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Maandblad “DE ACHTKANT”

In deze Achtkant vindt u de
volgende informatie.
Over de Herdenking van onze
overledenen op blz. 2.
Verslag van de Algemene Leden
Vergadering op blz. 4 e.v..
Over Zorgzaken ziet u bijdragen
op blz. 6.
Over computers(-cursussen)
blz. 7.
Open Eettafel(s) meer op blz. 8;
Kienen op blz. 9;
Alles over bewegen op blz. 9.
Puzzelen op pagina 10 en 11.
Klassieke muziek op pag. 12.
Verslag van de mooie KBO
busreis vindt u op blz. 13.
Boekbespreking door Gerard
van Mook. Zie blz. 14,
De column van Gerrit Verkuil op
pagina 14 en 15.
Willy van Lieshout

Jarig
Ik was weer eens jarig. Ja, dank u wel.
Alle kinderen en kleinkinderen waren er om mij te feliciteren. Zo'n huis
vol, wat was dát lang geleden!
Samen met Merian van 13 heb ik twee taarten gebakken, een enorme
kom vruchtensla gemaakt, slagroom geklopt, een grote pan soep
gekookt en vier soorten kaas, tomaatjes, paprika, broodjes, enz enz
klaargezet.
Vast veel te veel.
Maar, alsof men uitgehongerd was, wierp iedereen zich op het lekkers
en aan het eind van de middag was alles schoon op.
Terwijl de grote mensen praten, vinden de kinderen hun weg in huis.
Joachim bouwt de hoogste kapla toren ooit, ze lezen voor de
honderdste keer Donald Duckjes uit de vorige eeuw, rennen de trap op
en af, verstoppen zich en soms klink er gebrul.
Dan moet er getroost.
Dorien van vijf kroelt op mijn schoot. "Oma, hoe oud ben jij?"
"78 jaar Dorien." "Is dat oud Oma?" "Nee Dorien, 100 jaar, dát is oud."
"Ja, en dan ga je dood!" zegt ze opgewekt en na even nadenken:
"maar dan is opa helemaal alleen."
Ik smelt, zo lief!
Houd moed, heb lief.
Wendela

Redactie Willy van Lieshout.
e-mail:
willyvanlieshout51@gmail.com
Kopij voor het volgende
nummer kan tot uiterlijk
dinsdag 16 november worden
aangeleverd.
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Wekelijkse activiteiten
Volksdansen (Fiësta)
Iedere dinsdagmiddag lekker
ontspannen in de Leyenstein.
Voorlopig niet!
Bel 06-46773099
Bridgen
Onze bridgers spelen
even niet in
de oude Brandweerkazerne in
Rossum.
Bel dan: 0418-632840
of 06-51262843
Gymmen
Voorlopig even niet.
Ons Home
Dit is iedere maandag tussen
13:30u en 16:30u
Alem 2 zaal 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,
Binnenquartier 7,
5331 CX Kerkdriel.
Mobiel 06-30857377.
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

HERINNERING AAN ONZE OVERLEDEN LEDEN
Woensdag 10 november om 13.30 uur herdenken wij onze overleden
leden in de Hubertus kerk in Alem.
Wij vinden het fijn dat we dit jaar weer onze overledenen kunnen en
mogen herdenken in de kerk en samen weer kunnen bidden en zingen.
We gaan ons best doen om er een mooie viering van te maken.
Iedereen is van harte welkom en de nabestaanden krijgen een
persoonlijke uitnodiging.
Voor het samenzijn na de viering nodigen wij u graag uit in Dorpshuis
“De Drie Linden” voor een kopje koffie of thee met een
worstenbroodje.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
Groep herdenkingsdienst.

Huiskamer Ons Home
Iedere maandag zijn we weer open tussen 13:30u en 16:30u in De
Leyenstein, de Alem 2 zaal (helemaal achterin links)
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u even bijkletsen,
op de hoogte blijven van het reilen en zijlen van de vereniging, een
belasting- of computerprobleem voorleggen aan één van de aanwezige
bestuursleden, een kaartje leggen of met elkaar breien.
Vult u maar in. Alles kan, maar er wordt niets georganiseerd.
We hanteren wel de volgende regels:
- Blijf thuis als u klachten heeft die kunnen passen bij corona en
laat u direct testen.
- Schud geen handen.
- Was vaak uw handen met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi
deze daarna weg.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Pieter Both: 0418-640520
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NIEUWE LEDEN
Per 1 januari mevrouw Toos van
Bruchem-Rovers uit Kerkdriel
en de heer Jan van Bruchem uit
Kerkdriel

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

Overleden leden
Praten lucht op !

De Luisterlijn
088-0767 000
Dag en nacht telefonisch te
bereiken, het hele jaar door
Voor eenieder die behoefte
heeft aan een vertrouwelijk
gesprek
Ook bereikbaar per chat:
deluisterlijn.nl

Belangrijke
telefoonnummers
(0418, tenzij anders vermeld)
Anne Bongaerts, tips voor
interviews, 662854
Pieter Both, 640520
Wim Dobbe, 06-49416267
Ria v. Eeuwijk 632840
Annemiek Hekman,
06-57124208
Wendela Jesse, 640520
Leo Lagarde, 073-5994508
Marianne Lagarde
073-5994508
Berrie Monster 633255
Adri Piels 637031
Maria Verhoeven 750376
Rini Verhoeven 632170,
June Verkuil 664096

Mevrouw Ria van Mook-Peters uit Kerkdriel is op 28 september op 94jarige leeftijd overleden.
Op 8 oktober is op 79-jarige leeftijd mevrouw Nellie van Veenendaalvan Aalst uit Heerewaarden overleden.
Frits van Namen uit Kerkdriel is 16 oktober op 77-jarige leeftijd
gestorven

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 sterke
1 november de heer Frits Verhoeven uit Kerkdriel
2 november mevrouw Leontien van Mer-Tijhuis uit Kerkdriel
85 jaar, de sterkere
5 november mevrouw Door van Herwijnen-Verhoeven uit Velddriel
8 november de heer Noud Rovers uit Kerkdriel
9 november de heer Ko Wammes uit Kerkdriel
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Notulen Algemene Ledenvergadering KBO,
woensdag 6 oktober 2021 in de Boxhof te Velddriel.
1.ONTVANGST
De binnenkomst was deze keer anders dan andere keren, omdat we nu een vaccinatie-, herstel-, of
testbewijs moesten tonen i.v.m. de coronaregels.
Verder was de ontvangst als vanouds met een lekker kopje koffie of thee en cake en kregen we twee
consumptiebonnen om te gebruiken tijdens de pauzes.
2.WELKOM
Om 13.30 uur werd de vergadering geopend door de dagvoorzitter Pieter Both, met een mooi gedicht en
inleidende woorden, waarbij hij terugkeek op de laatste nieuwjaarsbijeenkomst in 2020, toen we nog
geen idee hadden wat ons boven het hoofd hing. Ook had hij een speciaal woord van dank voor Willy van
Lieshout en allen die eraan meegewerkt hebben om de Achtkant tijdens de coronatijd gewoon in de
brievenbus te laten vallen.
3.VERSLAG 30 OKTOBER 2019
Het verslag was te lezen in de Achtkant van december 2019. Hierover waren geen op- of aanmerkingen,
waarna het verslag werd goedgekeurd.
4.MEDEDELINGEN
Activiteiten: Tijdens de dagen dat er in de achterliggende coronatijd af
en toe activiteiten toegestaan werden is er gewandeld, gefietst en
gekiend. Op dit moment zijn al deze activiteiten weer hervat en was er
zelfs al weer een zeer geslaagd busreisje. Ook staat er voor januari
een nieuwjaarsreceptie op de planning.
Tot nader bericht vinden alle binnen activiteiten nog plaats in de
Boxhof of het parochiecentrum.
Het dansen en bridgen is vanwege het geringe aantal deelnemers op
dit moment helaas gestopt en ook het gymmen kon geen doorgang
meer vinden vanwege het faillissement van de locatie en de
coronatijd.
Wensen voor de komende periode zijn een bezoek aan de
Seniorenexpo (per bus?) in Veldhoven en het kersen eten in de
kersentijd.
Zorg en Welzijn: Tijdens de coronatijd zijn er maaltijden bezorgd in
en om de Leyenstein, belrondes met 80 en 85 jarige leden gehouden
en twee maal een open eettafel. Sinds augustus dit jaar organiseren
we weer een maandelijkse open eettafel in de Boxhof en de wekelijkse huiskamer op maandagmiddag in
de Leyenstein. We plannen de herdenkingsdienst voor onze overleden leden op 10 november, de
voorlichting ziektekostenverzekeringen in december en de kerst open eettafel in Boxhof op donderdag 16
december.
5.BESTUURSZAKEN
Aftredend en herkiesbaar zijn Berrie Monster (7 jaar) en Pieter Both (6 jaar). Zij worden beiden
mondeling herkozen.
Ad van Lamoen is in 2020 om gezondheidsredenen al teruggetreden uit het bestuur. Voor zijn grote inzet
in meer dan 15 jaren ontving hij vorig jaar uit handen van de voorzitter de KBO – zilveren speld met goud
en waren er bloemen voor zijn vrouw Marleen en een diner bon.
Nogmaals wordt dringend een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden: we zijn op zoek naar een
nieuwe voorzitter, secretaris, activiteitencoördinator en webmaster.
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6. PAUZE.
Bij het tweede kopje thee of koffie werd er genoten van de vrolijke muziek en
zang van het duo Zonnige Klanken.
7.FINANCIËN
De financiële verantwoording 2019 is aan de leden voorgelegd via de
Achtkant en goedgekeurd.
De financiële verantwoording 2020 is gecontroleerd door de
kascontrolecommissie. De heer Johan Laheij (voorzitter commissie) leest de
goedkeuringsbrief voor, waarna door de vergadering het gevoerde financiële
beleid van het bestuur goedgekeurd.
De penningmeester licht de conceptbegroting 2021 toe, waarna de
vergadering akkoord gaat met deze begroting. Hij deelt tevens mede dat het
bestuur nadenkt over een contributieverhoging in 2023.
Er wordt afscheid genomen van mevrouw Anny Meuleman als lid kascontrole. Zij ontvangt een doosje
bonbons. Op voorstel van het bestuur worden de heer Fred van Breemen en mevrouw Truus van Bruchem
als nieuwe leden van de commissie gekozen.
8. WIJZIGING STATUTEN
Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan. De gevolgen van deze wet en
de mogelijkheid om elektronisch te vergaderen moeten worden opgenomen in onze statuten.
De vergadering gaat akkoord met het volgende schema:
a. Wij nemen het modelreglement aangeleverd door KBO Brabant over.
b. Ons voorstel wordt aan de leden toe gestuurd per nieuwsbrief, gepubliceerd op de website en kan
worden opgevraagd bij de secretaris.
c. Voorstel moet worden goedgekeurd in een volgende ALV.
d. Na goedkeuring moeten de statuten worden vastgelegd bij de notaris.
9. JUBILARISSEN
Maar liefst 6 personen zijn al 25 jaar lid van de KBO. Geen van allen waren zij aanwezig op de
vergadering. De bijbehorende oorkonde en de attentie wordt nog bij hen bezorgd.
10. LOTERIJ
Onder het genot van een drankje en de gezellige klanken door het
muzikale duo werden er loten verkocht. Er waren weer 10 mooie prijzen,
samengesteld door mevrouw Maria Verhoeven, te winnen. De hoofdprijs
bestond ditmaal uit een cadeaubon van € 25. De opbrengst van de loterij
was € 331,11. SLUITING
Na het gezellig samenzijn vroeg de heer Wijgergangs nog even het woord
en bedankte het bestuur, maar in het bijzonder de heren Berrie Monster
en Pieter Both die op dit moment als interim bestuursleden KBOMaasdriel op bewonderenswaardige wijze draaiende weten te houden.
Notulist: Diny Laheij - Luites

5

Voorlichting KBO Zorgverzekering 2022
Woensdag 8 december en woensdag 15 december
U krijgt allemaal binnenkort uw nieuwe zorgpolis 2021 Vrijwel alle zorgverzekeraars verhogen dit jaar hun
premie en het kan dus interessant zijn om te kijken of u niet te veel betaalt.
Ook dit jaar heeft u de gelegenheid om dit met ons te bekijken.
KBO Maasdriel heeft, via KBO Brabant, voor haar leden een overeenkomst met
zorgverzekeraar VGZ.
Deze maatschappij heeft collectieve basispolissen met daarbij een aanvullende
verzekering met leuke extra vergoedingen voor senioren.
Bij een verzekering met aanvullend pakket, kunt u ieder jaar uw KBO contributie
(2021: €20) terugvragen.
Mensen met een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm, excl. vakantietoeslag) kunnen in
Maasdriel gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Maasdriel aanbiedt: het
VGZ gemeentepakket.
Wij kunnen u ook daarbij helpen.
We doen de voorlichting in het voormalige parochiecentrum van de St-Franciscusparochie, Hertog
Arnoldstraat 57b in Kerkdriel.
De data zijn dus woensdag 8 december en woensdag 15 december om 14:00u.

U moet u in ieder geval opgeven bij Pieter Both. Dit kan telefonisch op 0418-640520 of
per mail naar p.both@hccnet.nl. Hij stemt dan samen met u datum en tijd af.
Vriendelijke groeten van het team adviseurs Zorg en Welzijn.

Alzheimer Café Bommelerwaard
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden.
Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Marten Tel, geestelijk verzorger, 073 61 19 170
Mariella van Heck, mantelzorgconsulent, 0418 634 231

“Wie neemt de regie”
Wie de diagnose dementie krijgt, zal mogelijk op een gegeven moment hulp nodig hebben. Het is verstandig
om daar tijdig over in gesprek te gaan met partner, familielid of mantelzorger en je hierop voor te bereiden.
Met elkaar zal je moeten bedenken wie samen met je beslissingen mag nemen over bijvoorbeeld geld,
wonen, welzijn en zorg. Op deze avond komt aan de orde wat er zoal te regelen is en met wie. Het zal gaan
over thema's als wils(on)bekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging en over mogelijkheden als
mentorschap en/of bewind voering. Dit alles onder het motto: iedereen heeft het recht om veilig oud te
worden. Want een op de twintig ouderen wordt slachtoffer van financieel misbruik. We spreken hierover met
deskundigen vanuit maatschappelijke en financiële organisaties. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Op 18 november 2021 in het
Partycentrum De Weesboom, Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden.
Steeds van 19.30 – 21.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.Bij onze voorzorgsmaatregelen in
verband met het corona-virus volgen wij de richtlijnen van het RIVM en van Alzheimer Nederland om de
bijeenkomsten veilig te laten verlopen.
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Zorg en Welzijn
Zij staan allemaal vrijwillig voor u klaar!
Hun telefoonnummers vindt u op pagina 3
Ouderenadviseurs (VOA):
Wim Dobbe.
Belastingdeskundige:
Adri Piels
Leo Lagarde
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. 06 57 124 208, mail: jenahekman@kpnmail.nl

Educatie en Ontspanning
Cursussen basiskennis tablet (iPad en Android)
We bieden 2 verschillende tablet cursussen aan: voor iPad en Android (Acer, Asus, Lenovo, Samsung,
etc.) omdat de apparaten niet te vergelijken zijn.
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 ook alles aan om
het zo gezellig mogelijk te maken.
Iedere cursus kost €30 en de koffie of thee en de gezelligheid is gratis.
We houden ons natuurlijk aan de richtlijnen.
De iPad cursus is op 18 oktober begonnen. We hebben slechts
2 deelnemers dus ze krijgen een VIP behandeling!
De Android cursus staat nog steeds open voor cursisten.
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
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Let 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.

Wat moet ik doen als ik op computergebied
iets wil leren of bijspijkeren?
U hoeft alleen maar contact op te nemen met
Pieter Both, 0418-640520 of p.both@hccnet.nl en als Pieter niet bereikbaar is, kunt u bellen of mailen met
Berrie Monster: 0418-633255 of berrie.monster@planet.nl.

OPEN EETTAFEL
De volgende Open Eettafel vindt plaats op woensdag 3 november in de Boxhof te Velddriel. Zaal open
11.30 uur, aanvang maaltijd 12.00 uur.
U kunt zich opgeven voor deze eettafel bij Marianne Lagarde, tel.nr. 073-5994508/
0654942354. Of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl De kosten bedragen 8,50
euro voor een 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een kopje koffie/thee na.
Houdt u er rekening mee dat, als u zich heeft opgegeven en onverhoopt niet kan
komen, op tijd afzegt (2 dagen van tevoren) om extra kosten voor de KBO te
voorkomen. Als er zich minder dan 25 personen aanmelden zijn wij, vanwege de hoge
kosten, genoodzaakt om de maaltijd te annuleren.
Heeft u problemen met vervoer laat het mij dan weten.
Marianne Lagarde

Kerst Open Eettafel
We organiseren weer een gezellige Kerst Open Eettafel en wel op
donderdag 16 december. Dit keer niet in de Leyenstein, maar in de
Boxhof in Velddriel.
Een uitgebreid viergangen menu en twee consumpties voor de scherpe
prijs van € 17.- De prijs is dus een beetje hoger dan in 2019, maar
alles is echt duurder geworden.
Graag contant af rekenen bij onze penningmeester aan de zaal.
Zaal open om 11.30 uur, aanvang maaltijd 12.15 uur, einde rond
15.30 uur.
Vanaf vrijdag 5 november tot en met donderdag 3 december kunt u
zich opgaven bij Marianne Lagarde (tel. 073-5994508 / 06-54942354
of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl).
We rekenen op een grote opkomst. Het maximum aantal is wel 100
deelnemers.
Heeft u problemen met het vervoer? Laat het dan even weten.
Marianne Lagarde
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Kienen
We gaan hier mee verder iedere laatste vrijdagmiddag in de maand in De Boxhof in Velddriel. Dus 29
oktober en 26 november.
Zaal is open om 13.15 uur en kienen vanaf 13.30. Prijs is
nog altijd € 4,00 per deelnemer en € 1,00 voor een extra
kaart.
Een kopje koffie en plakje cake zijn in de prijs inbegrepen.
Overige consumpties zelf afrekenen,
Je hoeft je niet meer van te voren op te geven, maar wel je
Coronacheck meenemen.
We hebben (tijdelijk?) een nieuwe “kienmaster”, die nog
het een en ander moet leren. Dat kan hij het beste bij een
grote opkomst!!
Mocht u geen vervoer hebben laat het dan even weten. We
kijken of we iets kunnen regelen.

Wandelen
De volgende wandeling is 4 november. De plaats van vertrek wordt
nog doorgeven.

Fietsen
Donderdag 18 november is de derde donderdag van de maand en gaan we weer fietsen.
om met maximaal 10 personen te fietsen voor onze eigen veiligheid omdat wij met e-bike fietsen.
Aanmelden voor wandelen en fietsen kan bij:
1. Annie Wiegmans (annie.wiegmans51@gmail.com) tel.nr. 06-40617235 of
2. Lies v.d. Bogaard (of tel.nr. (lvandenbogaardt@gmail.com) 06-36274635

Bewegen in het water; GOED VOOR U !
Het SGOM organiseert al jaren het bewegen in het water onder begeleiding in Zwembad De Kreek te
Kerkdriel. Heerlijk 45 minuutjes met een groep meedoen om je spieren soepel te houden en te krijgen.
Era van der Zalm en Carola van Kessel zijn de organisatoren en mede initiatiefnemers van het eerste uur.
Zij maken de afspraken, zorgen voor briefjes, betalingen, lossen problemen op en ontzorgen u voor
deelname aan bewegen te water. Wat is het toch fijn dat zij er zijn en het blijven regelen voor u.
Helaas heeft de periode tijdens corona het e.e.a. veranderd in de groepsgrootte. Verschillende mensen
kunnen om diverse redenen niet meer deelnemen.
Bij deze willen we daarom graag een oproep doen aan u voor dit geweldige initiatief! We zijn op zoek naar
deelnemers om onze zwemlessen zoals voorheen door te kunnen zetten; met name op donderdag!
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Wanneer zijn de lessen?
Donderdag: Om 09.15 uur de 1ste les, 10.00 uur de 2de les of om 10.45 uur de 3de les.
Vrijdag:
Om 10.00 uur de 1ste les, of om 10.45 uur de 2de les
De eerstvolgende 10 lessen vinden iedere week plaats vanaf donderdag 18 november 2021
t/m vrijdag 4 februari 2022.
Voor wie?
Voor iedereen die van bewegen houdt. Er is niet echt een leeftijdsgrens, maar de meeste deelnemers zijn
>50 jaar. Het is ook een uitstekende manier om te bewegen en te revalideren.
Wat zijn de kosten?
Voor 10 lessen betaalt u € 45,-. In december 2021 krijgt u zelfs een gratis les extra!
Het is ook altijd mogelijk om eerst een gratis proefles te volgen.
Lieve mensen, twijfel niet en meld je aan!
Neem je man, vrouw, buurvrouw, buurman, vriendin, vriend mee! Zorg ervoor dat dit mooie initiatief nog
jaren door kan gaan!
Voor informatie of aanmelding kunt u bellen naar Era van der Zalm tel: 06 22882191

Een bijzondere plek, oplossing van vorige maand
Op de gevel van het huis aan de Kromsteeg 37 is deze kleerrijke vlinder
te zien.
Er heeft zich niemand met de goede oplossing gemeld.

Een bijzondere plek, nieuwe opgave:

In het buitengebied heb ik dit eigengemaakte
bordje “ontdekt”. Kan me iemand vertellen
waar het te vinden is.
De winnaar krijgt een vermelding in de
volgende Achtkant. Oplossing sturen aan de
redactie.
Veel succes en mooi weer met de zoeken !
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Kruiswoordpuzzel KBO
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is:

THUISWERKEN

Er zijn 15 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is mevrouw Marianne Lagarde uit Hedel. De VVV bon
zal z.s.m. aan haar uitgereikt worden.

Nieuwe Kruiswoordpuzzel KBO
Het bestuur stelt een VVV bon van € 10,00 ter beschikking voor de goede oplossing. Bij
meerdere goede oplossingen wordt er geloot. Alleen voor leden.
Oplossing insturen aan de redactie: willyvanlieshout51@gmail.com
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Flevoland 18
scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in hoge mate 26 onderdanigheid
27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40
mager 41 ik 42 doorn 45
dartel 48 sint 49 circa 50
Chinese munt 51 als onder
53 geweldig 54 gewoon 56
bergweide 57 muzieknoot 58
slingerplant 59 lidwoord 60
tijdperk 62 Chinees gerecht
63
metalen
staafje
65
zangnoot 66 Scandinaviër 68
vleesstokje 70 hemellichaam
71 provinciehoofdstad.
Verticaal: 1 geraamte 2 snel
3 public relations 4 een zeker
iemand 5 onzin 7 Europeaan
8
Bijbelse
priester
9
bolgewas 10 snijwerktuig 11
jachtexpeditie
15
boetedoening 17 loopstok 18
toename 20 op elkaar 23
vanwege 29 innig samen 32
bloeiwijze 35 niet in werking
36
iedere
persoon
38
afslagplaats
bij
golf
39
filmpersonage 42 flink en
sterk 43 waterverf 44 onzin
45 nachtrust 46 pianospeler
47
tegoed
48
lijn
52
eiergerecht 55 moeder 61
gravin
van
Holland
62
honingdrank
64
grappenmaker 65 droog (van
wijn) 67 plus 69 overmatig.
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Klassieke muziek Leyenstein
J. S. Bach wordt door de meeste muziekwetenschappers beschouwd als een van de grootste en
invloedrijkste componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek vanwege de inventiviteit
waarmee hij melodie, harmonie en ritme, maar ook diverse muziekstijlen uit zijn tijd en dansvormen
combineerde, wat vele componisten na hem inspireerde en wat ze ook trachtten te evenaren. Van de
20 kinderen die hij kreeg gaan we er 4 behandelen, deze zijn het meest succesvol in de muziek.

J. S. Bach en zonen
De familie Bach is een breed vertakt
muzikaal geslacht en volgens bronnen
muzikaal actief sinds de eerste helft van de
16e eeuw. In Thüringen werd het woord Bach
als synoniem voor musicus gebruikt.
Johann Sebastian Bach heeft zelf een
stamboom gemaakt om de muzikaliteit van
zijn voorouders te kunnen illustreren. Hij gaf
een overzicht in de oorsprong der musicalischBachischen Familie. Bekend is dat de familie in
zijn tijd reünies hield, waar dan vrolijk
gemusiceerd, gezongen en geïmproviseerd
werd.
De vrouwen - moeders, echtgenotes, zussen
en dochters - spelen in de door Johann
Sebastian gemaakte stamboom, een
ondergeschikte rol. Toch zijn er voldoende
aanwijzingen dat ook zij een grote mate van
muzikaliteit bezaten.

Als u de vertelling in de Leyenstein wil volgen dan kunt u zich melden via onderstaand email
adres of naar de Leyenstein komen en de vertelling gratis bijwonen.
Indien u besluit volgende vertellingen ook te willen bijwonen dan kunt u zich ter plaatse
aanmelden en krijgt u de kosten te horen.
De vertellingen zijn elke 2de woensdag van de maand, locatie De Leyenstein,
Hoenzadrielzaal en aanvang 10.30 uur.
Indien u een gehele vertelling én de muziek per email wil hebben, kosten € 5,00 per
vertelling, kunt u een email naar mij sturen.
Email: hansgl@leyenstein-klassiek.nl
Bezoek ook eens de website www.leyenstein-klassiek.nl
Met muzikale groet, Hans Glorius.
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Zeer geslaagde KBO-dagreis
Door Gerrit Verkuil
Drie landen op één dag bezoeken. Dat deden zestig Maasdrielse KBO-ers op woensdag 22 september
jl. In een comfortabele touringcar van Kras, met als perfecte chauffeur Gerard Kroezen, toerde het
gezelschap niet alleen door het heuvelachtige Zuid-Limburg, ook België en Duitsland werden bezocht.
Heerlijk rustig rijdend vertelde Gerard enthousiast over tal van indrukwekkende gebouwen en
dergelijke die in de omgeving te zien waren. Een pittig bakje koffie met een heerlijke punt Limburgse
vlaai stond de dames en heren te wachten in Grathem.
Daarna vervolgde men de boeiende reis om rond de middag op het Drielandenpunt bij Vaals te
arriveren. Na het nuttigen van een zeer gevarieerde lunch maakte een aantal reizigers van de
gelegenheid gebruik om met de lift de hoogte in te gaan om daar te genieten van een weids uitzicht.
Om goed drie uur parkeerde de bus in Maastricht. Daar ging het gezelschap aan boord van een grote
rondvaartboot waarmee een tocht over de Maas werd gemaakt. Dank zij het schitterende weer zaten
tal van mensen op het dek te genieten van hetgeen waar zoal langs werd gevaren.
In restaurant ‘Aod Thoear’ in het “witte” stadje Thorn deden onze KBO-ers zich tegen de avond tegoed
aan een uitstekend verzorgd diner met een zeer uitgebreide keuze.
Tegen negen uur was de bus terug in de Bommelerwaard en keerden de tevreden reisdeelnemers weer
terug naar hun woning.
Al met al kan worden gezegd dat na lange tijd van Corona-stilstand de KBO-dagreis een succes was.
Hopelijk wordt deze volgend jaar met uiteraard een ander reisdoel weer op het programma gezet.
Foto’s: Henk Wijgerse.
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Boekbespreking door Gerard van Mook
Door allerlei oorzaken werd ik deze keer bijna ingehaald door de deadline.
Daarom nu een korte impressie van twee boeken.
Allereerst ‘Twee weken weg’ van de Engelse schrijver R.C. Sherriff.
Dit boek verscheen voor het eerst in 1935 en is nu opnieuw uitgebracht. En
gelukkig maar! De roman gaat over het gezin Stevens dat elk jaar hun
tweewekelijkse vakantie doorbrengt in de badplaats Bognor Regis ten
zuidwesten van Londen. Deze vakantie wordt jaarlijks met militaire precisie
voorbereid door vader Stevens. De rest van het gezin voert de
voorbereidende opdrachten zonder morren uit. Gedurende twee heerlijke
weken genieten vader en moeder Stevens en hun drie kinderen van hun
welverdiende vakantie. Ze verblijven nu al voor het 20e jaar in een pension dat door de jaren heen
behoorlijk versjofeld is. Elk gezinslid geniet op zijn eigen manier van de vrije dagen; vader wandelt
graag, de kinderen zijn het liefst op het strand en moeder houdt de schijn op dat ze ook van de
vakantie geniet. Iedereen heeft zo zijn eigen kleine zorgen en routines. Er gebeurt niks schokkends,
maar de alledaagse belevenissen, de vreugden en verdrietjes worden zo beeldend beschreven dat je
niet wilt ophouden met lezen.
Een klein pareltje!
Het tweede boek is de nieuwe roman van de Amerikaans auteur Jonathan Franzen; ‘Kruispunt’.
Ik ben een grote liefhebber van het werk van Frantzen. Zijn vorige romans heb ik allemaal gelezen en
vooral ‘De correcties’ en ‘Vrijheid’ zijn in mijn ogen meesterwerken. Dus ik
was heel benieuwd naar het nieuwe boek, dat ik meteen heb aangeschaft.
Ik ben inmiddels op pagina 108 en het is weer een verslavend werk. Het
boek speelt in de jaren 70 en gaat over het gezin Hildebrand waarvan de
vader hulppredikant is van een progressieve kerk in een voorstadje van
Chicago. Vader wil zich bevrijden uit zijn liefdeloze huwelijk, niet wetende
dat zijn labiele vrouw Marion met dezelfde gedachte speelt. Oudste zoon
Clem neemt een beslissing die het hele gezin zal verbijsteren. Mooie en
populaire zus Becky raakt onder de bekoring van hippiecultuur en het
briljante jongste kind Perry worstelt met zijn drugsverslaving. Zoals vaak in
de romans van Franzen gaat het in dit boek ook weer over gezinsleden en
hun onderlinge relaties en strubbelingen.
Het boek krijgt in diverse recensies de volle 5 sterren. Ik weet nog niet of ik
die ook ga geven, maar het begin is veelbelovend!

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan.
Column door Gerrit Verkuil
Nog enkele maanden en we kunnen weer gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Ik ben zeer
benieuwd of er in Maasdriel nog nieuwe ‘partijen’ opduiken. Als ook hier de trend van Den Haag
gevolgd wordt is, vrees ik het ergste. Ronduit belachelijk vind ik het dat in de Tweede Kamer maar
liefst negentien partijen, groeperingen of individuen zijn vertegenwoordigd. Zelfs bij de meest lullige
agendapunten nemen vrijwel alle ‘politiekelingen’ hun kans waar om hun zegje te doen. Zeker als ze
denken dat er tv-camera’s op hen gericht zijn. Gevolg daarvan is dat de beraadslagingen eindeloos
duren met als bijkomend gevolg dat de ‘hete hangijzers’ veel later of helemaal niet aan bod komen.
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RTM
Helaas moeten we het als geïnteresseerde volgers van de lokale politiek tegenwoordig doen met ons
computerschermpje. De tijd dat de raads- en commissievergaderingen op de voet werden gevolgd door
de RTM (Radio Televisie Maasdriel) ligt lang achter ons. Ik vind dat erg jammer, temeer omdat de
kranten ook niet of nauwelijks aandacht aan de Bommelerwaardse politiek schenken. Daardoor wordt
het toch wel verrekte moeilijk om te bepalen welke fracties of individuele raadsleden zinvol bezig zijn.
KBO met ruim 800 leden
Uiteraard wil ik met deze column geen stemadvies geven. Ik zou niet durven, wel pleit ik er voor wij
als oudere Maasdrielenaren de keus te laten vallen op die raadsleden waarvan je mag verwachten dat
deze zich nadrukkelijk voor onze groepering inzet. Al is het alleen maar om te bewerkstelligen dat de
KBO met ruim 800 leden de beschikking over een ‘eigen onderkomen’ krijgt. Dat hadden ze destijds in
de voormalige land-en tuinbouwschool ‘De Piepelenberg’. Toen dit gebouw werd gesloopt werd de KBO
verwezen naar ‘de Kreek’. Dat zou het Kerkdriels dorpshuis zijn. Om diverse redenen was deze locatie
bij de Drielse senioren bepaald niet gewild.

voormalige land-en tuinbouwschool ‘De Piepelenberg’
‘Gastvrije Boxhof’
Helaas worden de gebruiksmogelijkheden in ‘De Leyenstein’ geleidelijk aan steeds minder. Gelukkig
kan de KBO voor grotere bijeenkomsten zoals de gezamenlijke maaltijden en de algemene
ledenvergadering in de gastvrije ‘Boxhof ’in Velddriel terecht. Desondanks is het betreurenswaardig dat
onze seniorenorganisatie met meer dan 800 leden geen ‘eigen onderdak’ heeft. Als dat er wel was zou
het een stuk gemakkelijker zijn om bepaalde activiteiten te organiseren.
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Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven.
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Chris van Uitert
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Kerkstraat 53A
5331 CB Kerkdriel
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Telefoon 0418-636 610
Fax 0418-637 274
info@notariskerkdriel.nl
www.notariskerkdriel.nl

UW LOKALE
WINKELIERS
BEZORGEN
HET GRAAG
BIJ U THUIS

Het winkelhart van Maasdriel
Boons Markt - Etos - Brood & Zo - Electroworld De Rouw
Dreamsz Fashion - Mitra - Majalis - Hema - Sander telecom
Primera - Zwijsje - ’t Kappershuis
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alle horeca, winkels en lokale acties ondeR EEn dak!

Hubo Kerkdriel
Industriestraat 3
(0418) 63 18 38
Kerkdriel@hubo.nl

Mgr. Zwijsenplein 8-10 • Kerkdriel
Tel. 0418 - 632725 • rouw@electroworld.nl

