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Deze onderwerpen hebben een
plekje in De Achtkant
gevonden.
Voorwoord van Wendela blz. 1.
De Contributie-teruggave op 2.

NIEUW!

Geen Huiskamer op blz. 2.
Oproep van Anne Bogaerts op
pagina 4.
Vernieuwde website op blz. 5.
Alzheimer Café op pagina 5
Long Covid bijeenkomsten op 7.
Gym en zwemmen op blz. 7.
Kienen op blz. 7
Open Eettafel blz. 8.
Senioren Expo op blz. 8
Puzzelen op pagina 9
Klassieke muziek op pag. 10.
Wandelen en fietsen op blz. 11
Boekbespreking op blz. 11.
De Kiosk op de schop blz. 12
De column van Gerrit Verkuil op
pagina 14.
Willy van Lieshout

Ik kon nog maar net lezen en spelde
moeizaam de letters n.i.e.u.w. Nieuw!
Vooral al die klinkers na elkaar waren
een heel gepuzzel. Het stond op de bus
met Vim. Vim, de voorloper van Jif, het
latere Cif.
Dat 'nieuw' bleek tot mijn verbazing
week na week op de bus te blijven
staan. Iets kon dus heel lang nieuw
blijven, een paar weken is voor een
zes-jarige een eeuwigheid.
Dat nieuw dus betrekkelijk is was al
vroeg duidelijk. Maar toch!
De website van de KBO Maasdriel is
vernieuwd, en hoe!
Ad van Gessel van Online Identity heeft
voor ons een nieuwe website gebouwd.
Een website bouw je. Ik zie dan de
handgevormde bakstenen de oven al in gaan. De specie geroerd, het
stapelen, het stutten, en dan, hocus pocus, is daar een nieuwe
website.
Het is de moeite waard een kijkje te nemen, want onze website kan je
bezoeken.
En mocht het u nu werkelijk niet lukken om op internet ons te vinden,
dan zijn wij natuurlijk gewoon in het echt te bezoeken, b.v. in de
huiskamer op maandagmiddag en dan kunnen we u wegwijs maken op
de KBO site. Doen!
Houd moed, heb lief,

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

Wendela

Kopij voor het volgende
nummer kan tot uiterlijk
dinsdag 22 maart worden
aangeleverd.
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Wekelijkse activiteiten
Volksdansen (Fiësta)
Voorlopig niet!
Bel 06-46773099
Bridgen
Even niet
Bel: 0418-632840
of 06-51262843
Gymmen
maandag en dinsdag
Zwemmen
donderdag- en vrijdagmorgen
beide door SGOM,
telefoon 06-22882191
Onze Huiskamer
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

Teruggave contributie VGZ
Herinnering
Weet u het nog?
Wanneer u onder onze collectiviteit bij VGZ een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering heeft afgesloten, dan
kunt u uw contributie VOLLEDIG terugkrijgen.
Vul uw lidmaatschap gegevens in op de website van KBO-Brabant en u
ontvangt van KBO-Brabant een betalingsbewijs via e-mail. Dit bewijs
kunt u indienen bij VGZ, net zoals u uw facturen voor zorgkosten
declareert.
Zo bent u dus gratis lid van onze prachtige KBO!
De link van vorig jaar kunt u niet meer gebruiken! Dit is de goede link:
kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022
U kunt nog wel de contributie van vorig jaar terugvragen, maar dan
gebruikt u de link:
kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021
Indien u en uw partner beiden KBO-lid en bij VGZ aanvullend
verzekerd bent, dient u het formulier voor ieder van u apart in te
dienen.
Natuurlijk kunt u een beroep doen op het bestuur wanneer u moeite
met internet hebt.

Huiskamer van 28 februari
gaat niet door i.v.m. Carnaval

2

NIEUWE LEDEN

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

Deze maand hebben we geen
nieuwe leden.

Praten lucht op !

Overleden leden
De Luisterlijn

Op 2 februari overleed de heer Adrie van den Dungen uit Rossum. Hij
werd 86 jaar.
Mevrouw Anneke Pardoel-Verhoeven uit Kerkdriel is 27 januari op 86
jarige leeftijd overleden.

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
2 maart de heer Thijs van Herwijnen uit Velddriel
4 maart de heer Willem Liebrecht uit Gameren
7 maart mevrouw Ineke Monster-van Driel uit Kerkdriel
13 maart de heer Broer Lamers uit Rossum
85 jaar
15 maart de heer Thijs Ketels uit Kerkdriel
90 jaar
14 maart de heer This van den Biggelaar uit Velddriel
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Beste lezers,
10 jaar geleden ben ik begonnen met interviews/verhalen schrijven over bijzondere KBO-leden.
Soms omdat zij zich bijzonder inspannen voor de KBO, denk aan belastingadviseur,
vertrouwenspersoon, bestuur, bezoekdienst, klusjes, volksdansen etc. etc.
Soms ook omdat ze een bijzonder levensverhaal hebben, bijvoorbeeld over de oorlog, een mooi oud
beroep, bijzondere hobby etc.
Mijn vraag aan u is :
Kent u een persoon in uw omgeving die een bijzonder levensverhaal of hobby heeft en hierover wil
vertellen ? Het hoeven geen KBO-leden te zijn.
Vertellen hoe het vroeger was en de verschillen met nu is vaak heel interessant. Zoals laatst over de
kraamverzorging, vertelt door een kraamverzorgende van 50 jaar en een kraamverzorgende van ruim
80 jaar. Soms zie je veel dezelfde beroepen in een familie en vertellen over de verschillen tussen toen
en nu is mooi.
En dan nog een vraag.
Van welk vrijwilligerswerk wordt u blij ?
Met vrijwilligerswerk maak je een ander blij maar ook heel vaak jezelf.
Het kan zijn omdat het vrijwilligerswerk in het verlengde van je oude beroep ligt en je het leuk vindt
om je kennis te gebruiken,
Maar het kan juist ook iets heel anders zijn. Zoals iets wat je altijd al had willen doen, maar het is er
niet van gekomen. Soms kan het ook te maken hebben met het beroep van een van je ouders,
ervaringen in je kennissenkring, buren/straat of met familie-gebeurtenissen.
Dat is ook mijn eigen ervaring.
Ik zing (buiten corona-tijd) met een paar vriendinnen in de huiskamers van de Eigenwaard van de
Vaste Burcht Rossum, groepsopvang voor dementerenden. Heel kleinschalig zitten we in een kring met
elkaar en zingen dan liefst liedjes waar de bewoners herinneringen aan hebben. Hiervoor informeren
we bij de verzorging en familie. Geweldig te zien hoe er dan glimlachen op de gezichten komen.
Sommige bewoners kennen de hele tekst nog, de ander beweegt de hand op de maat van het liedje en
er komt een glimlach op het gezicht.
Er was een mevrouw die bij "en ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de waterkant" ging vragen of
we Jan niet eens mee konden brengen. In gesprek met haar zoon bleek Jan een oude vrijer te zijn, die
ze heel lang geleden ontmoet had op de Drielse kermis. (Later was ze getrouwd en had een gezin). Ja,
het oude termijngeheugen blijft lang intact!
Het ontroerde me heel erg. Waarom ?
Mijn Limburgse moeder is ook dement geworden, was vaak opstandig en onrustig, maar als we
Limburgse liedjes in haar dialect gingen zingen, werd ze heel rustig en blij.
Laat nu toch in een van de huiskamers van de Eigenwaard een Limburgse mevrouw wonen en als we
(ik) "Wie schön us Limburg is" zingen worden zij en ik heel blij. Alsof ik nog een beetje voor "ons
Moe" zing. Ja dat kan vrijwilligerswerk met je doen.
Dus .... als u over uw vrijwilligerswerk wilt vertellen bel mij even. Het hoeven geen grote interviews te
worden over uw hele leven. Denk er eens over na waarom u juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen
hebt en of het u blij maakt.
En wellicht maakt u anderen ook enthousiast over vrijwilligerswerk.
Dit kan de KBO goed gebruiken.
Ik ben in blijde afwachting van uw reacties, groetjes,
Anne Bongaerts.

Tel. 0418-662854.
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Een nieuw jasje voor de website van KBO Maasdriel
We hebben onze website in een nieuw jasje gestoken. Het bestaande jasje werd de afgelopen 10 jaar
onderhouden door Maarten Wiersma, maar het is nu tijd voor een nieuwe vormgeving. Online Identity
& Solutions BV uit Kerkdriel heeft voor ons een nieuwe website gebouwd, die op een eenvoudige
manier onderhouden kan worden.
De feestelijke overdracht vond op 2 februari
plaats met een symbolisch 'vuistje' tussen de
oude webmaster Maarten Wiersma en de
nieuwe webmaster Rineke Broekmeulen,
samen met de directeur van Online Identity
Ad van Gessel en onze vice-voorzitter Pieter
Both.
Wij zijn heel trots op de nieuwe website en
hopen dat deze voor meer 50-plussers
aantrekkelijk is. Maasdrielse ouderen komen
voor de KBO op de eerste plaats en wij hopen
dat meer mensen zich bij ons aansluiten.
U kunt de nieuwe website vinden op de oude
plek: www.kbomaasdriel.nl

.

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

Thema 17 maart: De Huisartsenpraktijk en dementie.
De eerste vermoedens van dementie geven vaak veel onzekerheid en gevoelens van onbehagen.
Horen deze problemen bij het ouder worden of is er meer aan de hand? De huisarts is vaak de eerste
persoon die in vertrouwen wordt genomen bij problemen met het geheugen.
Wat kan de huisarts doen? Kan de huisarts de diagnose stellen? Wanneer wordt iemand doorverwezen
naar de geheugenpoli? Wat kunt u, nadat de diagnose is gesteld, van de huisarts verwachten in het
vervolgtraject,? Wat is de rol van de praktijkondersteuner hierin?
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Deze vragen leggen we voor aan huisarts J. van den Dool (Nederhemert) en zijn praktijkondersteuner.
Er is ook voldoende ruimte om uw vragen aan hen te stellen.
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
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
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LONG COVID Bijeenkomsten
Op 9 februari is er in Dorpshuis Gelres’End in Hedel een maandelijks
koffie-uurtje gestart, waar volwassenen met Long Covid elkaar kunnen
ontmoeten.
Het doel is uitwisselen van ervaringen en elkaar mogelijk tips geven
om met Long Covid om te gaan.
Met vriendelijke groet,
Jacomien de Bruin,
Ouderenadviseur/wijk-en buurtgericht werken
Telefoon 0418 - 634231
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gymmen en zwemmen
De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdriel is in januari weer begonnen. De details, data en
telefoonnummers vind u in de vorige Achtkant.
U kunt zich aanmelden bij Era van der Zalm tel: 06 22882191

Kienen
Op vrijdag 25 februari gaan we weer kienen.

Let op : De locatie waar we gaan kienen is het parochiehuis in Kerkdriel,
adres Hertog Arnoldstraat 57C.
Parkeren kun je het beste op het parkeerterrein bij de R.K. kerk.
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,
Het hoeft niet, maar je kunt je nog steeds opgeven Berrie
(0418-633255) of e-mail berrie.monster@planet.nl
Neem voor alle zekerheid 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
Bij voldoende deelnemers (ca. 25 personen) wordt op woensdag 2 maart de volgende eettafel
gehouden.

Let op : De locatie waar we gaan eten is De Leyenstein in Kerkdriel.
Als u zich nog niet heeft opgegeven kunt u dit t/m vrijdag 25 februari doen bij:
Marianne Lagarde, tel.nr. 073-5994508/0654942354 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/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.

SENIOREN EXPO TE VELDHOVEN.
Van dinsdag 10 mei t/m zondag 15 mei vindt de in januari afgelaste Senioren Expo plaats in het
Evenementencomplex Koningshof te Veldhoven.
De KBO is medeorganisator van deze beurs. Op vertoon van je KBO lidmaatschapskaart krijg je 4 euro
korting op de entreeprijs van € 10 euro.
Wij willen op woensdag 11 mei een busreis voor onze leden organiseren om deze Expo te
bezoeken.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
. Vertrek op woensdag 11 mei om 11.00 uur bij de RK kerk te Kerkdriel
. Vertrek vanuit Veldhoven om 17.00 uur
. minimum aantal deelnemers: 30
. prijs: € 10,- per persoon (inclusief de entree).
Opgave voor 7 maart bij: Marianne Lagarde,
tel.nr. 073-5994508 / 06-54942354 of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl
In de Achtkant van eind maart laten wij u weten of er voldoende deelnemers zijn om de bus te laten
rijden!
Marianne Lagarde
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Kruiswoordpuzzel KBO
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is:

FEESTMAAND

Er zijn 12 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Wilma van Haaften – Van Heumen. 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.
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Klassieke muziek Leyenstein
J. S. Bach en zonen
Deze vertelling is al diverse malen uitgesteld vanwege de steeds terug kerende lockdowns. Nu is die
gepland voor 9 maart en hopelijk kan het nu wel in de 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. 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 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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Wandelen en fietsen
Wij zijn erg blij dat er betere tijden zijn aangebroken, en dat we weer kunnen gaan wandelen en
fietsen.

Wandelen
Donderdag 3 maart is de eerste donderdag van de maand en gaan we weer ruim 5 km wandelen. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
We sluiten af met koffie/thee voor eigen rekening.
De plaats van vertrek wordt nog door gegeven.

Fietsen
Donderdag 17 maart is de derde donderdag van de maand en gaan we weer fietsen….
Diegenen die een E Bike hebben en het leuk vinden, zijn van harte welkom.
We beginnen met een fietstocht van ongeveer 30 tot 40 km en starten in het centrum op het plein. Wij
hebben besloten om met maximaal 10 personen te fietsen voor onze eigen veiligheid, omdat wij met
E-bike fietsen. De EERSTE 10 aanmeldingen kunnen mee fietsen…. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Tijdens de pauze is er een kopje koffie/ thee/ drankje voor eigen rekening.
Aanmelden voor 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

“Sportboeken”
Boekverslag door Gerard van Mook
Omdat ik zelf veel van sport hou en ook altijd veel gesport heb, en nog steeds doe, ben ik
vanzelfsprekend geïnteresseerd in sportboeken. Er zijn in mijn ogen niet zo veel goede romans waarin
sport de hoofdrol speelt. Enkele mooie ‘sportboeken’ die ik las staan hieronder kort beschreven.
In het prachtige boek van Chad Harbach, ‘De kunst van het veldspel’ staat honkbal centraal. In deze
roman volgen we de prille honkbal-carrière van de talentvolle maar onzekere student Henry
Skrimshander, wiens talent hem zeker een sterrenstatus zal gaan opleveren. Maar dat blijkt anders te
lopen.
Ook ‘Marathonloper’ van de Abdelkader Benali vind ik een mooi sportboek. Benali was zelf een goede
marathonloper en hij beschrijft in dit boek zijn gedachten, gevoelens, de pijn en euforie die hij ervaart
tijdens het lopen van de marathon. Het boek is ook spannend omdat elke kilometer van Benali’s
wedstrijd beschreven wordt. Voor mij heel herkenbaar omdat ik zelf ook marathons heb gelopen.
H.M. van den Brink schreef met ‘Over het water’ een hele mooie novelle over Anton, een jongeman die
eind jaren 30 van de vorige eeuw een prachtige tijd beleeft bij de roeivereniging, niet alleen door het
roeien maar ook door de vriendschap met zijn teamgenoten.
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Het boek ‘De eenzaamheid van de lange afstandloper’ van de Engelse schrijver Alan Sillitoe is een
naoorlogse klassieker. De roman gaat over een jongeman die op een strenge Britse tuchtschool terecht
komt, waar blijkt dat hij een groot hardlooptalent heeft. Tijdens een belangrijke hardloopwedstrijd voor
de tuchtschool komt hij tot een bizarre daad.
Het mooiste sportboek dat ik ooit heb gelezen is ‘De renner’ van
Tim Krabbé. In dit autobiografisch verslag van een 137 kilometer
lange wielerwedstrijd voor amateurs in Frankrijk, beschrijft Krabbé
hoe hij deze wedstrijd beleeft. Krabbé vind zichzelf een échte
wielrenner en kijkt meewarig naar niet-wielrenners, getuige de
eerste zinnen van de roman: ‘Meyrueis, Lozère, 26 juni 1977.
Warm weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in
elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Nietwielrenners. De leegheid van die levens schokt me.’
De Ronde van de Mont Aigoual, in het berggebied in Zuid-Frankrijk,
start met 53 renners. De hoogste top die in de ronde voorkomt is
de Mont Aigoual (1567 m). Krabbé neemt de lezer mee in het
hoofd van de renner. Je beleeft de tocht écht mee, van kilometer
tot kilometer. Tijdens de wedstrijd moeten er steeds keuzes
gemaakt worden, aanvallen of juist niet? Aan het wiel blijven
hangen of meewerken? Sprinten of niet? Er komen flashbacks uit
zijn jeugd voorbij en hij verwerkt in zijn verhaal heroïsche
voorbeelden uit de wielerpraktijk. Krabbé rijdt een goede wedstrijd
en het komt zelfs tot een eindsprint. Om te weten of hij wint zul je
dit kleine meesterwerkje toch écht zelf moeten lezen!

Kerkdrielse muziekkiosk op de nominatie om te verdwijnen
Door Gerrit Verkuil.
Het ligt in de bedoeling dat de huidige muziekkiosk in het kader van de renovatie van het
plein wordt afgebroken.
Het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel, vroeger beter bekend als De Delkant, heeft drie beeldbepalende
elementen t.w. het borstbeeld van bisschop Zwijsen, het vroegere gemeentehuis en de muziekkiosk.
Het plein is bij velen vooral geliefd omdat men er vlak bij de winkels en horecabedrijven vrij kan
parkeren. Als alles volgens plan verloopt begint binnenkort een ingrijpende renovatie van het plein.
Daarbij komt de muziekkiosk te vervallen.
Terwijl in Engeland al in de negentiende eeuw zogenaamde ‘band stands’ werden gebouwd vroeg het
bestuur van de harmonie ‘Semper Crescendo’ in 1911 aan de dorpspolder, de eigenaar van de grond
onder de Delkant, vergunning om een houten muziekkiosk te bouwen. Deze zou in de maand mei
opgebouwd worden en steeds in oktober weer afgebroken. De vergunning werd, aldus eertijds een
artikel van Robert Goesten in het blad Drielse Vertellingen, verleend. Het toch permanente bouwwerk
verrees ter hoogte van het huidige restaurant ‘Gossimijne’. De muziekkiosk overleefde vijftig jaar lang
stormen, regen, wildplassers en niet te vergeten de Tweede Wereldoorlog.
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Een foto uit 1934 van de houten muziekkiosk op het Mgr. Zwijsenplein ter hoogte van ‘De Kroon’,
tegenwoordig restaurant ‘Gossimijne’. Foto: Driels Museum.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was het bouwwerk zo ver versleten dat sommige muzikanten
welhaast met hun stoelpoten door de houten vloer zakten. De kiosk werd dan ook gesloopt. Gedurende
een aantal jaren werd vervolgens gebruik gemaakt van een mobiele kiosk, die het overgrote deel van
het jaar gedemonteerd droog in de loods van de gemeentewerf stond.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw besloot het Driels gemeentebestuur om het plein
gebruiksvriendelijker te maken. Daarbij was ruimte gereserveerd voor het bouwen van een
muziekkiosk. Omdat de gemeente het af liet weten, nam Robert Goesten het initiatief daartoe. Nadat
de gemeenteraad na enige tijd in principe toch wel medewerking wilde verlenen maar geen financiële
hulp toezegde, werd in december 1990 de Stichting Muziekkiosk Kerkdriel opgericht. Deze stelde zich
als doel om een nieuwe muziekkiosk te realiseren om deze vervolgens om niet over te dragen aan de
gemeente Maasdriel. De kosten werden beraamd op 126.000, - gulden. Al met al duurde het nog vijf
jaar voordat er voldoende geld beschikbaar was. De gemeente kwam alsnog over de brug met een gift
van 50.000, - gulden, het Sociaal Cultureel Fonds met 45.000, - gulden en de Alwima met 5000, gulden. Een adoptie-actie en activiteiten van de stichting R.T.M. (Radio en Televisie Maasdriel)
leverden 26.000, - gulden op.
Op zondag 31 mei 1995 vond de overdracht van het fraaie, degelijk uitgevoerde bouwwerk aan de
gemeente Maasdriel plaats. Deze had wel bedongen dat daarbij elektrische voorzieningen voor de
wekelijkse markt en de kermis aangebracht zouden worden. Na verloop van enige jaren nam de
Woningstichting Maasdriel het historische bouwwerk van de gemeente over.
Onder meer de toenmalige burgemeester Mikkers reageerde daarop met de opmerking dat een
dergelijke muziekkiosk hoort bij een dorp als Kerkdriel. Hij zei: “Ik vond het één van de mooiste en
opvallendste dingen die ik zag in deze gemeente toen ik ging solliciteren.”
Tegenwoordig wordt de kiosk veel gebruikt door kleine kinderen, die daar droog en veilig kunnen
spelen.
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De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan.
Door Gerrit Verkuil.
Nog een paar weken, om precies te zijn op woensdag 16 maart, dan mogen we weer naar de stembus.
Ditmaal om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Als er geen tussentijds herindeling of iets dergelijks
tussenkomt leggen we voor vier jaar de macht in de gemeente bij een aantal heren en enkele dames.
In Maasdriel zijn dat 19 personen.
In tegenstelling tot de landelijke verkiezingen, waar doorgaans blindelings op bepaalde politieke
partijen wordt gestemd, ligt dat bij de gemeenten veelal anders. Daarbij gaat de keuze in tal van
gevallen uit naar dat kandidaat-raadslid waar men het meeste vertrouwen in heeft.
Ook nu weer zijn in Maasdriel, net als in vrijwel alle andere gemeenten, de leuzen die op ons
afgevuurd worden saai en voorspelbaar. Ik geef er hier geen voorbeeld van, u krijgt er meer dan
voldoende onder ogen.
Overigens verwonder ik me wel over enkele opvallende ontwikkelingen. Terwijl landelijk de PVDA en
Groen Links steeds meer naar elkaar toe groeien, is hier de combinatie, die één fractie vormde,
gespleten. Nergens heb ik als kiezer kunnen lezen wat daar de oorzaak van is. Over openheid
gesproken.
Open is de PVDA overigens wel en dan doel ik op De Kreek en het zwembad. Deze kostten de
gemeente gedurende tal van jaren klauwen vol geld. En daar zou naar verwachting binnen nu en twee
jaar nog veel meer nodig zijn om een nieuw zwembad te realiseren. Tot mijn verbazing is de Drielse
PVDA er tegen om het hele spul onder gunstige voorwaarden aan Europarcs te verkopen. Dat geldt in
mindere mate voor de VVD, die de ondergrond van het complex in eigendom van de gemeente wil
houden.
Benieuwd ben ik naar de uitslag en wel welke groepering ditmaal als grootste fractie uit de bus komt.
Samen Sterk Maasdriel zet de tanden in een appel. Hopelijk is het geen zure. Dan de VVD. Deze
trachtte de gedupeerde horecaondernemers te paaien met een lekker stuk gebak. En wij dan? Moeten
wij het binnenkort weer doen met een balpen uit Alem? Ja die van het CDA waarbij vader en zoon
achtereenvolgens 36 en 16 jaar in de gemeenteraad zaten. En om er een soortement monarchie met
erfopvolging van te maken staat nu een dochter op een verkiesbare plaats.
Terwijl ik dit stukje schrijf schiet me te binnen dat er nog steeds geen duidelijkheid over de
Ammerzodense grondaffaire is. Een kritische Drielenaar zei me dat daar pas na de verkiezing
duidelijkheid over komt. Dat zal toch niet waar zijn. Als het wel zo is smijt dan alle leuzen over
openheid maar in de Maas.
Trouwens, ik vraag me af wat voor zin de diverse reclamecampagnes hebben. Al die borden volgeplakt
met posters hebben volgens mij weinig of geen invloed op het opkomsteffect. Net zo min als de folders
in de brievenbus. Meer succes is te verwachten wanneer de partijen er in slagen om sleutelfiguren
zoals winkeliers, horecaondernemers en voorzitters van verenigingen positief over de kandidaten te
laten praten. In plaats van gewone kiezers op markten en bij supermarkten ‘lastig te vallen' ís het m.i.
veel beter om hen niet door de kandidaten zelf maar door hun sympathisanten te laten benaderen.
Betreurenswaardig is het naar mijn mening dat de gemeenteraden steeds minder te zeggen hebben.
Praten tijdens de vergaderingen doen de leden vaak eindeloos maar heel veel besluiten, die in principe
bij de gemeente thuishoren, komen meer en meer in handen van het bestuur van een
gemeenschappelijke regeling. Dat bestuur wordt gedomineerd door de wethouders en ambtenaren van
grote gemeenten. Die van kleinere gemeenten zoals Driel en Bommel hebben daarbij vooral door
gebrek aan ambtelijke ondersteuning weinig in te brengen.
Hoe dan ook roep ik een ieder toch op om gebruik te maken van het stemrecht. Die niet kiest dient
naderhand geen kritiek uit te oefenen.
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Wellicht overbodig wijs ik u er op dat ook deze column geheel persoonlijk is. Het bestuur van de KBO
heeft daar geen enkele bemoeienis mee.
Waar ik op stem weet ik echt nog niet. Mede als gevolg van de minimale aandacht voor de
gemeentepolitiek in de kranten heb ik er weinig of geen kijk op waar mijn voorkeur naar uitgaat.
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