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Maandblad “DE ACHTKANT”

In deze Achtkant leest u over
de volgende onderwerpen.
Voorwoord van Wendela blz. 1.
Nieuwjaarsboodschap van het
bestuur van de KBO op blz. 2.
De Nieuwjaarsborrel op blz. 4,
die jammerlijk niet doorgaat.
Rabo Club Support opbrengst
op pagina 4.
Een nieuwe informatieve
website – Steffie - op pagina 5.
Alzheimer Café op pagina 5
Kienen op blz. 6
Volgende Open Eettafel blz. 6
Over wandelen en fietsen, dat
even niet doorgaat, op blz. 7
Senioren Expo nieuws op blz. 7
Kruiswoordpuzzel op pagina 8
Klassieke muziek op pag. 9.
Boekbespreking op blz. 10.
De column van Gerrit Verkuil op
pagina 11
Willy van Lieshout

Moed
Een paar weken geleden dacht ik nog dat het wat vreemd was om mijn
stukjes steeds te eindigen met: Houd moed, heb lief.
Heb lief wilde ik natuurlijk niet schrappen, maar moed houden, hoe zo?
Alles ging toch weer de goede kant op?
Was het dan niet wat theatraal?
Maar inmiddels hebben we een beetje moed hard nodig.
Een niet eindigende stroom van nare berichten; om moedeloos van te
worden.
Het grappige is dat, als je even géén t.v. kijkt, en géén krant leest, het
leven gewoon leuk is.
Je kunt heerlijk op de dijk in de wind wandelen, warm en blozend thuis
komen, een eitje met spek bakken, je in je stoel nestelen en lekker
lezen.
Niets aan de hand.
Maar Sint moest weer met videobellen en Kerst wordt in drie stukken
gehakt, zodat telkens een ander deel van de familie komt aanschuiven.
Zo kan het ook, maar jammer is het wel.
De kerstroos van vorig
jaar kleurt weer rood. Het
is mij gelukt hem in leven
te houden. Als dát geen
moedige plant is!
Ach, en wie weet wordt
het nu eens een witte
kerst, zoals het hoort.
Ik wens u fijne feestdagen
en vooral:
Houd moed, heb lief.

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

Wendela

Kopij voor het volgende
nummer kan tot uiterlijk
dinsdag 18 januari 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!!

NIEUWJAARSBOODSCHAP
Namens het bestuur wens ik u en de uwen fijne feestdagen en een
gelukkig, maar vooral gezond 2022.
Laten we hopen dat we begin
volgend jaar gezamenlijk het glas
kunnen heffen op een jaar met
weinig corona beperkingen.
Het bestuur houdt u op de hoogte.
Laat 2022 vooral een beter jaar
zijn!
Hartelijke groet en blijf gezond.
Pieter Both

Huiskamer
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.
- Houd 1,5 m afstand.
- 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.
Let op: op 27 december zijn we gesloten.
We beginnen weer op 3 januari in het nieuwe jaar.

Inschrijf- of ander geld
overmaken naar
KBO Maasdriel?
Dat kan naar IBAN NL57 RABO
0125 1506 60
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NIEUWE LEDEN

Mevrouw Leny van Beurden-Bok
uit Kerkdriel

Familieberichten

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

Mevrouw Toos van BruchemRovers uit Kerkdriel
De heer Rien Quik uit Kerkdriel
De heer Jan van Bruchem uit
Kerkdriel
De heer Eltje Homan uit
Rossum

Praten lucht op !

Overleden leden
Wij hebben gelukkig geen overledenen te melden

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

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.

(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

Kroonjarigen
85 jaar
24 januari mevrouw Trees Hooijmans-Verhoeven uit Velddriel
90 jaar
7 januari mevrouw Atie ter Weele-Kap uit Kerkdriel
95 jaar
13 januari mevrouw Anneke Stoof-Maas uit Kerkdriel
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Geen Nieuwjaarsreceptie op woensdag 05 januari 2022
We vinden het een minder goed idee om de
nieuwjaarsreceptie op woensdag 05 januari te laten
doorgaan. Door de Corona maatregelen is het volstrekt
onzeker wat er wel en niet kan begin januari. Is het dan
nog verstandig om een bijeenkomst met (hopelijk) veel
ouderen door te laten gaan?
Wij, het bestuur van deze vereniging, vinden van niet.
We gaan deze bijeenkomst dan ook uitstellen naar eind
maart of begin april, in ieder geval een tijdstip, waarop we zonder al te veel zorgen met
grotere aantallen ouderen op minder dan ander halve meter bij elkaar kunnen komen.

De Rabobank ClubSupport actie 2021
Voor het achtste jaar op rij hebben we meegedaan aan de Rabobank ClubSupport actie.
Het ging dit jaar wederom anders dan voorgaande jaren, geen vijf maar drie stemmen per
lid, waarbij je maar één stem per vereniging kon uitbrengen.
Op 14 november heeft de Rabobank de uitslag van de stemming openbaar gemaakt.
Tijdens onze Algemeen Bestuursvergadering op die dag heeft een medewerker van de
Rabobank Altena Bommelerwaard aan onze vice-voorzitter een cheque overhandigd met het
bedrag van € 790,37.
Dit is het resultaat van 97 stemmen, die door u op onze vereniging zijn uitgebracht.
Dit bedrag is behoorlijk minder dan verleden jaar, maar het is nog steeds een mooi bedrag
dat we goed kunnen gebruiken.
Wij willen een ieder, die aan dit resultaat heeft
meegewerkt, zowel de organisatoren als de stemmers,
heel hartelijk danken voor hun medewerking.
Zoals het er nu uitziet komt er volgend jaar weer een Rabobank
ClubSupport actie. Dan hopen we opnieuw op uw medewerking
oftewel uw stem op KBO Maasdriel. Daar komen we in augustus
2022 voor bij u terug.
Nogmaals, mede namens het bestuur, hartelijk dank.
Berrie Monster, penningmeester

Bent u geïnteresseerd wie er nog meer meededen en in de prijzen vielen ga dan naar:
https://www.rabo-clubsupport.nl/altena-bommelerwaard/resultaten
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Website Steffie legt uit
Er is een website waarin op een duidelijke en makkelijke manier van alles
wordt uitgelegd: computeren (videobellen, MijnOverheid, DigiD), eten en
drinken, geld (schuldhulpverlening, bankieren, bijstand), gezondheid
(zorgverzekering, huisarts), reizen (reisplanner, OV-chipkaart), vrije tijd en
ook daten.
U vindt de website op: https://www.steffie.nl
Als u het geluid van de computer of tablet aanzet, kunt u de uitleg ook
beluisteren.
Iedere dag zijn er leuke nieuwtjes. Een goed begin van de dag!

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.

Alzheimer Café Bommelerwaard
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden.
Het Alzheimer Café is een initiatief van: Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’sHertogenbosch-Bommelerwaard met de partners: NPV Bommelerwaard, PCOB Afd.
Bommelerwaard, BrabantZorg, Zorgcentrum ’t Slot, Stichting Welzijn
Bommelerwaard, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland/Santé
Partners Woonzorgcentrum De Vaste Burcht.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:
Marten Tel, geestelijk verzorger, 073 6119170 of
Mariëlla van Heck, mantelzorgconsulent, 0418 634 231
Wanneer?
Iedere derde donderdag van de maand, in december op de tweede donderdag.
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
De toegang is gratis.
Waar?
In Partycentrum De Weesboom, Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden
Programma van 20 januari:

De Geriater

Vanavond bespreekt de geriater de ziekte dementie
Wanneer spreek je van dementie en wat zijn de symptomen? Hoe wordt vastgesteld of er sprake is van
dementie? Is het belangrijk om de diagnose te kennen en waarom? Kan de ziekte worden behandeld?
Zijn mensen met dementie extra kwetsbaar voor andere gezondheidsproblemen? Er bestaan
ongetwijfeld veel vragen rondom dementie bij u. Denk er vast over na zodat u uw vragen aan de
geriater kunt stellen.
Gastspreker is ; Geriater Esther Cornege, werkzaam op de polikliniek geriatrie van het Jeroen
Boschziekenhuis in Zaltbommel.
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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

Kienen
In december hebben we geen kienmiddag.
De eerste keer in 2022 is op vrijdag 28 januari in De Boxhof in Velddriel.
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.
Als je laatste keer in november niet bent geweest geef je
dan even op bij
Berrie (0418-633255 of e-mail berrie.monster@planet.nl .
Neem wel je Corona check mee!!
Mocht je geen vervoer hebben laat het dan even weten. We
kijken of we iets kunnen regelen.
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Open Eettafel
De eerstvolgende Open Eettafel vindt plaats op woensdag 2 februari. U kunt zich voor deze eettafel
opgeven tot vrijdag 28 januari bij:
Marianne Lagarde, tel nr. 073-5984508/ 06-54942354 of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl
De kosten bedragen € 8,50, hiervoor krijgt u een 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een
kopje koffie of thee na.
Houdt u er rekening mee dat, als u zich heeft opgegeven en onverhoopt niet kan komen, op tijd afzegt
(uiterlijk 3 dagen van te voren) om extra kosten voor de KBO te voorkomen. Als er zich minder dan
25 aanmelden zijn wij, vanwege de hoge kosten, genoodzaakt om de maaltijd te annuleren.
Heeft u problemen met vervoer, laat het mij weten.
Marianne Lagarde.

Wandelen en fietsen
Doordat de Corona en Omicron besmettingen weer zijn toegenomen en de maatregelen zijn
aangescherpt, hebben we besloten om een tijdelijke stop in te zetten. Zodra het verantwoord is starten
we weer met fietsen en wandelen.
Aanmelden voor het 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
Wij wensen iedereen een liefdevolle kerst en een goed en gezond en sportief 2022 !

Senioren Expo 2022
Van KBO-Brabant, mede organisator van de Senioren Expo
2022 kregen we het volgende bericht :
“Uit veiligheidsoverwegingen in verband met corona is de
Senioren Expo, die in januari 2022 zou plaatsvinden,
afgelast. Afdelingen die bussen hadden besteld worden
apart op de hoogte gesteld. De organisatie, Expolaan, is aan het bekijken of later in het jaar wel een
beurs kan worden georganiseerd. Zodra wij meer weten zullen we dat communiceren.”
Op de website van de Senioren Expo kunnen we lezen we dat deze “leukste beurs voor 50-plussers” nu
wordt georganiseerd in de periode 10 t/m 15 mei 2022.
Reeds uitgegeven of gekochte kaarten blijven geldig.
Of en op welke dag we een bus gaan organiseren bepalen we in maart.
We willen dan wel graag dat U zich opnieuw opgeeft, wanneer u mee wilt.
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Kruiswoordpuzzel KBO
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is:

VOGELTREK

Er zijn 19 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is A.G.van Doorn. De VVV bon zal zo spoedig
mogelijk 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 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan
26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië
37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel
49 overdreven 50 tot en met
51 reeds 53 grote bijl 54 deel
v.e.
dynamo
56 Turks
bevelhebber
57 muzieknoot
58 deel
v.h.
bestek
59 loofboom 60 100 vierkante
meter
62 hevig
63 vochtig
65 knop op het toetsenbord
66 ongevuld
68 gevaar
70 smaldeel 71 roofvogel.
Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond
3 compagnon
4 nageslacht
5 halteplaats
7 voortreffelijk
8 sprookjesfiguur 9 Romanum
Imperium 10 pl. in Gelderland
11 metaal
15 traag
17 deelteken
18 afgemeten
portie 20 bontsoort 23 Oude
Testament 29 dierentuin in
Amsterdam
32 stijl
35 Europeaan
36 tennisterm
38 roem
39 watering
42 kaartspel
43 uitstalruimte
44 strijdmacht
45 bouwmateriaal
46 Waddeneiland 47 deel v.d.
vinger
48 autowerkplaats
52 eerroof 55 niet parkeren
61 iedere persoon 62 ledikant
64 gesloten
65 gravin
van
Holland
67 en
andere
69 oosterlengte.

8

Klassieke muziek Leyenstein
J. S. Bach en zonen
Wegens niet doorgaan van deze vertelling op 10 november 2021 gaan we die in
januari 2022 alsnog doen.
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. Dat
zijn Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Friedrich Bach
en Johann Christian Bach
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 musicalisch-Bachischen 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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Ons soort mensen – Juli Zeh
Boekbespreking door Gerard van Mook
De Duitse schrijfster Juli Zeh was mij totaal onbekend. Toevallig las ik een al wat oudere, lovende
recensie in de NRC en dat maakte me nieuwsgierig.
Het verhaal speelt zich af in het voormalige DDR dorp Unterleuten, een kleine gemeenschap met zo’n
tweehonderd inwoners. Gerhard, een oudere hoogleraar en zijn veel jongere vriendin Jule zijn verhuisd
uit de wereldstad Berlijn, naar het kleine idyllische dorpje. Gerhard heeft een nieuwe baan als
vogelbeschermer in het natuurgebied rondom Unterleuten en Jule zorgt voor haar pasgeboren
dochtertje Sophie. Tijdens een snikhete zomer verandert hun idyllische plek in een hel, omdat hun
buurman ‘het beest’ Schaller dag en nacht oude autobanden aan het verbranden is. Waarom?, dat
wordt later duidelijk.
De belangrijkste man in het dorp is Gombrowski, hij is de baas van
het grote landbouwbedrijf Ökologica GmbH, waar veel mensen in het
dorp afhankelijk van zijn. De aartsvijand van Gombrowski is de oude
communist Kron, die gruwt van het moderne kapitalisme en op allerlei
manieren probeert om ‘de vette hond’ , zoals hij Gombrowski noemt,
dwars te zitten.
Dit is zijn enkele van de vele intriges in de kleine gemeenschap. Maar
het wordt nog erger als op een dag de burgemeester een
dorpsvergadering belegt in het plaatselijke café, maar niet vertelt
waar het over gaat. De dorpelingen komen allemaal uit pure
nieuwsgierigheid. Een jongeman van de investeringsmaatschappij
Vento Vito houdt een gelikte presentatie. Het is de bedoeling dat
Vento Vito in de buurt van Unterleuten een windmolenpark gaat
bouwen. Dat nieuws slaat in als een bom, want dit zal het landschap
enorm veranderen en invloed hebben op flora en fauna en de
leefbaarheid in het dorp. Bijna alle inwoners zijn tegen, maar
sommigen zien ook kansen want er valt veel geld te verdienen met de opbrengsten van de
windenergie. Ook de grond waarop de windmolens gebouwd zullen worden zal veel geld waard zijn.
Wie heeft deze grond in zijn bezit? En waar komen de windmolens te staan? Kortom, voer voor nog
meer vijandigheid, geweld en intriges.
De mooie en gewiekste Linda Franzen heeft onlangs in Unterleuten een perceel grond gekocht met
daarop een oude bouwval. Ze wil daarop een manege bouwen, maar de vogelbeschermer Gerhard
houdt dit tegen omdat dit slecht voor de natuur is. Het stuk grond dat Linda in bezit heeft blijkt echter
cruciaal om de windmolens te bouwen. Dit gegeven gebruikt de slimme Linda om diverse mensen,
waaronder de oude vijanden Gombrowski en Kron en de vogelbeschermer tegen elkaar uit te spelen
voor eigen gewin.
Er gebeurt nog veel meer in die hete zomer in Unterleuten, maar dat gaat te ver om hier te
beschrijven.
Met ‘Ons soort mensen’ heeft Juli Zeh een fascinerend boek geschreven. Het barst van de
tegenstellingen, stad en platte land, rijk en arm, oud en jong, goed en slecht, communisme en
kapitalisme.
Maar vooral is het een prachtig geschreven boek waarvan je, als je het uit hebt, verzucht: jammer!
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Mgr. Zwijsenplein wordt culinair centrum
Door Gerrit Verkuil
Terwijl ik dit schrijf heb ik er geen idee van hoe we dit jaar Kerstmis en Oudjaar vieren. Een paar
dingen zijn zeker, de doorgaans druk bezochte kerstdiensten in de kerken en allerlei andere sfeervolle
bijeenkomsten kunnen we dit jaar opnieuw vergeten. Ook de gezamenlijke kerstdiners staan op losse
schroeven. Zoals het er op dit moment uitziet mogen we namelijk slechts met zijn vieren samen zijn.
Ook de overgang van 2021 naar 2022 wordt naar het zich aan laat zien soberder dan andere jaren.
Zoals iedereen weet is het afsteken van vuurwerk verboden. Ik vind dat een weloverwogen keuze om
de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Zo kunnen de helden van deze tijd, de hulpverleners, zich
concentreren op de corona-aanpak. Het enige geknal wat hier en daar blijkt te zijn toegestaan is dat
van het carbidschieten. In sommige plaatsen is dat een oude traditie.
‘Het Kerstdiner’
Ondanks alle beperkingen hoop ik toch dat we
kunnen genieten van gezelligheid rond de
kerstboom, lekker eten en drinken.
In een artikel, genaamd ‘Het kerstdiner’ blikte de
winterconservator van het Openluchtmuseum
terug naar het verleden daarvan. Volgens hem
was het kerstdiner in Engeland al rond 1800 een
bekend begrip. Maar ook in Nederland stonden er
vóór 1900 met Kerst bijzondere gerechten op
tafel. Zo kregen de Tilburgse textielfabrieksarbeiders, die lid waren van het onderling
ziekenfonds, dan een wittebrood. Dat kon omdat
het fonds er voor zorgde dat het net wat meer
geld in kas had dan jaarlijks aan uitkeringen nodig
was. Normaal aten de harde werkers uitsluitend
donkerbruin roggebrood. Wit tarwebrood was voor
de welgestelden.
Reuzel
Hier in de streek hadden doorgaans voor de kerst de huisslachtingen plaats. Dan werd door de slachter
een lekker vetgemest varken klein gemaakt. Met Oudjaar werden in de reuzel (gesmolten vet) bollen
gebakken. Ook waren de winterse feestdagen vaak aanleiding om de in de zomer ingemaakte
snijbonen en de lekkerste producten van de recente slacht uit de kelder te halen. Populair was onder
meer boerenkool-stamppot met een stukje worst en jus in het kuiltje.
Als je daar op je oude dag aan terugdenkt sta je versteld van de tegenwoordige luxe, waar velen van
kunnen genieten. De winkels bieden te kust en te keur allerlei heerlijkheden aan maar het zijn vooral
toch de horeca-bedrijven, die tal van smaakvolle gerechten produceren. Met alle onzekerheid is het
nog maar de vraag of de restaurants, eetcafés en dergelijke ’s-avonds wel open mogen zijn.
Drie er bij
Terwijl her en der tal van horecabedrijven het voor gezien houden, is dat in Kerkdriel bepaald niet het
geval. Naast de al lang bestaande zaken komen er ik korte tijd drie bij. Ik doel dan op ‘Mevrouw
Soetekauw’ in ‘Ons Thuis’ voor kookworkshops, catering en dergelijke, verder het Sushi-restaurant op
de hoek van de Kerkstraat en de Teisterbandstraat evenals restaurant ‘Gossimijne’ in wat vroeger
bekend stond als ‘De Kroon’
Geleidelijk aan wordt het Mgr. Zwijsenplein het culinair centrum van Maasdriel waar niet alleen in de
horecasector maar ook bij sommige levensmiddelenwinkels kant-en-klaar maaltijden verkrijgbaar zijn.
Bovendien komen er wekelijks kramen met kaas, groente, fruit, kip en vis. Makkelijk voor moeder de
vrouw als die van tijd tot tijd geen tijd of zin heeft om in de keuken te staan.
Hoe dan ook: fijne kerstdagen en een gelukkig 2022!
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Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven.

Boeken | Tijdschriften | Dagbladen | Wenskaarten |
Kantoorartikelen | Tabakswaren | Lotto/TOTO | Staatsloten
PostNL | ING-servicepunt
Mgr. Zwijsenplein 20b, 5331 BG Kerkdriel, 0418 63 44 05,
kerkdriel@readshop.nl,
facebook.com/readshopkerkdriel

Chris van Uitert
Teisterbandstraat 37 • 5331 CN Kerkdriel • (0418) 63 70 37
info@chrisvanuitert.nl • www.chrisvanuitert.nl



Kerkstraat 53A
5331 CB Kerkdriel
Postbus 101
5330 AC Kerkdriel

  
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

