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Maandblad “DE ACHTKANT”

De volgende onderwerpen krijgt
u voorgeschoteld in deze
Achtkant.
Voorwoord van Wendela blz. 1.

Januari

De Contributie-inning 2022
vermelden we op blz. 2.
Vier nieuwe leden op blz. 3.
Handige Regelhulp op blz. 4.
Bericht van KBO Brabant aan de
regering op blz. 4.
Alzheimer Café op pagina 5
Kienen op blz. 6
Volgende Open Eettafel blz. 7.
Gym en zwemmen op blz. 7.
Over het niet wandelen en
fietsen op blz. 7
Kruiswoordpuzzel op pagina 8
Klassieke muziek op pag. 9.
Boekbespreking op blz. 9.
De column van Gerrit Verkuil op
pagina 10.

Met een licht katterig gevoel hebben we de kersttroep weer op de
vliering gezet.
Zo! Dat was het weer voor een jaar.
De hele lange grijze maand januari ligt voor ons. De hoek waar de
kerstboom stond is vreemd leeg.
Wat ons verbindt met december zijn oliebollen. We bakten er honderd
en al aten de kinderen een flink gat in die berg, er bleef nog ruim over.
Tot diep in januari eet Pieter er iedere dag vier. Je kan hem ervoor
wakker maken.
De voorraad voedsel in koelkast en diepvries voor de vele
verschillende etentjes, is geslonken en ziet er weer overzichtelijk uit.
Vandaag schijnt de zon. We zouden gaan wandelen, maar plotseling
heeft mijn linker bovenbeen kuren. Bij iedere stap schiet er pijn
doorheen.
Én mijn haar moet nodig geknipt worden. Dat kan niet, u weet wel
waarom.
Dus vertel ik ook mijzelf: Houd moed, heb lief.
Een heel mooi, gezond en liefdevol jaar gewenst.
Wendela

Willy van Lieshout

Redactie Willy van Lieshout.
e-mail:
willyvanlieshout51@gmail.com
Kopij voor het volgende
nummer kan tot uiterlijk
dinsdag 15 februari 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!!

Contributie 2022.
Eind januari zal de jaarlijkse contributie voor het KBO lidmaatschap
worden geïnd.
De contributie voor dit jaar is ongewijzigd gebleven en bedraagt
€ 20,00 per persoon.
Voor de leden, die een machtiging hebben getekend zal de contributie
automatisch worden geïncasseerd. Van deze incasso moet vooraf
mededeling worden gedaan.
Met dit bericht in de Achtkant van eind januari 2022 voldoen we aan
onze meldingsplicht.
Aan de leden, die nog geen gebruik maken van de automatische
incasso, zal eind januari een nota worden toegestuurd. Wij vragen u
om deze nota zo spoedig mogelijk na ontvangst te betalen.
Namens de penningmeester bij voorbaat hartelijk dank.
Het bestuur

Inschrijf- of ander geld
overmaken naar
KBO Maasdriel?
Dat kan naar IBAN NL57 RABO
0125 1506 60
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NIEUWE LEDEN
De heer Harry van der Helm uit
Rossum.

Familieberichten

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

Mevrouw Trudy van der Helmvan de Laar uit Rossum
Mevrouw Thea van HerwijnenVerhoeven uit Velddriel
Mevrouw Ans Quik-Verhoeven
uit Kerkdriel

Praten lucht op !

Overleden leden
Op 27 december jl is mevrouw Mien van Kuijk-van Herwijnen uit
Kerkdriel op 71 jarige leeftijd overleden.
Op 14 januari is mevrouw Mien van Malsen-van As uit Kerkdriel op 85jarige leeftijd overleden.

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
80 jaar
25 februari mevrouw Annie Verhoeven-van Eeuwijk uit Kerkdriel
28 februari mevrouw G.A.C.M. van Osch-Rovers uit Kerkdriel
85 jaar
4 februari de heer Jan Menting uit Kerkdriel
13 februari de heer Lenard Merks uit Velddriel
90 jaar
24 februari mevrouw Bertha Maas-Verhoeven uit Kerkdriel
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Regelhulp
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handig
gidsje uitgebracht met informatie over de mogelijkheden en wetgeving
in de zorg, in het bijzonder de Wmo.
Het gidsje legt uit wat er geregeld moet worden als het thuis niet meer
gaat en uw naaste of cliënt naar een verpleeghuis gaat. Wie helpt
daarbij? Waar kunt u even op adem komen als de zorg voor uw
dementerende vader of moeder te veel wordt? Wat voor activiteiten
worden in de buurt georganiseerd voor ouderen? Hoe kunt u zorg
regelen voor uw oudere buurman? En welke handige technische
hulpmiddelen zijn er tegenwoordig?
Het zorgaanbod in Nederland is groot. Daardoor is het niet altijd
duidelijk waar u moet zijn om zorg en ondersteuning te regelen. In het
gidsje wordt uitgelegd hoe de zorg voor ouderen landelijk is
georganiseerd. De informatie is bedoeld voor ouderen en naasten
die de weg zoeken naar zorg en ondersteuning.

U kunt het gidsje vinden op
https://www.regelhulp.nl/documenten/rapporten/2021/9/28/regelhulp-gidsje-ouderen
We hebben de gemeente Maasdriel gevraagd om een editie voor Maasdriel te maken met daarin de
adressen en nummers voor Maasdriel.

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties
dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die
plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de
koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter
het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere
(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties
treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum
terug te draaien.
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten
worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal
minimum worden geschrapt.
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op
de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf
punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan
met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid,
interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en
zingeving.
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil
weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.

.

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.
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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
Secretariaat: Corrie van Andel-van Duijnen, Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel.
tel. 0411-682047. E-mail shertogenboschbommelerwaard@alzheimervrijwilligers.nl
Thema 17 februari:

In beweging blijven

Bewegen is belangrijk voor onze gezondheid. Dat geldt ook voor mensen met de ziekte dementie.
Met bewegen kun je dementie niet stoppen maar wel lijken de symptomen te vertragen. Zo verbetert
het denkvermogen en verloopt het doen van dagelijkse activiteiten gemakkelijker. Dat is weer
belangrijk om het thuis wonen langer vol te kunnen houden.
Deze avond bespreken we het belang van bewegen bij dementie. Wat kun je doen om fit te blijven? De
informatie geeft tips en adviezen die mensen thuis kunnen doen. Bewegen is meer dan een sport
beoefenen en gebeurt ook in allerlei dagelijkse dingen.
In dit kader geeft Judith Voermans een demonstratie stoelyoga.
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

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
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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 eind januari, ja of néé ?
We blijven de eerste keer kienen in dit jaar plannen op

vrijdag 28 januari in De Boxhof in Velddriel.
Of dit door kan gaan weten we pas na de volgende Corona persconferentie, die wordt verwacht op
dinsdag 25 januari. Daarna zullen we in ieder geval iedereen infomeren door het uitgeven van een
nieuwsbrief per email. Je kunt natuurlijk ook altijd even bellen met Berrie.
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: telefoon 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.

Kerst Eettafel
Op 16 december (nog nét voor de lockdown) hadden we onze laatste Eettafel van het jaar. We
moesten uiteraard wat meer afstand houden, maar er konden 63 mensen in de Boxhof.
Iedereen was erg tevreden over hoe de maaltijd verlopen is. U kunt alle foto’s op onze website
bekijken.
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Open Eettafel
De volgende eettafel staat nog gepland op woensdag 2 februari.
Bij voldoende deelname en onder voorbehoud van de persconferentie van dinsdag 25 januari willen we
deze door laten gaan. Wij hopen op voldoende deelname ( ca. 25)
U kunt zich tot en met vrijdag 28 januari opgeven bij:
Marianne Lagarde, tel.nr. 073-5984508 / 06-54942354 of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl
De kosten bedragen € 8,50, Hiervoor krijgt u 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een kopje
koffie of thee na.
Als u zich heeft opgegeven en onverhoopt niet kan komen, laat het mij dan op tijd weten om extra
kosten voor de KBO te voorkomen.
Heeft u problemen met vervoer, laat het mij dan weten.
Marianne Lagarde.

Gymnen en zwemmen
De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdriel faciliteert het gymnen en zwemmen voor ouderen.
Nu het “sporten” weer mogelijk is, pakken we de draad meteen op!
In de week van 17 januari gaan we verder met de lessen onder deskundige leiding.
De activiteiten vinden wekelijks plaats.
Het is mogelijk om na aanmelding een proefles te volgen.
Voor de gymlessen betaalt u 9 euro per maand aan de docente.
Voor het “zwemmen” betaalt u 45 euro voor 10 lessen. Dit bedrag kunt u overmaken op
bankrekeningnummer NL25 RABO 0125 1178 68 ten name van De Stichting Gecoördineerd
Ouderenwerk Maasdriel.
Kom in beweging! Goed voor u!
Er zijn de volgende mogelijkheden:
Gymnen:
Maandagmorgen van 09.30uur tot 10.45uur in gymzaal De Muggenheuvel bij de school in Velddriel
Dinsdagmorgen van 10.00uur tot 10.45uur in de sporthal van De Kreek te Kerkdriel
Zwemmen :
Donderdagmorgen van 09.15uur tot 10.00uur, van 10.00uur tot 10.45uur, van 10.45uur tot 11.30uur
Vrijdagmorgen
van 10.00uur tot 10.45uur, van 10.45uur tot 11.30uur. Alles in De Kreek
U kunt zich aanmelden bij Era van der Zalm tel: 06 22882191

Wandelen en fietsen
Doordat de Corona besmettingen weer zijn toegenomen en de maatregelen zijn aangescherpt, hebben
we besloten om een tijdelijke stop in te zetten. Zodra het weer verantwoord is starten we weer met
wandelen en fietsen.
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 (lvandenbogaardt@gmail.com) tel.nr. 06-36274635
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Kruiswoordpuzzel KBO
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is:

FEESTMAAND

Er zijn 19 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Esther van Alem uit Kerkdriel. 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.
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Klassieke muziek Leyenstein
In januari dacht ik nog dat de aangekondigde vertelling van Bach en zonen door kon gaan, maar
helaas weer een lock-down. En die vertelling was al eens uitgesteld!

J. S. Bach en zonen
Wegens niet doorgaan van deze vertelling op 10 november 2021 gaan we die in januari
2022 alsnog doen. Niet dus!
Ik ben dus weer genoodzaakt om e-mail vertellingen te doen!
En dat ook onder voorbehoud want er komen waarschijnlijk nog
wijzigingen in het corona-beleid! Daarom in plaats van de
aangekondigde vertelling van Bach een herhaling van een
vertelling uit 2014 over Mahler, en voor de komende
vertelling op 9 februari een herhaling uit 2015 over
Corelli tot Bach, beide zijn een verzoek van één van onze
“leden”. De vertellingen gaan per e-mail naar de leden en als de
lock-down toch word opgeheven kan die gewoon als normale
vertelling doorgaan in de Leyenstein. De leden worden
geïnformeerd met de bekende Nieuwsbrieven!
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.

Kruispunt – Jonathan Franzen
Boekbespreking door Gerard van Mook
‘Kruispunt’ is de nieuwe vuistdikke roman (572 pagina’s) van de
Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen. Wat deze auteur betreft ben ik
een beetje bevooroordeeld, want hij is één van mijn favoriete schrijvers.
Maar oh, wat maakt hij zijn reputatie weer waar!
De hoofdpersonen in het verhaal zijn de hulppredikant Russ Hildebrandt
en zijn gezinsleden; echtgenote Marion en de kinderen Clem, Becky,
Perry en Jason. Het is december 1971 en het gezin Hildebrandt woont in
een pastorie in New Prospect, een voorstadje van Chicago. Hun levens
spelen zich voor een groot deel af rondom de ‘First Reformed Church’,
een protestantse kerkgemeenschap waarvan vader Russ hulppredikant
is. Voorheen stond Russ ook aan het hoofd van de hippieachtige
jongerentak van de kerk, ‘Crossroads’, maar na een onschuldig incident
moet hij daar, tot zijn grote frustratie, mee stoppen. De leiding wordt
overgenomen door de charismatische en veel jongere Rick Ambrose, die
van ‘Crossroads’ een groot succes maakt. Hierdoor ontstaat er een vete
tussen beide mannen.
Gaandeweg de roman wordt duidelijk dat alle gezinsleden op een
‘kruispunt’ in hun leven staan. Met uitzondering van de jongste zoon Jason, komen alle leden van het
gezin in een persoonlijke crisis terecht. Russ is verliefd op de knappe weduwe Frances Cottrell, die hij
heeft gestrikt om mee te helpen aan een liefdadigheidsproject zodat hij vaker bij haar kan zijn.
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Eigenlijk wil hij scheiden van zijn vrouw Marion, die vroeger een schoonheid was maar nu
onappetijtelijk dik is geworden, maar Russ durft de stap niet te zetten.
De labiele Marion speelt met dezelfde gedachte, ze wil af van de niet bijster slimme Russ en hun
liefdeloze huwelijk. Marion heeft een turbulent leven achter de rug, met o.a. een abortus en een
opname in een psychiatrische kliniek. Van dit alles heeft ze echtgenoot Russ nooit iets verteld, maar ze
draagt de last van het verleden nog steeds met zich mee. Marion verlangt terug naar een vroegere,
gepassioneerde liefde. Die oude geliefde wil ze ook daadwerkelijk gaan opzoeken, uiteraard zonder
medeweten van Russ.
De drie oudste kinderen hebben allemaal zo hun eigen problemen. Wat ze gemeenschappelijk delen is
de verachting voor hun vader. Ze vinden Russ onoprecht en hypocriet en er vinden dan ook regelmatig
verbale botsingen plaats.
Clem, de oudste zoon, studeert aan de universiteit en heeft een intense relatie met een medestudente.
Hij raakt in gewetensnood als hij beseft hoe bevoorrecht hij is als redelijk welgestelde blanke
Amerikaan. Omdat hij ging studeren heeft hij vrijstelling gekregen voor militaire dienst. Hij beschouwt
dit als een morele misstap en wil daarom stoppen met zijn studie en zich alsnog aanmelden voor de
oorlog in Vietnam.
De hyperintelligente drugsverslaafde zoon Perry, wil worstelt met zijn drugsgebruik en mede daarom
wordt hij lid van de religieuze jongerenvereniging Crossroads. Perry kan echter niet ‘clean’ blijven en
zijn drugsgebruik wordt een serieus probleem. Hij weet dit echter, gewiekst als hij is, lange tijd
verborgen te houden voor zijn ouders. Tot het op een keer helemaal misgaat.
De mooie en populaire dochter Becky, die helemaal niets heeft met het geloof, is lid geworden van
Crossroads omdat de knappe en gelovige muzikant Tanner ook lid is. Becky heeft een oogje op Tanner,
maar die heeft al een relatie met de zangeres van zijn band. Tijdens een verblijf in de kerk krijgt Becky
een heftige religieuze ervaring, waardoor ze erg in de war raakt.
Alle personages krijgen ruim baan in het boek en hun wederwaardigheden worden ingenieus met
elkaar verweven. ‘Kruispunt’ is een verslavende roman die de lezer urenlang leesplezier geeft. En het
mooie is: Franzen heeft aangekondigd dat dit het eerste deel is van een trilogie. Dus er is nog meer
moois op komst!

Wat gaat 2022 ons brengen?
Door Gerrit Verkuil
En zo zitten we dan al weer een paar weken in 2022. Hoewel 2021 bepaald niet gezellig was, is ook dat
jaar voorbij gevlogen. Het heugt me daarvan in het bijzonder, dat ik nooit zo’n stille Kerst en
jaarwisseling heb meegemaakt. Beide jaarlijks weerkerende evenementen brachten June en ik in
gepaste eenzaamheid door. Met de kinderen hadden we alleen telefonisch of via face-time contact.
Gelukkig hadden we ruimschoots voldoende lekkere hapjes en drankjes. Verder ‘vermaakten‘ we ons
met lezen, plaatjes draaien en TV kijken. Bijzonder daarbij vonden wij de Oudejaarsshow van Peter
Pannekoek.
Oud en nieuw zijn bij ons in de directe omgeving over het algemeen rustig verlopen. Wel was er af en
toe een flinke knal te horen maar daarnaast werden we verrast met prachtig de lucht in geschoten
siervuurwerk. Hoewel ik bepaald geen liefhebber ben van vuurwerk en zeker niet van allerlei
vernielingen, die daar vaak aan gekoppeld zijn, kan ik de burgerlijke ongehoorzaamheid ten aanzien
van siervuurwerk toch wel waarderen. De burgemeester denkt daar ongetwijfeld anders over. Ondanks
het verbod waren er bij de overgang van 2021 naar 2022 helaas net zo veel, of misschien nog wel
meer, gedoe en beschadigingen als voorgaande jaren.
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Dooddoeners
Volgens ‘kenners’ is 12 januari de dag waarop de meeste goede voornemens al weer zijn gesneuveld.
Daarbij komen veelal dezelfde dooddoeners voorbij. Afvallen, niet meer roken, weinig of geen alcohol
gebruiken, vroeger naar bed gaan, meer groenten en fruit eten zijn daarbij enkele van de vaste items.
Voor het nieuwe jaar komt daar nog een en ander bij. Zoals minder netflixen, minder of niet online
shoppen, de verwarming een paar graadjes lager zetten en nu eens een keer geen staatslot kopen. Dat
doe ik al jaren en ik viel nooit of nimmer in de prijzen.
Omikron
Het ziet er allemaal niet best uit, maar toch hoop ik dat we binnen afzienbare tijd van de coronamisère af zijn. In 2021 volgde lockdown na lockdown en werden de regels continu verscherpt. Het zou
fijn zijn als de kranten en andere media het dit jaar niet alleen daarover hebben. De vraag is of in het
nieuwe jaar het aantal besmettingen zal verminderen. Op het moment dat ik dit schrijf blijkt het
tegendeel. Met name de zogenaamde Omikron-variant slaat heftig toe. Het is desondanks te hopen dat
we spoedig weer naar restaurants, bioscopen en theaters kunnen gaan.
Ernst Kuipers
Het is ongetwijfeld een opluchting voor minister Hugo de Jonge dat hij in dit verband geen triest
nieuws meer hoeft te brengen. Nu is Ernst Kuipers aan zet. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt
alvorens hij spijt krijgt van de overstap vanuit het medisch circuit naar de politieke slangenkuil in Den
Haag.
We zien het wel. En o ja, ik vrees dat ook in 2022 de naam van André Hazes tot vervelens toe in de
kranten en andere media zal verschijnen. Gadverderrie, wat een klojo.

11

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