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Liever 
 

Vroeger, bij het inslapen, deden mijn zusje en ik een spelletje. 

Wat wil je liever, blind of doof? Verbranden of verdrinken? Je arm eraf 

of je been? 

 

En zo verder. Misschien ook geïnspireerd door sprookjes waarin de 

jager het meisje moet doden en, als bewijs, de lever uitsnijdt voor de 

stiefmoeder. 

 

Of het meisje dat door haar stiefmoeder op blote voeten, met slechts 

een jurkje van krantenpapier, de sneeuw in gestuurd werd om 

aardbeien te zoeken. De tenen die werden afgesneden om in het 

glazen muiltje te passen. 

 

Geen gruwel onbesproken. 

 

En nu hoor je op straat: "Wat heb je liever: Corona of oorlog?" 

Ja, maar die keuze heb je niet, heb je nooit. 

 

En ondertussen: 

De narcissen in onze tuin staan goudglanzend te stralen. 

De mussen nestelen weer onder de dakkapellen en de  lijster in de eik 

zingt zijn hoogste lied. 

 

En weet u wat ik jammer vond? Dat ik het schattige rode potloodje, 

waarmee iedere bewuste burger zijn plicht doet, weer terug in het 

bakje moest doen. 

 

Houd moed, heb lief, 

 

Wendela 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben weer een 

informatieve Achtkant voor u 

samengesteld. De volgende 

onderwerpen komen aan bod. 

 

Voorwoord van Wendela blz. 1. 

 

De Senior Expo, die niet 

doorgaat en de 

belastingaangifte op blz. 2. 

  

ALV/voorjaarsbijeenkomst op 4 

 

De financiën op blz. 5 

 

Alzheimer Café op pagina 6 

 

Open Eettafel blz. 7. 

 

Driewielfietsen demodag op 8. 

 

Wandelen, fietsen, gym en 

zwemmen op blz. 8 en 9. 

 

Stichting Waakmand op blz. 10. 

 

Gesprek met Maarten Wiersma 

op blz. 11 

 

Puzzel op pagina 12. 

 

Klassieke muziek op pag. 13. 

 

Boekbespreking op blz. 14. 

 

De column van Gerrit Verkuil op 

pagina 15. 

 

             

Willy van Lieshout 

 

Redactie Willy van Lieshout. 

e-mail:  

willyvanlieshout51@gmail.com  

 

Kopij voor het volgende 

nummer kan tot uiterlijk 

dinsdag 19 april 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. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

De Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 gaat helaas niet 

door. De organisatie kon niet voldoende standhouders bijeen brengen. 

De volgende Senioren Expo zal worden gehouden van 17 januari t/m 

22 januari 2023. 

 
 

Aangifte Inkomstenbelasting 2021 
  
  
De belastingdienst heeft ook dit jaar weer een groot aantal mensen 

een brief  gestuurd voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 waarin u 

wordt uitgenodigd om vóór 1 mei uw aangifte in te zenden. Vanaf 1 

maart zijn uw gegevens beschikbaar en kan gestart worden met het 

invullen van uw aangiften. 
  
Ook dit jaar zijn er, evenals vorig jaar, vanuit KBO Maasdriel weer 

belasting-invul-hulpen om de leden van de KBO-Maasdriel te helpen bij 

hun belastingaangifte 2021. Als u wederom gebruik wenst te maken 

van deze KBO-service kunt u contact opnemen met een van de 

volgende personen: 

 Adri Piels: tel nummer 0418-637031, 

 Leo Lagarde tel nummer 06-50276385. 
  

Afhankelijk van de locatie en het aantal aanvragen zal een van deze 

personen u helpen met uw aanvraag. 
  
Zowel voor de belastingaangifte alsmede voor het aanpassen van 

toeslagen (huur en/of zorg) dient u een aparte machtiging aan te 

vragen of heeft u reeds ontvangen. Deze heeft de invulhulp nodig om 

u te helpen bij de aanvraag. Het is een invulhulp niet toegestaan om 

uw eigen DigiD te gebruiken hiervoor.  

 

De invulhulp zal afspraken met u maken op welke manier hij u kan 

ondersteunen bij uw aanvraag.  
  
Wij vragen u alle gegevens, zoals jaaroverzichten van uw inkomsten, 

gegevens van uw eigen woningen en rekeningen van uw zorgkosten bij 

de hand te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Uw invulhulpen, 

 

Adri Piels / Leo Lagarde 

 

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 aanmeld- 

formulier 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 e-

mail 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 



3 

 

NIEUWE LEDEN 

 

Roel Dijkstra uit Rossum 

 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 

 

 

 
 

 
Overleden leden 

 

Op 9 maart is op 89-jarige leeftijd de heer Adriaan van Oers uit 

Kerkdriel overleden 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

Kroonjarigen 
 

80 jaar 

3 april mevrouw Annie van Alphen-Rademakers uit Rossum 

8 april mevrouw Ria Muurmans-van Gent uit Kerkdriel 

8 april mevrouw Bets Grandia-van Gent uit Kerkdriel 

12 april de heer Willy Peters uit Velddriel 

14 april de heer Herman van der Heijden uit Kerkdriel 

27 april mevrouw Miet Stoof-de Graauw uit Kerkdriel 

 

85 jaar 

4 april mevrouw Mien van Veldhoven-de Jong uit Kerkdriel 

8 april mevrouw Marie Spoelstra-Flameling uit Kerkdriel 

19 april mevrouw Liesbeth Bayens-van Heumen uit Kerkdriel 

19 april de heer Wim de Lang uit Kerkdriel 

22 april mevrouw Annie Pardoel- van den Biggelaar uit Velddriel 

 

90 jaar 

18 april de heer Marius Vos uit Kerkdriel 

 

 

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 
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.  
De Huiskamer        (21 maart 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsbijeenkomst / ALV. 
 

Weet u het nog??  In de Achtkant 01/2022 stond vermeld  “Geen Nieuwjaarsreceptie op woensdag 05 

januari 2022. We gaan deze bijeenkomst dan ook uitstellen naar eind maart of begin april”. 

Die belofte maken we waar op woensdag 20 april in de Boxhof in Velddriel. 

 

Het eerste deel van deze bijeenkomst, dat we zo kort mogelijk houden, is de Algemene Leden 

Vergadering. 

Daarin gaan we uw instemming vragen voor het gevoerde 

financiële beleid van 2021 en de concept begroting van 2022. Ook 

stellen we u voor de zittende bestuursleden Marianne Lagarde en 

Maria Verhoeven te herkiezen voor een volgende periode van drie 

jaar. Zij hebben zich daartoe bereid verklaard. 

Wij vragen u de heer Mari Nendels uit Kerkdriel te benoemen als 

nieuw bestuurslid van onze vereniging Hij heeft al een aantal 

vergaderingen in het bestuur meegedraaid en weet goed, waar hij 

aan begint. Als laatste nemen we afscheid van Maarten Wiersma 

als webmaster van onze internet site. 

 

De zaal gaat open om 13.00 uur en we beginnen om 13.30 uur.  

Het kopje koffie of thee, de cake en de eerste twee consumpties worden u aangeboden door de 

vereniging.  

De middag zal muzikaal opgevrolijkt worden door TRIPLE X. (bij u bekend van de nieuwjaarsrecepties 

2019 en 2020). 

Uiteraard is er weer een grote loterij met mooie prijzen. De prijs voor 5 lootjes is € 2,50 en voor 15 

lootjes betaalt u slechts € 5,00. Dansen is toegestaan !! 

 

Graag uw aandacht voor de mensen die geen vervoer hebben en/of slecht ter been zijn. Bied 

hen indien gewenst een lift aan, zodat ook zij erbij kunnen zijn. Alvast bedankt voor uw 

hulp! 
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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. 

Op maandagmiddag zitten Pieter en/of Berrie ook vaak in de Huiskamer en dan kunt u ook met uw 

vragen komen. Wel even van tevoren bellen, anders zijn ze er misschien niet. 

 

 

 

 

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 ’s-

Hertogenbosch-Bommelerwaard  

Secretariaat: Corrie van Andel-van Duijnen, Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel. 

tel. 0411-682047. E-mail shertogenboschbommelerwaard@alzheimervrijwilligers.nl 

 21 april: Verder leven na de diagnose dementie 

Als jij of je naaste de diagnose dementie krijgt komt er een einde aan een periode van vermoedens 

en onzekerheid. Voor veel mensen is dat een opluchting en een klap tegelijk. Je weet eindelijk wat 

er aan de hand is maar je weet ook dat er geen genezing mogelijk is. Als het goed is word je snel 

een casemanager dementie toegewezen om je te begeleiden. De impact van dementie op het leven 

van betrokkenen is groot. Hoe deel je de diagnose? Wat gaat er allemaal veranderen? Hoe houd je 

overzicht en controle op alle personen en instanties waar je in de loop van het ziekteproces mee te 

maken krijgt? 

 

Jaqueline van Son en Gretha den Elzen (casemanagers dementie Bommelerwaard) hebben 

dagelijks te maken met deze vragen. Zij leggen uit wat voor hulp er beschikbaar is, welke weg je 

daarvoor moet bewandelen en wanneer je daar het beste mee kunt beginnen. Daarna spreken we 

er met elkaar over. U bent van harte welkom. 

 

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 
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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 

 

 

 

OPEN EETTAFEL 
 
De eerstvolgende eettafel vindt plaats op woensdag 6 april in de LEYENSTEIN te Kerkdriel.  

Als u zich nog niet heeft opgegeven dan kan dat nog t/m vrijdag 1 april (geen grap) 

 

Bij Marianne Lagarde tel.nr. 073-5994508 of 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/thee na. 

 

De zaal is open vanaf 11.30 uur en de maaltijd begint 

om 12.00 uur. 

 

Als u zich heeft opgegeven en onverhoopt niet kunt 

komen, laat het mij dan op tijd weten om extra kosten 

voor de KBO te voorkomen. 

 

Ook als u problemen heeft met vervoer kunt u dat bij 

mij melden. 

 

Marianne Lagarde. 
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Wandelen  
 

3 Maart zijn we weer begonnen met de eerste mooie zonnige en gezellige wandeling met 14 personen. 

Hebben een kleine tussenstop gemaakt en werden getrakteerd op een heerlijke chocohazelnoot koek, 

omdat dit weer de eerste keer is. Hebben de wandeling afgesloten op het terras bij Brandend Zand. 

 

Donderdag 7 april 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 hebben we 43 km gefietst met 9 personen, en weer genoten van een gezellige 

fietsroute door de mooie natuur. In de pauze hebben we ons zelf getrakteerd op een heerlijke Bossche 

Bol op het terras bij de Sint Jan. 

 

Donderdag 21 april 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. 
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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        

 

Groetjes Annie en Lies 

 
 

Gymmen en zwemmen 
 

Laat het niet alleen bij het lezen van het onderstaande stukje, maar …..Kom in beweging! 

Bewegen is belangrijk! Blijf mobiel! 

 

Op verschillende dagen van de week is er een mogelijkheid om in actie te komen! 

  

Gymmen 

 
We starten de week in gymzaal De Muggenheuvel bij de school in Velddriel. 

Op maandagmorgen kan er gegymd worden van 9.30 uur tot 10.15 uur, maar deze gymgroep telt 

inmiddels een maximum aantal deelnemers. 

 

Daarom is er bij voldoende belangstelling de mogelijkheid om vanaf maandagmorgen 4 april ook te 

gymmen van 10.30 uur tot 11.15 uur. Beide lessen worden gegeven door dezelfde docente. 

  

Ook op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 10.45 uur kunt u gymmen onder deskundige leiding in de 

sporthal van De Kreek. 

  

Bewegen in het water onder begeleiding! 

  

Op donderdagmorgen bent u als fifty fitter welkom in zwembad De Kreek. 

Voor de vroege vogels onder u  begint de eerste les om 9.15 uur. Deze les duurt tot 10.00 uur. De 

tweede les is van 10.00 uur tot 10.45 uur. 

 

Let op: de derde les is komen te vervallen! 

  

Op vrijdagmorgen start de eerste les om 10.00 uur en de tweede volgt dan om 10.45 uur. Deze duurt 

tot 11.30 uur. 

  

U kunt zich aanmelden voor zowel het gymmen als het zwemmen bij Era van der Zalm 

tel. 06 22882191 

 

In alle gevallen kunt u eerst een proefles nemen. 

 

De kosten voor de gym € 9.00 per maand te voldoen bij de docente. 

 

De kosten voor “het zwemmen” € 45.00 per 10 lessen. Betalen via de bank. Het 

banknummer is:  NL25 RABO 0125 1178 68 ten name van het SGOM 



10 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

Een mand voor moeilijke én mooie momenten 
 

Waken bij een terminaal zieke is heel intens. Zowel lichamelijk als emotioneel. Stichting Waakmand 

Bommelerwaard wil mensen die deze zware taak op zich hebben genomen, graag een steuntje in de 

rug geven: een gratis mand vol troostrijke, handige en zinvolle zaken, waarmee de tijd aan het bed 

een stukje lichter kan worden.  

 

De waakmand wordt aan naasten kosteloos en zonder enige vorm van reclame beschikbaar gesteld 

door Stichting Waakmand Bommelerwaard.  In  de mand zitten zaken als een plaid, puzzelboekje, 

kaars, tijdschriften, huidverzorging, notitieblokje, pen, iets lekkers enz.  Als er kinderen bij betrokken 

zijn, dan zit er ook iets extra’s voor hen in de mand. De mand wordt eigendom van de familie of 

andere naasten.  

 

De mand is bedoeld voor een ieder in de Bommelerwaard die waakt bij een naaste in de laatste fase 

van het leven, ongeacht de locatie waar hij/zij verblijft: thuis, in een verpleeg- of zorgcentrum of in 

het ziekenhuis. 

 

Stichting Waakmand Bommelerwaard is operationeel sinds 22 september  2020. De Bommelerwaard is 

daarmee de eerste regio in Nederland waar een waakmand ook in de thuissituatie wordt aangeboden.  

Het fenomeen waakmand is echter niet nieuw. Ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra en een aantal 

hospices in Nederland lenen al langer een mand uit in een waaksituatie.   

 

Waakmand Bommelerwaard mag zich verheugen in vijf betrokken ambassadeurs: de heer Van Kooten 

(burgemeester van Maasdriel), de heer Van Maaren (burgemeester van Zaltbommel), Coert Zondervan 

(notaris uit Zaltbommel), Rob Bruntink (journalist gespecialiseerd in palliatieve en terminale zorg) en 

Sander de Hosson (longarts en auteur van het boek Slotcouplet).  

 

Waakmand Bommelerwaard is geheel afhankelijk van donaties.  Mede door bijdragen van 

Kringloopwinkel De Spullewaard, Van Voorden Stichting en het Coöperatiefonds van de Rabobank 

Altena-Bommelerwaard kunnen wij de manden blijven vullen.  Ook in natura steunen ons diverse 

sponsoren door producten beschikbaar te stellen voor in de waakmand, zoals: Landwinkel De 

Overscharen uit Rossum, Adrie’s Hairstyling uit Zaltbommel met haarproducten, Troostdekentje 

Gelderland, Flevoland e.o., Rituals, Pleegplantje Zaltbommel en de breiclub Heerewaarden.  

 

Waakmand Bommelerwaard is door de Belastingdienst aangesteld als een ANBI-instelling. Donaties zijn 

vrijgesteld van btw en kunnen als aftrekpost op de belastingaangifte worden opgevoerd.  

 

Meer informatie vindt u op onze website:  www.waakmand-bommelerwaard.nl . 

Wilt u ons steunen of wilt u een waakmand aanvragen, bel dan Leny Merks: 06 57 20 20 46.  
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In gesprek met Maarten Wiersma. 
      

Jarenlang de man achter de website van KBO Maasdriel. 

 

12 Jaar heeft Maarten Wiersma uit Kerkdriel onze website verzorgd. In de Achtkant van maart jl. 

hebben we kunnen lezen dat hij het stokje overgedragen heeft. Dus meer tijd kan besteden aan zijn 

vele andere hobby's. Maar het is ook wel mooi om eens terug te kijken en te zien wie die Maarten is 

die vele jaren voor de KBO "achter de schermen" gewerkt heeft. 

 

Stukje voorgeschiedenis. 

Maarten is geen echte Drielenaar van 

geboorte, maar woont er wel al bijna 40 

jaar.  

Interessant om even op te sommen waar hij 

eerder gewoond heeft. 

In 1946 geboren in Clinge, (nu gemeente 

Hulst), Zeeland. Zijn vader kwam uit 

Groningen, werkte bij de douane en werd 

overgeplaatst naar Kloosterzand in Zeeland. 

Hij moest destijds i.v.m. accijnsheffing vaak 

naar een plaatselijke bierbrouwer. Die 

bierbrouwer had 7 dochters, die moesten 

leren dansen en commies Wiersma werd 

erbij gehaald en ...is blijven dansen met de 

oudste dochter en vervolgens getrouwd.  

Maar het was in die tijd niet alleen dansen, 

de oorlog brak uit en vader werd door de 

Duitsers naar een werkkamp in Duitsland 

gestuurd. Met medewerking van een arts uit 

Groningen, die schreef dat zijn moeder op 

sterven lag, mocht hij naar huis om haar te bezoeken, zo is hij ontsnapt uit het werkkamp en 

ondergedoken in de brouwerij in Zeeland. Na de oorlog verhuisden zijn ouders naar Clinge. Daar is 

Maarten geboren. Een baan bij de douane betekent ook verplaatst worden. Het gezin en later Maarten, 

zijn vaak verhuisd. Let op: Breskens, Arnhem, Zutphen, Aalten, Lichtenvoorde, Curaçao, Well (L) en 

toen in 1983 .....  in Kerkdriel geland als groepscommandant van de rijkspolitie HAM gemeenten en is 

daar niet meer weggegaan.  

Maarten heeft 2 zonen en 2 kleinzonen, waarvan de jongste zoon een bierbrouwerij heeft in Zutphen, 

de geschiedenis herhaalt zich. 

Hij woont hier in Kerkdriel nu al 35 samen met partner Ingrid v.d. Veen.  

 

In 2004 is hij met vroegpensioen gegaan (dat kon toen nog op 58-jarige leeftijd). Hij heeft altijd bij de 

politie gewerkt. Begonnen op de politieschool in Arnhem en is geëindigd als projectleider van het in 

1999 ingevoerde landelijke politienummer 0900-8844. Een Callcenter van 60 mensen die voor de hele 

politie in Gelderland-Zuid de telefoontjes aannemen en verwerken. Dus in zijn werkzame leven o.a. 

ook veel ervaring opgedaan op het gebied van automatisering etc. 

 

En dit kwam bij de KBO goed van pas. Door Toon Hooijmans is hij 12 jaar geleden gevraagd de 

toen net opgezette website verder te ontwikkelen en bij te houden. Dit heeft hij met genoegen gedaan.  

Hij heeft ook wel eens op een KBO-bijeenkomst een presentatie gegeven over de website omdat een 

website bezoeken voor veel KBO-ers (toen) nog niet zo bekend was , maar beste mensen ga eens naar 

de site www.kbomaasdriel.nl . Hier is alle info over activiteiten, bijeenkomsten, informatie te zien en 

je kunt 1 jaar lang De Achtkant teruglezen.  
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Zoals bij veel zaken verandert en vernieuwt er op het gebied van websites bouwen etc. ook veel en 

vraagt om verdieping, cursussen etc. en daar moet je ook je tijd in willen steken. 

Maarten wil deze tijd nu liever besteden aan zijn andere hobby's en dat zijn er veel. 

Fotografie is al vanaf zijn 12e jaar de belangrijkste hobby. Het heeft één nadeel: toen ik vroeg om een 

foto van hemzelf zei hij dat hij die nauwelijks heeft want een fotograaf maakt er bijna alleen van 

anderen (dus hij zal wel veel foto's van zijn Ingrid hebben !). 

Verder: wandelen, al 5 jaar de 4-daagse gelopen, voor de corona-tijd,  en hij speelt trompet bij het 

orkest "Herriemenie" (herriemenie.com) 

Ook wel bridge geprobeerd maar daar ligt zijn passie niet, dan maar liever boerenbridge. 

 

Maarten, dank voor het inkijkje in je leven, namens allen dank voor je inzet voor de KBO-website , 

goede gezondheid, geniet van je hobby's en ga samen met Ingrid lekker met de caravan op pad.  

Anne Bongaerts. 

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 

 

Horizontaal: 1 hoefdier; 

insect; welpenleidster - 

2 guitig; klimwerktuig; 

nobel - 3 metaal; 

avondkleding; balletrokje; ik 

- 4 kleur; opvoering; 

godsdienst - 5 eentonig; 

pausennaam; kruiderij - 

6 aan zee; kier; boom; 

putemmer - 7 tongstreling; 

land in Afrika; graag - 

8 pers. vnw; stoomschip; 

Italiaans gerecht; kosten 

koper; een zekere - 

9 loterijbriefje; zangstuk; 

wachthuisje; fideel - 

10 Engels bier; 

stierenvechter; vlak - 

11 gewicht; persoon; 

bloem; tennisterm - 

12 tennisterm; jaargetijde; 

fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; 

kerklied; traag - 2 profeet; 

werelddeel; brandstof - 

3 zowat; woonschip; 

loopstok - 4 rooms-

katholiek; Europese taal; 

koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese hoofdstad - 6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in 

Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 8 en dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk 

dier; riv. in Rusland; bandiet - 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man van adel; 

Grieks eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; laan; bijbelse figuur. 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
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Kruiswoordpuzzel KBO 
 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is: STORMWIND 

 

Er zijn 15 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is  H. van der Helm uit Rossum. De VVV bon zal 

zo spoedig mogelijk uitgereikt worden. 

 

 

 
 

Klassieke muziek Leyenstein  
 

Deze vertelling is gepland voor 13 april.  

The New London Chorale 

 

Deze vertelling is een speciaal verzoek. 

The New London Chorale was een Brits koor dat in 1979 

werd opgericht en onder leiding van Tom Parker opnames 

uitbracht, die klassieke muziek populariseerden. Parker 

overleed in 2013.  

The Chorale werkte samen met solozangers, waaronder 

Vicki Brown, Madeline Bell, Gordon Neville Janet Mooney 

en Katie Kissoon.  

Van het grote aanbod van cd’s gaan we er een paar 

behandelen. Dat zijn o.a. The Young Verdi, The Young 

Beethoven en The Young Mozart. Van elke CD enkele 

nummers. 

 

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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De Belofte – Damon Galgut 

 

Boekverslag door Gerard van Mook 

 
De belofte van de Zuid Afrikaanse schrijver Damon Galgut is een schrijnende familiegeschiedenis. Het 

verhaal speelt zich af in het veranderende Zuid Afrika, waar de apartheidspolitiek steeds meer op losse 

schroeven komt te staan. Op haar sterfbed dwingt Amor Swarts moeder een belofte af bij haar man: 

hij moet het huis, waarin hun zwarte hulp Salomé woont, aan haar schenken als beloning voor 

jarenlange trouwe dienst. Dochter Amor hoort dat haar vader dit belooft en ze gaat ervan uit dat de 

belofte wordt nagekomen.  

Tot Amors verbijstering komt haar vader de belofte echter niet na.  

 

Het boek is opgebouwd in hoofdstukken, waarbij in elk hoofdstuk een gezinslid van de familie Swarts 

sterft. De jongst dochter, buitenbeentje Amor, staat min of meer centraal in de roman. Zij blijft 

volharden in de wens dat de belofte wordt nagekomen.  

 

In het verhaal kun je de politieke ontwikkelingen in 

Zuid Afrika volgen: De dood van moeder Swarts valt 

samen met de rellen in de townships in 1984. Vader 

Swarts sterft rond de tijd dat Mandela een toespraak 

houdt voor het rugbyteam dat het verscheurde land 

leek te verenigen. Na vaders dood denkt Amor dat er 

nieuwe kansen zijn om de belofte toch na te komen. 

Maar zus Astrid denkt alleen maar aan status en 

eigen gewin. Astrid komt om het leven nadat ze net 

bij de inauguratie van president Mbeki was geweest. 

Broer Anton durft geen keuzes te maken, onder zijn 

bewind vervalt het landgoed van de familie. Anton 

overlijdt ten tijde van het aftreden van president 

Zuma. De manieren waarop de familieleden sterven 

worden steeds grimmiger, dit valt natuurlijk samen 

met de almaar verhardende sfeer in Zuid Afrika.  

 

Kan Amor als ze alleen is overgebleven de belofte nog 

nakomen? Lees dit boek en je komt erachter. 

Dankzij een tip van een leesvriendin heb ik dit 

prachtige boek gelezen. Ik had nog nooit iets van 

Damon Galgut gelezen, maar na dit boek volgen er 

zeker meer. 
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Een wirwar van gedachten. 
 

Column door Gerrit Verkuil. 

 

En daar zit ik dan voor een leeg computerscherm met een wirwar van gedachten. De eerste betreft 

mezelf. Geteisterd door een pittige bronchitis blafte ik vrijwel dag en nacht als een waakse hofhond. 

Gelukkig is inmiddels het grootste leed geleden net als hopelijk dat van de coronapandemie. Dat zou 

volgens deskundigen de start betekenen van een nieuw normaal. Wat dat eigenlijk is weet ik niet. Ik 

zie namelijk geen verschil tussen het leven van voor en na de pandemie. Maar wie weet komt dat nog. 

Een andere gedachte die bij me opkomt is er één over het gedoe rond de gemeenteraadsverkiezing. 

Heel Maasdriel hing vol met borden met daarop allerlei goeds vermeld, dat ons te wachten staat als die 

of die partij het voor het zeggen zou krijgen. Naar Amerikaans voorbeeld gingen de lokale 

politiekelingen, al of niet in hun club-kleding, de straat op. Lieden, die je bijna nooit gezien hebt en 

waarvan je meeste ook de komende vier jaar niet zult zien spraken onder meer op de markt en bij 

winkelcentra argeloze burgers aan. Inmiddels is het gedoe weer achter de rug. De borden zijn vrijwel 

allemaal weg, zo ook ruwweg de grote letters VVD, die op de eieren op de rotonde werden gekalkt. 

Eerlijk gezegd kan ik niet geloven dat er één Drielse VVD-er zo achterlijk is om zoiets te doen. Ik denk 

eerder dat lieden, die de liberalen in een kwaad daglicht wilden stellen, dit op hun geweten hebben. 

 

Maar goed, waar zeur ik eigenlijk over. Al genoemd gedoe is niets in vergelijking met de ramp die zich 

momenteel in Oekraïne voltrekt. Onschuldige burgers en kinderen komen daarbij om het leven en zij, 

die daartoe in staat zijn, slaan met alleen een tasje vol kleren en belangrijke papieren op de vlucht. 

Sommigen laten ook hun huisdier niet achter. Zo was een Oekraïens gezinnetje na een barre reis in 

Aalst beland waar na een paar dagen hun kat de benen nam. Tal van Aalstenaren, die de vluchtelingen 

over het algemeen zeer dienstbaar zijn, proberen het beestje op te sporen. Op dit moment weet ik niet 

of ze daar in gelaagd zijn. Ik hoop voor de gevluchte kinderen, die er zeer aan gehecht zijn, dat het 

gelukt is.  

 

Tot slot denkt is ook nog even aan onze ‘eigen’ evacuatie, die eind 1944 plaatsvond. De meesten van 

ons werden goed tot zelfs in Friesland goed opgevangen. Helaas was dat niet altijd het geval. Zo 

herinner ik me het geval van een Bruchems boertje, die met veel moeite te voet over de besneeuwde 

wegen met zijn twee melkkoeien en een hokkeling in de buurt van Vuren terecht was gekomen. Het 

gezin kreeg daar onderdak bij een grote boer Deze stelde wel als voorwaarde dat hij één van de koeien 

voor een ‘leuk’ prijsje over kon nemen. Toen de Bruchemers, kort voor de bevrijding weer terug naar 

huis mochten hadden ze nog maar één koe over. Op de een of andere manier kwam dat ter ore van 

NSB-burgemeester Jan Boll. Ja echt, hij regelde het dat de politie de koe in Vuren in beslag nam en dat 

deze terugkwam bij de rechtmatige eigenaar.  

 

En nu ga ik een poosje genieten van een lekker voorjaarszonnetje. 
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