles
aan om het zo gezellig mogelijk te maken.
Aanmeldingen voor een cursus bij:
· Pieter Both, telefoon 0418-640520, mail p.both@hccnet.nl
· Berrie Monster, telefoon 0418-633255, mail berrie.monster@planet.nl

Let u er wel op dat een iPad wel een tablet is,
maar dat een tablet niet automatisch een iPad is.
Een iPad is alleen een iPad als er op de achterkant een
silhouet van een appeltje op staat. Dat ziet er zo uit:
Hebt u dit symbool niet op uw tablet staan dan is het
waarschijnlijk een Android versie.
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Voorlichting KBO Zorgverzekering 2019
Woensdag 12 en 19 december
U heeft allemaal uw nieuwe zorgpolis 2019 ontvangen. Ook dit jaar heeft u de
gelegenheid om met ons te bekijken of uw nieuwe zorgpolis nog aan uw
wensen voldoet. Het kan zijn dat uw zorgpolis 2019 op een of meer punten is
gewijzigd. Dat kan dan aanleiding zijn om eens te kijken of een andere
maatschappij u een betere polis/aanvullende verzekering kan bieden.
KBO Maasdriel heeft, via KBO Brabant, o.a. contacten met de zorgverzekeraars IAK/AON en
Zilverenkruis Achmea.
Beide maatschappijen bieden collectieve
basispolissen aan met daarbij een
aanvullende verzekering.
Bij een overstap krijgt u als nieuweling uw
KBO contributie 2019 (€ 20) via een
vermindering terug.

Indien u meer wilt weten kunt u zich op genoemde data melden vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur in
de Leyenstein in de Alem 1 zaal, om te bekijken of het nut heeft om over te stappen naar een
andere zorgverzekering.
Vriendelijke groeten van het team adviseurs zorg en welzijn.

Nieuws van Alzheimer Nederland
Afdeling Regio ‘s-Hertogenbosch
Op donderdag 13 december 2018 wordt in Partycentrum De Weesboom,
Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden weer een avond van Alzheimer Café
Bommelerwaard georganiseerd.

Thema:
Spelenderwijsch speelt muziekvoorstelling; “Bij de Hand”
Vanavond kijken we naar een bijzondere voorstelling waarin dementie en muziek de hoofdrol spelen.
Deze voorstelling gaat over Arie. Arie is getrouwd met Rosa. Rosa heeft sinds vijf jaar de diagnose
Alzheimer. Arie probeert zo veel mogelijk van de goede momenten die hij met Rosa heeft te
genieten. Hij schrijft daarover in zijn dagboek. Met dagboekfragmenten en mooie liedjes geeft Arie
een kijkje in zijn leven met Rosa.
De voorstelling wordt gespeeld door Angela de Rooij uit Zaltbommel. Een van de reacties uit
haar publiek; “ In deze voorstelling lagen zoveel mogelijkheden om het leven, samen met mensen
met dementie kansen te geven. Het geeft mij hoop voor de toekomst”.
Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
Kom gerust kijken. De toegang is gratis.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Marten Tel, geestelijk verzorger, T 073 611 9170
Eelke Visser, psycholoog, T 06 20207635

In januari is er geen OPEN EETTAFEL,
maar op woensdag 6 februari bent u weer van harte welkom!
U wordt aan tafel verwacht tussen 11.30 en 12.00 uur in de
Hoenzadrielzaal van de Leyenstein.

Annemiek en Marianne
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Verslag over de cursus voor het gebruik van de iPad.
Als je als oudere mee wil tellen in deze tijd, ben je haast verplicht je kennis uit te breiden op
computergebied.
Dat is ook begrepen door de KBO Maasdriel en daarom verzorgt deze afdeling cursussen voor het
gebruik van een tablet, onder andere voor de iPad.
Als je dan een tablet hebt aangeschaft wil je er ook mee kunnen werken en dan is het fijn dat die
cursus er is.
Op de eerste van de 6 lessen (we waren met 7 cursisten) gaat het over de bediening en instellingen
van dat apparaat en al gauw komen er van allerlei termen op je af, zoals Safari. Apps, Browsers,
enz.
Gelukkig raken we door de goede uitleg en begeleiding al vlug vertrouwd met deze lastige woorden.
In de daarop volgende lessen hebben we geleerd hoe we contacten moeten opslaan, hoe we kunnen
internetten, mailen en fotograferen, YouTube bezoeken om bijvoorbeeld filmpjes of gemiste
televisie-uitzendingen te bekijken, FaceTimen voor gesprekken met andere gebruikers met een iPad
of iPhone.
Daarnaast worden we ook vertrouwd gemaakt
met het gebruik van Cubigo, een uitstekend
middel om onder andere snel op te hoogte te
zijn van het laatste nieuws uit de directe
omgeving met ook nog de mogelijkheid om
vele andere informatiebronnen te bekijken.
Thuis konden we na elke les de behandelde
stof oefenen en het opgegeven huiswerk
maken.
Al met al zijn het leerzame en gezellige
bijeenkomsten geweest die ons allen een
certificaat opleverde voor het met succes afronden van deze cursus.
Daarom bij deze mijn dank aan de cursusleider Pieter Both, geassisteerd door Berrie Monster en
Wendela Jesse.
Annie Klomp

Herdenkingsdienst.
Op 10 november vond in de St. Hubertuskerk te Alem de herdenkingsdienst plaats ter
nagedachtenis aan de overleden leden van de KBO Maasdriel, waarin Pastor B. Bus voorging.
In een stijlvolle viering werden alle namen van de overledenen genoemd, waarbij voor hen een
kaars werd aangestoken en een roos bij het Maria altaar geplaatst. Aan het eind van de dienst
kregen de nabestaanden deze roos mee naar huis.
Het was een mooie ingetogen dienst, die voortreffelijk muzikaal werd opgeluisterd door het
gelegenheidskoor, o.l.v . P. van Korlaar.
Een hele mooie traditie, die hopelijk wat extra troost biedt aan de nabestaanden.
Voor de inzet van een ieder die hier aan mee gewerkt heeft: heel hartelijk dank.
Na afloop was er nog een ontspannen samenzijn in de Drie Linden te Alem met een kopje koffie en
een worstenbroodje.
Groep Herdenkingsdienst
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Een handreiking
Eensgezindheid.
Bij het opruimen van een kast zijn daar ook enkele albums met foto's van vroeger. Een vertederend
kiekje van het eendrachtige gezin. Ook een met de gezamenlijke collega's bij een jubileum van de
organisatie. Bijzonder mooi is ook de foto van een vredesdemonstratie. Het gaf zonder meer een
warm gevoel om samen met gelijkgezinden aan een karwei bezig te zijn. Om enthousiast en
vredelievend aan een toekomst te bouwen.
De eerste christenen hadden geen foto's. Maar ze hadden wel beelden in hun hoofd en natuurlijk
verhalen. Bijvoorbeeld over groepen mensen die één van hart en ziel waren. Over rijken die een
deel van hun bezittingen aan geloofsgenoten schonken omdat die tekort kwamen. Niema nd kwam
tekort. Dat was fantastisch! Zo'n herinnering wordt wellicht nog wat mooier voorgesteld dan de
werkelijkheid was. Maar dat mag, want zo'n voorbeeld kan dienen als ideaal om naar te streven.
Er is sinds het maken van die foto's heel wat gebeurd. De kinderen zijn hun eigen weg gegaan, de
organisatie heeft de zoveelste reorganisatie achter de rug, is gefuseerd. Nogal wat
meningsverschillen en zelfs ruzies liggen er tussen toen en nu.
Toch is het fijn om er nog eens aan terug te denken. Want het kan w el, die eensgezindheid, dat wijgevoel, dat gezamenlijke enthousiasme en die verdraagzaamheid onder heel verschillende mensen.
Het kan meer dan nuttig zijn om die albums weer eens door te kijken, vooral op momenten in het
heden, die een minder fraaie aanblik geven. Dan kan het mogelijk een opsteker en een bemoediging
zijn om het verleden naar voren te halen.
Dan zijn ideaalbeelden uit verleden en heden onmisbaar om overeind te blijven. Haal die albums (of
mogelijk losse en vergeelde foto’s in een schoenendoos) met die mooie beelden van het verleden
maar gerust voor de dag om ons er nu door te laten bemoedigen. Het is nog lang niet alles, maar
het kan, net als toen, best nog wat worden. Met ons als mensen van goede wil, met onze
maatschappij en misschien nog wel met de wereld.
Rinus Aarssen.

Kring bridgetoernooi 26 oktober 2018.
Vrijdagmiddag 26 oktober hebben wij, KBO Kring Maas Dommel, een gezelligheidstoernooi onder onze
bridgeleden gehouden.
We hebben een zeer gezellig en sfeervol toernooi kunnen spelen. Helaas
hadden maar 24 paren ingeschreven maar dat maakte voor de gezelligheid
niet uit. Er is op een hele sportieve en ontspannen manier gestreden voor
de prijzen. Jammer is dat vanuit de verschillende afdelingen geen of
minimale belangstelling was.
Gelukkig konden we vele Dungense leden welkom heten. Zij hebben de
strijd om de 1ste plaats lang vol kunnen houden. Helaas moesten José
Goossens / Annie v.d Sangen (2de) en Yvonne Sieben / Marga Smits (3de) de
winst laten aan Anja Kurvers / Theo Kuijs uit Kerkdriel. Met een zéér hoge
score lieten zij zien het meeste recht te hebben op de 1ste plaats.
Als Kringbestuur kunnen we na het golfen, Jeu de Boules en nu dus het
Bridgen met veel plezier terugkijken op 3 zeer geslaagde evenementen
waar al bij al toch zo’n 150 KBO leden aan deelgenomen hebben.
Ben van Roy
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