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Maandblad “DE ACHTKANT”

Deze keer hebben we een
veel dunnere Achtkant. Maar
u hebt met dit mooie weer
natuurlijk toch geen zin om
veel te lezen…..
De vele verslagen van de
laatste maanden hebben we
gehad. In de volgende
Achtkant komt waarschijnlijk
een en ander over de
activiteiten van eind april /
begin mei. Daarvoor was nu
te weinig tijd beschikbaar.
We hebben wel verslagen
kunnen opnemen van een
voorlichtingsmiddag over
elektrische fietsen en het
resultaat van de Rabobank
Clubkascampagne. Over dat
laatste is onze penningmeester weer tevreden.

De agenda voor de komende tijd
Op 9 mei is er weer een Fiets initiatief door Tonny Verhoeven-van de
Biggelaar. Zie blz. 6 voor de details.
De eerstvolgende middag voor de liefhebbers van Kienen is op 23 mei
om 13.30 uur, lees er meer over op blz. 6
De volgende Open Eettafel wordt verzorgd op woensdag
6 juni 2018. Meer informatie vindt u op pagina 6.
De Fiets Bridge Drive zal deze zomer plaatsvinden op 14 juli. Zie de
Achtkant van april.

Veel leesplezier !
Willy van Lieshout

Op zondag 2 september staat een bezoek aan het Bloemencorso in
Zundert op het programma. Aanmelden tot 15 mei bij Berrie Monster,
telefoon 0418-633255.
Gym bij My Fit in Velddriel is onlangs gestopt en start weer opnieuw in
september.
Bridge is in april gestopt en zal ook weer beginnen in september.

We hebben heel goed nieuws! Mevr. Gwenny Hulshof-Beisser heeft zich
opgegeven om coördinator activiteiten te worden.

Redactie Willy van Lieshout.
email:
willyvanlieshout51@gmail.com

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

Ontzettend fijn, Gwen, dat je tijd in de vereniging wilt steken.
Heel hartelijk welkom in ons team en we hopen dat je je snel thuis
voelt. We kijken uit naar een goed gevulde activiteitenkalender voor het
najaar.

Het Bestuur.
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Wekelijkse activiteiten
Volksdansen (Fiësta)
Iedere dinsdagmiddag lekker
ontspannen in de Leyenstein.
Meedoen? Bel 0418-662140
Bridgen
Onze bridgers spelen vanaf
september
iedere maandagmiddag in
‘t Spotje. Ook meedoen?
Bel dan: 0418-632840
of 06-51262843
Gymmen
De gymnasten zijn vanaf
september weer
iedere dinsdag actief
bij My Fit in Velddriel.
Meedoen? Bel 0418-632840
Ons Home
Iedere maandag open tussen
13:30u en 16:30u in
’t Hoekske van de Leyenstein.

1. Het bestuur is op zoek naar een voorzitter.
Wij zoeken een enthousiaste persoon, die:
- ervaring heeft op bestuurlijk vlak en affiniteit met
ouderenwerk,
- zich betrokken voelt bij belangenbehartiging en
dienstverlening senioren 50+,
- belangstelling heeft voor het Sociaal Domein gemeente
Maasdriel.
De gezochte kandidaat is een representatieve man of
vrouw, die leiding en sturing kan geven aan onze
vereniging en bestuur. De leden van het bestuur zijn actief
op diverse werkterreinen van ICT, activiteiten, Zorg en
Welzijn tot externe zaken binnen de koepelorganisatie KBO
Brabant.

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

2. Het bestuur is op zoek naar een secretaris. Wij zoeken
een enthousiaste persoon, die:
- samen met de voorzitter vergaderingen voorbereidt en
het verslag daarvan maakt,
- ingekomen post beantwoordt en verspreidt,
- de administratie, jaaroverzicht en archief voor de
afdeling verzorgt.
De gezochte kandidaat is lid van het Dagelijks Bestuur en
medebestuurder/beleidsmaker, stuurt vanuit DB de diverse
werkgroepen aan, onderhoudt contact met de gemeente
Maasdriel, Stichting Welzijn Bommelerwaard, St. Jozef en
de KBO-kring.
Wij vragen u dringend of u niet enige tijd in onze vereniging wilt
steken. Zonder uw hulp kunnen wij niet functioneren! Wilt u ook
in uw omgeving rondkijken of er een kennis, buurman of
familielid is die ons zou kunnen helpen.

Denkt u aan het voortbestaan van onze vereniging!
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NIEUWE LEDEN
We verwelkomen met plezier
weer 4 nieuwe leden:

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

Harrie Klijmij uit Zaltbommel,
Rineke Broekmeulen-Mulders,
Sonja Stoof-van Osch en
Hannie VrijhoevenWiechmann, wonend in
Kerkdriel.

Overleden leden
We hadden afgelopen periode geen overleden leden.

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
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
17 mei

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

Ietje Beckmann-Pardoel, Tolweg 12, 5331 RB Kerkdriel
2 juni
Riek van Eembergen-Ackermans, Lindestraat 40, 5331 GW Kerkdriel
11 juni
W.A. Stoof-Rosendaal, Edelmanstraat 56, 5331 TL Kerkdriel
85 jaar, en sterkeren
21 mei
P. van Wijnen-van Brakel, Koningstraat 23, 5328 BC Rossum
23 mei
M.T. van Gessel-van Herwijnen, Drielse Wetering 16, 5331 RL Kerkdriel
30 mei
Henny van de Helm-Heuving, Tiendweg 17, 5331 RC Kerkdriel
7 juni
M.J. Knobbout-Merks, Edelmanstraat 54, 5331 TL Kerkdriel
90 jaar, de allersterksten
30 mei
D.C.M. Dings-de Hoog, Bernhardstraat 98, 5331 TA Kerkdriel
6 juni
Jan Passier, Tuinstraat 19 (kr 13), 5328 ES Rossum
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Nieuws van Alzheimer Nederland
Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch
Op donderdag 17 mei 2018 wordt in Partycentrum De
Weesboom, Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden weer een avond
van Alzheimer Café Bommelerwaard georganiseerd.

Thema:
Muziek als hulpmiddel in het zorgen voor elkaar.
Er verandert veel in het leven van mensen wanneer er dementie
optreedt. Niet alleen bij de direct betrokkene maar ook in zijn/haar
naaste omgeving. Vaak verlopen de dagelijkse handelingen niet meer
als vanouds en is er meer of minder hulp nodig bij de uitvoering hiervan. Het kan zowel voor de
mens met dementie, als voor degene die zorgt, heel frustrerend zijn als dingen niet gaan zoals
verwacht en bedoeld wordt.
Door het inzetten van muziek als brenger van ontspanning kan het zorgen voor iemand met
dementie gemakkelijker/beter verlopen. Ignar Rip maakt, ondersteund door korte filmpjes, mensen
hiervan bewust en geeft simpele handvatten aan mantelzorgers die in de thuissituatie toepasbaar
zijn.
Ignar Rip ontwikkelde de website ALZHEIMER MUZIEKGELUK en geeft workshops aan
mantelzorgers en verzorgenden.
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:
Saskia Cornelissen, mantelzorgconsulent, T 0418 634 231
Marten Tel, geestelijk verzorger, T 073 611 9170
Eelke Visser, psycholoog, T 06 20207635

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.
“Klussen”dienst:
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 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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EDUCATIE en ONTSPANNING
Cursussen basiskennis tablet (Android en
iPad)
Ook dit jaar geven we tablet cursussen op de iPad en Android cursus (Acer, Asus, Lenovo,
Samsung, etc.). We hebben al 2 aanmeldingen voor de Android en 4 aanmeldingen voor de iPad
cursus. Laat deze mensen niet langer wachten en geef u op zodat we kunnen starten!
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
appeltje op staat. Dat ziet er zo uit:
Hebt u dit symbool niet op uw tablet staan dan is het
waarschijnlijk een Android versie.
We geven verschillende cursussen voor de iPad en Android types omdat
de onderlinge verschillen erg groot zijn.

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

Maakt u al gebruik van Ons Platform (Cubigo)?
Nee?
Dan weet u ook niet dat:
Het laatste nieuws over Maasdriel gelezen kan worden met artikelen van de Brabants Dagblad,
de Bommelerwaardgids en het Carillon,
Allerlei artikelen uit kranten en magazines gelezen kunnen worden,
U de weersverwachting kunt zien,
U er spelletjes op kunt spelen,
U er allerlei recepten vindt,
U precies kunt lezen wat er in onze vereniging gebeurt met een altijd bijgewerkte agenda,
wetenswaardigheden op het gebied van o.a. de gemeente, WMO, Leyenstein, welke diensten wij
aanbieden, welke evenement er plaatsvinden…
Nog veel meer
Misschien kost het u nu ook geen moeite om die informatie te vinden, maar met Ons Platform heeft
u grote letters, heldere bediening en vooral: geen reclame! Daarbij werkt het op alle computers en
tablets.
Wanneer u toch wel eens wilt weten hoe u dat ook kunt krijgen, neemt u even contact op met Pieter
Both, 640520 of p.both@hccnet.nl. Hij laat u graag zien waar u alles kunt vinden
Of u kunt zelf naar de website van KBO-Brabant gaan en de link naar “Ons Platform” aanklikken.
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KIENEN: WOENSDAG 23 MEI 2018
Het is gelukkig weer tijd voor een middagje kienen. U wordt om 13.30 uur verwacht in de
Hoenzadrielzaal van de Leijenstein. Daarna gaat de ballenmolen weer draaien en is het hopen op de
juiste getallen!
Het Kienduo Toos en Toon rekent weer op u. Voor slechts € 4,00 kunt u meespelen. Een extra kaart
kost € 1,00.
Vooraf melden is niet nodig. Breng gerust een vriend of vriendin mee, ook al zijn ze geen lid van de
KBO.
Maria Verhoeven.

OPEN EETTAFEL,

op woensdag 6 juni bent u weer van harte welkom!
U wordt aan tafel verwacht tussen
11.30 en 12.00 uur in de Hoenzadrielzaal van de Leyenstein.
Ook in 2018 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.

Graag tot ziens,
Annemiek en Marianne

Fiets-initiatief
Tonny Verhoeven-van de Biggelaar (tel. 631793) zoekt nog steeds mensen om elke 14 dagen op
woensdagmiddagen samen te gaan fietsen.
De deelname loopt nog wat stroef. Waarschijnlijk was u het vergeten.
Een nieuwe poging nu op 9 mei. Verzamelen bij de muziekkoepel op het Mgr. Zwijsenplein in
Kerkdriel om 13:30. Wie gaat er mee?
Het is wel op eigen verantwoordelijkheid, dus u moet zelf voor pleisters en bandenplakspullen
zorgen.
De routes en rustpunten worden in overleg bepaald.

Mei - Kapellekesmaand
Volgens paus Franciscus weet Maria een grot voor dieren om te vormen tot een thuis voor Jezus. Dit
met eenvoudige luiers en een overvloed aan tederheid. Ze is de kleine dienstmaagd van de Vader
die het van vreugde uitjubelt. Zij is de vriendin die er steeds over waakt dat het in ons leven niet
aan wijn ontbreekt, zij wiens hart werd doorboord met een lans, begrijpt alle leed. Als moeder van
allen is ze een teken van hoop voor de volken die kreunen onder barensweeën in afwachting van de
komst van de rechtvaardigheid. Zij is de missionaris die dicht bij ons staat om ons in het leven te
begeleiden en die ons hart opent voor het geloof in een moederlijke genegenheid.
Rinus Aarssen.
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Fietsen met een elektrische fiets in Hedel

Woensdag 18 april organiseerde S(tichting) W(elzijn) B(ommelerwaard) samen met KBO Maasdriel
en Seniorenvereniging St. Jozef uit Ammerzoden een themamiddag “Veilig fietsen met een
elektrische fiets” in het dorpshuis Gelre’s End in Hedel.
Op deze prachtige zonnige namiddag ben ik op de fiets (zonder motortje) naar Hedel gefietst om te
horen wat hierover te vertellen is. Er zouden ook elektrische fietsen te zien zijn.
In het eerste deel van de bijeenkomst hield de heer Van
Zanten van Veilig Verkeer Nederland een verhaal met
onder andere een korte uiteenzetting van de
verschillende soorten e-bikes en zijn persoonlijk voorkeur
(e-bike met middenmotor).
Belangrijker waren zijn toelichtingen op de verschillende
verkeersregels en de bewegwijzering zowel op het asfalt
als langs de kant. Hij schetste verschillende mogelijk
gevaarlijke situaties, en hoe je daar mee om kunt gaan of
deze helemaal kunt voorkomen. Alhoewel de lezing een
uur en een kwartier duurde heeft hij mij geen moment
verveeld en eerlijk gezegd, waren er ook momenten dat
ik moest erkennen “dat wist ik niet”.
Het tweede deel werd verzorgd door meneer Henri van de firma Juijn, die aanwezig was met een
aantal fietsen. Hij legde de verschillen uit in aandrijving (voorwiel-, middenmotor- en achterwiel-),
duwen en trekken. Maar ook over wel of niet afneembare accu’s. Moet je na het opladen van de
accu de stekker van de oplader wel of niet uit het stopcontact halen?
’s Winters de accu binnenhalen en niet in de koude schuur laten is altijd beter.
Daarna kon je ook individueel bij hem langs om vragen te stellen. Wat mij onder andere opviel is
het verschil in gewicht van de verschillende fietsen.
Een ding is mij duidelijk geworden: de keuze van welke fiets geschikt is voor wie, zal ik niet maken
zonder gedegen voorlichting en het maken van een uitgebreide proefrit (misschien wel een heel
weekend) als dat mogelijk is.
Ik vond het een nuttige bijeenkomst, goed georganiseerd, maar wellicht door het mooie weer, niet
met zoveel deelnemers. Volgende keer meer deelnemers?
Berrie Monster

De Rabobank Clubkas Campagne 2018.
Voor het vijfde jaar op rij hebben we meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Deze keer werden we opnieuw uitgenodigd om onze cheque in ontvangst te nemen in de kantine
van voetbalclub DSC in Kerkdriel op zaterdagmorgen 14 april.
De penningmeester is op die zaterdag naar DSC gegaan om de cheque in ontvangst te nemen.
Het uiteindelijke resultaat was dat van alle Rabobank leden 44% hun stem hadden
uitgebracht. Tezamen goed voor bijna 23900 stemmen.
Het totale beschikbare bedrag voor deze actie was € 60000,00 zodat de waarde per stem is
uitgekomen op ongeveer € 2,51.
Dit jaar hebben er minder mensen op KBO Maasdriel gestemd dan de voorgaande jaren.
We hebben 329 stemmen ontvangen en dat betekent dat we een bedrag € 826,53 krijgen
uitgekeerd. Alhoewel minder dan vorig jaar blijft het een mooi bedrag, dat we goed kunnen
gebruiken.
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Bent u geïnteresseerd wie er nog meer meededen en in de prijzen vielen ga dan naar:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/bommelerwaard/sponsoring
Wij willen iedereen, die aan dit resultaat heeft meegewerkt, zowel de organisatoren als de
stemmers, heel hartelijk danken voor hun medewerking.
Zoals het er nu uitziet is komt er volgend jaar
weer een Rabobank Clubkas Campagne.
Dan hopen we opnieuw op uw medewerking,
oftewel uw stem (2 stuks) op KBO Maasdriel.
Daar komen we begin 2019 voor bij u terug.
Nogmaals, mede namens het bestuur, hartelijk
dank.
Berrie Monster, penningmeester

Zorgen over de KBO afdeling Maasdriel.
Ondanks het schitterende weer heb ik op het moment dat ik dit stukje schrijf, zondagmiddag 22
april, een onprettig gevoel. Dat is te wijten aan de KBO afdeling Maasdriel, die naar ik vernam, met
een bestuurscrisis heeft te kampen. De ene na de andere bestuurder of bestuurster laat het helaas
om voor haar of hem moverende redenen afweten.
Momenteel heeft de Maasdrielse seniorenvereniging met bijna 1000 leden geen voorzitter, geen vice
voorzitter en geen secretaris. Waar deze situatie aan te wijten is weet ik niet en wil ik ook niet
weten.
Voor de nabije en zeker voor de latere toekomst is het van ultimate groot belang dat er hier een
actieve en florissantere ouderorganisatie is en blijft. En dat niet alleen voor de toenemende
contacten met de gemeente maar vooral ook voor een variatie aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld
gezamenlijke maaltijden, computercursussen, volksdansen, bridgen, gymnastiek, uitjes,
theaterbezoek, zorg- en welzijnsactiviteiten en kienen. Ongetwijfeld hoort daar tevens de
mogelijkheid bij om op maandagmiddag in ‘ons home’ in de Leyenstein wat te buurten en spelletjes
te doen. Dit alles is zeker niet alleen van belang voor mensen, die dreigen te vereenzamen, maar
ongetwijfeld ook voor het behoud van onderlinge contacten.
En laten we vooral ook niet onze eigen Achtkant vergeten. Deze biedt doorgaans interessante
informatie over het reilen en zeilen van KBO Maasdriel biedt.
Gelukkig is er nog een aantal actieve vrijwilligers, die de KBO-boot drijvende houden. Met name nu
er een drietal vacatures is, neem ik mijn pet voor hen af en bovenal voor de nog actieve
bestuursleden. Maar hoe dan ook, om in de toekomst op koers te blijven is er een compleet en goed
functionerend bestuur nodig.
Onder die gigantisch grote ledengroep zijn er ongetwijfeld meer dan
voldoende heren en dames, die een bestuursfunctie zeer wel kunnen
bekleden. Zij, die de handen voor de KBO uit de mouwen willen steken
zullen snel tot de ontdekking komen dat hun activiteiten veel
voldoening opleveren.
Nu weet ik drommels goed dat als gevolg van de verhoging van de
AOW- en pensioenleeftijd tal van mensen geen fut en/of zin meer
hebben om nog actief te zijn. Bovendien passen ze in veel gevallen op
de kleintjes van hun werkende kinderen. Desondanks hoop ik onze KBO
binnenkort weer een complete ‘regering’ heeft. Het zou toch te gek zijn
als die vereniging, welke 25 jaar geleden door enkele pioniers uit het
moeras werd getrokken, door een gebrek aan leiding naar de knoppen
zou gaan. Kom op zeg, in Driel kan toch alles.
Gerrit Verkuil.
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