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Maandblad “DE ACHTKANT”

Wij hopen u in deze Achtkant
weer de nodige informatie en
–natuurlijk ook - veel
leesplezier te kunnen geven.
Op pagina 2 ziet u enkele
mededelingen van het
Bestuur.
De namen van 4 nieuwe KBO
leden staan op blz. 3.
U vind op pagina 4 en 5 het
uitgebreide verslag van de
geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst in de Boxhof.
En tenslotte staan op
blz. 11 en 12 de gebruikelijke
bijdragen van Rinus Aarssen
en Gerrit Verkuil.
Willy van Lieshout

De agenda voor de komende tijd
De volgende Open Eettafel wordt gehouden 6 februari. Kijk op blz. 7
voor alle informatie.
Het Kienen vindt plaats op 15 februari. Zie blz. 7.
Bezoek aan Kaashandel Remijn op 20 februari. Alles wat u weten
wilt, vindt u op blz. 8.
Informatie over het Alzheimer Café op 21 februari vindt u op blz. 9.
Op blz. 9 en 10 staat de uitnodiging voor het jaarlijkse Forellen vissen
in Ommeren. Dit vindt op 15 mei a.s. plaats.
Op 15 mei is ook het jaarlijkse uitstapje gepland. De uitgebreide
informatie daarover zal in de volgende Achtkant verschijnen.

We kijken er al weer naar uit !

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

Kopij voor het volgende
nummer kan tot uiterlijk
dinsdag 5 maart worden
aangeleverd.
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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.

VOOR ONZE VRIJWILLIGERS
Naast het bestuur zijn er gelukkig veel vrijwilligers actief. Zij zorgen
ervoor dat de Achtkant gemaakt wordt en rondgebracht, zij organiseren
uitjes, helpen u met aanvragen of belastingen, ontvangen u in Ons
Home, komen langs bij een verdrietige of vreugdevolle gebeurtenis,
enzovoorts, enzovoorts.
We gaan de vrijwilligers in het zonnetje zetten en organiseren daarom
een vrijwilligersmiddag voor hen en hun partners. Het is nog niet
precies bekend wanneer en waar, maar het zal vóór de zomer zijn en
het zal heel gezellig worden. Ook zullen we er een hapje bij eten dus we
zorgen goed voor hen.
Lees de volgende Achtkant voor meer details.
Wilt u ook uitgenodigd worden: kom erbij! In de groep Zorg en Welzijn
zijn we nog op zoek naar mensen die graag voor anderen iets
betekenen en een bezoekje willen afleggen.
Namens het bestuur,
Pieter Both

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

WEBSITE KBO MAASDRIEL
Wist u, dat we een eigen website hebben,
-

dat hier alles te vinden is over KBO Maasdriel;
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
dat u daar de foto’s van de Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 kunt
vinden;
dat de nieuwe foto’s van onze dansgroep Fiësta daar ook staan;
dat we sinds kort ook het dagelijks nieuws uit het Brabants
Dagblad en de Bommelwaardgids publiceren (even kijken bij de
tab Nieuws).

twee

NIEUWE LEDEN

Mevrouw Haja van der Veenvd Wetering uit Ammerzoden;
De heer Toon Versteeg uit
Kerkdriel;
Mevrouw Ans VersteegCoppens uit Kerkdriel en
De heer Leen Voorhoeve uit
Heerewaarden

Wij heten deze nieuwe leden
van harte welkom bij het KBO
en wensen hen een fijne tijd
bij onze vereniging toe.

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

Overleden leden
Op 1 januari is op 90 jarige leeftijd Lea van Os-van Aerle uit Rossum
overleden.
Op 3 januari overleed met 84 jaar Bertus van der Helm uit Kerkdriel.
Op 4 januari stierf mevrouw Zus aan den Toorn-van Kessel uit
Rossum. Zij werd 90 jaar.
Op 12 januari is op 84 jarige leeftijd mevrouw Jo Kooijman-de Keijzer
uit Rossum overleden.
Mevrouw Mien Verhoeven-Verhoeven uit Kerkdriel

Zieken

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
Gwen Hulshof 06-20107906

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
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
1 februari Leo van Doremaele uit Velddriel
9 februari Wim Spoelstra uit Kerkdriel
85 jaar, en sterkeren
8 februari Theo Hooijmans uit Kerkdriel
28 februari Huub Peffer uit Kerkdriel
90 jaar, de nog sterkeren
3 februari Karel Awick uit Kerkdriel
8 februari Christine Stolker-Vester uit Rossum
11 februari de heer Adri Gremmee uit Rossum
95 jaar, de allersterksten
5 maart mevrouw H. Bullee-Valentijn uit Kerkdriel
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Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden op 9 januari 2019 in de Boxhof in Velddriel.

Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen van de 140 aanwezige leden werd iedereen door de
dagvoorzitter Pieter Both welkom geheten. Tijdens zijn welkomstwoord droeg hij een toepasselijk
gedicht voor.
Ons bestuur had het college van B&W voor deze
bijeenkomst uitgenodigd. Het college had
wethouder de Vries aangewezen de honneurs
waar te nemen. Na de inleiding van Pieter kreeg
de wethouder het woord. Na zijn
nieuwjaarswens (namens het College) gaf hij
een kort overzicht van zijn portefeuille (o.a.
bouwen) en wat hij voor ons ouderen daarin
kan betekenen. Uit zijn verhaal is mij in ieder
geval bijgebleven dat er op gemeentelijk niveau
diverse plannen zijn om te bouwen voor
ouderen (leeftijdscategorie 60-85 jaar), ook wel
levensloopbestendig wonen genoemd. Hij
voorzag de oplevering van de eerste woningen
pas over 3 à 4 jaar.
Na zijn praatje is de wethouder nog lang
gebleven en heeft met verschillende aanwezigen
al of niet diepgaande gesprekken gevoerd. Dit
werd door hen erg op prijs gesteld en ik had de
indruk dat de wethouder het ook fijn vond.
Hierna was het de beurt aan de muziek. Dit jaar
hadden we, en niet voor het eerst, Triple-X uit
Helvoirt uitgenodigd. Prima muziek, die al snel
mensen op de dansvloer bracht.

Na de eerste muziek vervolgde Pieter met een
terugblik op onze activiteiten van het afgelopen
jaar. Hij eindigde met:
“Mag ik u nog een paar goede voornemens vragen?
Vraag eens aan uw buren of familieleden of zij
geen lid willen worden van onze vereniging. We
kunnen er best nog wat leden bij hebben! Hoe
meer leden, hoe meer vreugd! En nu we het toch
over goede voornemens hebben: we hebben een
grote groep vrijwilligers die hard voor de
vereniging werkt, maar we hebben echt uitbreiding nodig!!!
Denk nog eens goed na of u zich ook wilt inzetten. Het is heel erg fijn om te doen en veel tijd hoeft
het niet te kosten.”
Daarna volgde een overzicht over de voorgenomen activiteiten voor dit jaar.
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Het tweede blok muziek en de verkoop van de
lootjes voor de loterij stonden vervolgens op het
programma. Er kwamen steeds meer mensen op
de dansvloer en een aantal leden van onze
(volks) dansgroep lieten zien wat ze op de
Senioren Expo in Veldhoven zouden gaan
vertonen.
Om 15:45 begonnen we met de loterij, waarvan
de trekking werd uitgevoerd door Riet van Bockel
en Chris van Dulmen. Hartelijk dank voor jullie
assistentie.
De netto opbrengst van de loterij was €392,05.
Deze wordt gebruikt voor de bestrijding van de kosten voor deze bijeenkomst.
Geëindigd werd met een derde blok muziek met heel veel meezingers en dansers. Triple -X verraste
ons zelfs met twee toegiften.
Pieter beëindigde de bijeenkomst om 16.40 en wenste een ieder wel thuis en tot ziens.
Seline, Willem en medewerkers van de Boxhof en Triple-X hartelijk dank voor jullie inspanningen,
we hebben een super feestje gehad.
De waarnemend secretaris

Rien Rovers schreef ons nog het volgende:
Wat hebben we een supermiddag gehad! Het
begon met een toespraak van Pieter Both. De
muzikanten van Triple-X zorgden deze middag
voor een geweldige sfeer met veel muziek uit
onze tijd. Ook de lijndansers kwamen goed aan
de beurt. En natuurlijk was er de loterij. Ik heb
de prijzen niet gezien, maar het waren mooie
dozen.
Al met al een mooie middag.

EDUCATIE en ONTSPANNING

Wat moet ik doen als ik
op computergebied iets wil leren of bijspijkeren?
U hoeft alleen maar contact op te nemen met Pieter Both, 640520 of p.both@hccnet.nl
Hij zorgt ervoor dat u wordt geregistreerd voor een cursus of hij schakelt iemand van de werkgroep
ICT in die u benadert om u te helpen. Dat laatste doen we normaal gesproken op maandagmiddagen
in Ons Home, maar er is altijd wel een oplossing te vinden op een moment dat het u schikt.
Als Pieter niet bereikbaar is, kunt u bellen of mailen met Berrie Monster: 633255 of
berrie.monster@planet.nl
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Cursussen basiskennis tablet (Android en iPad)
We zijn op maandag 21 januari met 6 mensen de Android cursus gestart en de deelnemers kijken
nog heel vrolijk.
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
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.

Let u dus goed 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.

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
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OPEN EETTAFEL
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.

Let op:

om eventuele verwarring te voorkomen moet iedereen zich opnieuw aanmelden!

Ook in 2019 krijgt u voor een zeer lage prijs een prima maaltijd
voorgeschoteld en iedereen is weer van harte welkom! De enige
voorwaarden zijn dat je minstens 50 jaar moet zijn, dat je goeie zin
en eetlust moet meebrengen en dat je je moet hebben aangemeld.
Aan- of afmelden voor alle eettafels bij een van onderstaande
dames:
Annemiek Hekman tel. 0418-661925 of mail: jenahekman@kpnmail.nl
Marianne Lagarde tel. 073-5994508 of mail:
mariannelagarde1@kpnmail.nl
Kosten: € 8,50, inclusief drankje vooraf en koffie/thee na, ter plekke te betalen.

De volgende Eettafel is 6 maart a.s.
Graag tot ziens, Annemiek en Marianne

KIENEN : VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019
Op 15 februari a.s. om 13.30 uur kunt u weer gezellig gaan kienen in de Hoenzadrielzaal van De
Leyenstein.
Wie weet heeft u wel prijs!
Toos en Toon rekenen weer op u. Voor slechts € 4,00 kunt u meespelen en u mag ook iemand
meenemen, die geen lid is van de KBO.
Een extra kaart kost € 1,00. U hoeft u niet vooraf aan te melden.
Veel succes en vooral veel plezier.
Gwen Hulshof
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BEZOEK KAASHANDEL REMIJN
op 20 FEBRUARI OM 14.00 UUR (KROMSTEEG 63)

Kaashandel Remijn is ruim 35 jaar geleden opgericht door Kees Remijn. Kees groeide op als
boerenzoon en ging, na de middelbare school, zuiveltechnologie studeren. Na enkele jaren
gewerkt te hebben als bedrijfsleider in een zuivelfabriek besloot hij om voor zichzelf te gaan
beginnen als kaashandelaar. De kazen werden bij verschillende boeren gekocht en Kees ging
met de auto op pad om zijn kazen aan de man te brengen.
De kelder van het huis, die als kaasopslag fungeerde, werd al snel te klein. In Kerkdriel werd
een opslagruimte gevonden. Het pakhuis werd helemaal geopt imaliseerd voor kaasrijping, i.s.m.
verschillende gespecialiseerde partijen. Enkele soorten kazen zijn: Stompetoren kaas,
Boerenkaas, Geitenkaas, Schapenkaas, Biologische kaas, Kruidenkaas en Komijnekaas en
Vegetarische kaas. Van de genoemde soorten zijn talloze variaties verkrijgbaar. Naast de familie
van Kees (zwager, zoon en vrouw) werd ook personeel aangenomen om Kees in de
werkzaamheden bij te staan.
Kaashandel Remijn is uitgegroeid tot een (inter)nationaal bekende kaasgroothandel. Het pakhuis
telt ongeveer 250.000 kazen en staat zeer goed aangeschreven als het gaat om de kwaliteit van
de kaasrijping. Het bedrijf telt ong. 15 werknemers en belevert wekelijks meer dan 300
adressen in binnen- en buitenland. De producten zijn (op een enkel streekproduct na) niet in de
supermarkt te verkrijgen. Het grootste gedeelte van de afnemers bestaat uit kaasspeciaalzaken.
Daarnaast zijn er verschillende kaasventers (kaasboer aan huis) die de kaas inkopen. Ten derde
leveren ze ook aan verschillende marktkoopmannen. Tenslotte leveren we ook aan buitenlandse
speciaalzaken en (sub)groothandels.
De leden van de KBO worden om 14.00 uur ontvangen met koffie/thee. Eerst krijgen we
uitleg in de kantine, waarna een rondleiding door de rijperij wordt verzorgd. Daarna is er een kleine
proeverij.
De kosten zijn € 5,00. Gelieve dit bedrag over te maken op rek.nr. NL57 RABO 0125 150660 ten
name van KBO Maasdriel met omschrijving ’’Kaashandel Remijn’’.
Men kan zich opgeven bij Maria Verhoeven: tel.nr. 0418-750376. Bij geen gehoor graag
een boodschap inspreken. U wordt dan z.s.m. teruggebeld. Indien u geen vervoer heeft,
gelieve dit aan te geven bij de aanmelding. Het maximaal aantal deelnemers is 15.
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Nieuws van Alzheimer Nederland
Afdeling Regio ‘s-Hertogenbosch
Op donderdag 21 februari 2019 wordt in Partycentrum De
Weesboom, Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden weer een avond
Alzheimer Café Bommelerwaard georganiseerd.
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In tegenstelling tot het programma in de flyers is
het thema van deze avond:
Veranderingen in de relatie en intimiteit bij dementie.
Wanneer je partner een vorm van dementie heeft verandert er veel. Zo heeft dementie grote
invloed op de relatie. Vaak is er weinig aandacht voor de gevolgen van dementie voor intimiteit en
seksualiteit.
Vanavond spreekt Ingrid van Kempen (psycholoog en seksuoloog) hierover.
Vragen als; hoe kunnen of moeten we met deze veranderde relatie omgaan, wat is belangrijk om
verbondenheid te blijven voelen met de partner met dementie kome n aan de orde.
Ook nu is er alle gelegenheid om uw vragen te stellen.
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 2020763

Forellen vissen in Ommeren
KBO sportvissers
Woensdag 15 mei a.s. willen wij gaan vissen op forellen.
Het vissen is een hobby waar geen echte kennis voor nodig is.
Diegene die daaraan wil deelnemen, wordt verwacht tussen 07.00 en 07.15 uur in de
voormalige Brandweerkazerne op de Julianaweg 5 in Rossum. De koffie staat dan klaar.
We vertrekken om 07.45 uur naar de visvijvers in Ommeren (bij Tiel). Adres is De
Kamphoeve, tel. 0344-602375.
Er wordt gevist van ong. 08.00 tot 12.00 uur.
De kosten zijn € 17,00 per persoon inclusief wormen maar exclusief hengelhuur. Alle drankjes en
koffie in de kazerne zijn bij de prijs inbegrepen.
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MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS IS 15.
Per persoon worden er ongeveer 5 tot 6 forellen uitgezet. Het juiste aantal is afhankelijk van het
aantal deelnemers.
's Morgens bij vertrek wordt het vervoer onderling geregeld.
P.S. Er mag maar met 1 hengel worden gevist en voeren is verboden.
Verder zijn de regels van de verhuurder van toepassing.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van Doorn, tel. 06-55898971
Aanmelden liefst per email: Doornhout@hetnet.nl
Jan van Doorn.

Dagje Uit?
Begin je ook al weer zin in een dagje-uit te krijgen?
Noteer dan alvast 15 mei a.s. in je agenda.

Ook gebruikers van rolstoelen en dergelijke kunnen
mee. Nadere informatie staat volgende maand in De
Achtkant.

June Verkuil
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Vrij gedacht………
We mogen van mekaar vragen dat het waar is wat er wordt verteld. Dat wil echter niet zeggen dat
elke waarheid ook gezegd moet worden. Dat leidt namelijk nogal eens tot ruzie. Wanneer we
bijvoorbeeld kwaad zijn hebben we de neiging om iemand eens goed de wa arheid te zeggen. Dat zal
een goede verhouding met mekaar niet bevorderen.
Boze mensen, kinderen en zotten
zeggen vaak de waarheid. Maar zij
verstaan niet de kunst om de vrede te
bewaren. In het zeggen van de
waarheid zit wel eens een valsheid. En
die doet de ander pijn. Lokt niet
zelden heftige reacties uit. Dingen op
de spits drijven is nooit goed. Op een
spits kun je namelijk geen kant meer
op. Bij TV programma’s als ‘de
rijdende rechter’ en ‘familiediner’ merk
je dat het in de praktijk nogal eens
voorkomt. Op tijd tactvol zwijgen hoeft
niet hetzelfde te zijn als over je heen
laten lopen.

Rinus Aarssen

Winter en stamppot
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net enkele winterse dagen achter de rug. Een paar
nachten heeft het wat gevroren en er is een dun laagje sneeuw gevallen. Je moest in de supermarkt
of elders het gemauw en gepiep eens horen. Bar en boos was het volgens velen met de kou en
vooral ook met de gladheid. Eerlijk gezegd moest ik er een beetje om lachen. Ik dacht namelijk
terug aan de winters uit mijn jeugd. Als ik het me goed herinner konden we toen vrijwel elk jaar
dagen lang op de schaatsen. Het vroor vaak dat het kraakte maar op de vele banen in de
Bommelerwaard hadden de bestuursleden en vrijwilligers van de diverse ijsclubs het dik voor elkaar.
De banen werden geregeld met de bezem geveegd, ’s-avonds waren ze verlicht en vrijwel altijd was
er wel een koek-en-zopie waar je voor een habbekrats een beker vol warme chocolademelk kon
kopen. Jammer vind ik het dat er tot dusver in de Bommelerwaard slechts op een paar banen
geschaatst kon worden. En dan te weten dat de ijsfanaten als het ware met de bezem in de hand
klaar zaten om zo gauw als maar even mogelijk aan de slag te gaan.
Natuurlijk geven de winters overlast, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de gehate filevorming, aan de
andere kant hebben ze ook hun charme. Zo vind ik het bijvoorbeeld heerlijk om gedurende de lange
avonden bij de open haard te genieten van een mooi boek. Helemaal geweldig is het als dat gepaard
gaat met een lekker glas wijn.
Voordat dit vanavond het geval was aten we een lekkere zuurkool stamppot met spekjes en een
verrukkelijk stuk worst. Stamppot wordt volgens een bericht in de krant in Nederland steeds minder
gegeten. Men vindt het te bewerkelijk en geeft veelal de voorkeur aan een kant -en-klaar salade of
iets dergelijks. Vreemd eigenlijk is het te lezen dat op Curaçao en andere tropische eilanden in de
West steeds meer mensen genieten van een pittige stamppot terwijl ook een stevige kop
erwtensoep daar meer en meer op het verlanglijstje staat. Ook spruitjes schijnen in Nederland
steeds minder gewild te zijn. Daar staat tegenover dat er in Amerika allengs meer vraag naar is.
Voor onze telers is dat uiteraard van groot belang.
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Hoe dan ook, geleidelijk aan worden de dagen weer langer en kondigt heel voorzichtig het voorjaar
zich aan. Ook dat seizoen heeft zijn pluspunten, net zoals de zomer en, voor mij althans in mindere
mate, de herfst.
Tot slot: Ik ben benieuwd of de KBO, de Drielse ouderenorganisatie met bijna duizend leden,
inmiddels verrijkt is met een paar nieuwe bestuursleden. Wil de KBO een rol van betekenis blijven
spelen dan is het noodzakelijk dat enkele leden zich voor een leidende functie aanmelden. Talent is
er zeker ook bij de ouderen in Maasdriel te over. Kom op zeg!
Gerrit Verkuil.
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