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Maandblad “DE ACHTKANT”

Deze Achtkant bevat de
volgende onderwerpen.

Landje pik

Voorwoord van Wendela blz. 1.
Toos Verhoeven-Remie in de
spotlight op blz. 2.
Over Jaaroverzicht KBO op 4.
Energiesteun op blz. 4.
Alzheimer Café op pagina 4.
Kienen op blz. 6.
Open Eettafel blz. 6.
Lezing Natuurwacht blz. 6.
Wandelen, fietsen op blz. 7.
Open Dag Bijnen op blz. 7.
Forel vissen op blz. 8.
Puzzel op pagina 8.
Klassieke muziek op pag. 9.
Boekbespreking op blz. 10.
De column van Gerrit Verkuil op
pagina 11.
Willy van Lieshout

U kent vast wel van vroeger dat spannende spelletje waarbij je een
mes gooit in het land van de vijand. Als het lemmet trillend in de
grond van je ander blijft staan, trek je een lijn in de aarde en voegt zo
een stuk grond bij jouw land.
Mijn kleinzoon, indertijd twee, heeft eens twee uur lang in het
zwembad een plastic bootje tegen zijn lijfje aangedrukt gehouden,
bang dat een ander het hem zou afpakken.
Ook kinderen willen dát hebben wat de ander heeft en trekken het zo
nodig uit elkaars handen.
Niet alleen wij mensen zitten
elkaar behoorlijk in de weg,
planten kunnen er ook wat
van. Als je even niet oplet heb
je een invasie van zevenblad
in je tuin.
Over de strijd tussen de
mussen en de mezen vertelde
ik u al eens. Die willen ook
beslist het nestkastje van de
ander.
Niet alleen elkaars spullen willen bezitten is een oerdrift, ook
vernietigen, slopen.
Wij mochten ooit onder luid geschreeuw en gelach oude lakens kapot
scheuren en mijn moeder smeet met genoegen vinylplaten tegen de
grond kapot (ja heus!).
Wat lachen we niet om de homevideo's waar kinderen een schommel
tegen het schattige hoofdje krijgen, of naast de trampoline
terechtkomen.
Het dunne laagje ijs op de plassen in de straat? Je móét er op
stampen.

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

U begrijpt, ik doe mijn best om de oorlog niet te noemen maar als de
onvermijdelijke consequentie van het leven op aarde te zien.
Dat maakt mij niet vrolijker.
Maar laten we alsjeblieft aardig zijn voor elkaar.

Kopij voor het volgende
nummer kan tot uiterlijk
dinsdag 17 mei worden
aangeleverd.

Houd moed, heb lief.
Wendela
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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

Toos Verhoeven heeft voor KBO Maasdriel heel veel klussen geklaard.
Zo heeft jarenlang de coördinatie van het rondbrengen van ons krantje
gedaan.
Elke maand deed ze haar ronde langs 24 wijkcontactpersonen om daar
een aantal van de bladen af te leveren.
Toos heeft ook jaren in
het bestuur gezeten en
het koersbal geleid tot
dat het, wegens gebrek
aan belangstelling,
helaas moest stoppen.
Het kienen stond tot
vorig jaar onder haar
leiding, daarbij
ondersteund door haar
dochter Jolanda en
vroeger door haar man Toon.
Toos heeft zich door omstandigheden moeten terugtrekken en is nu
met al het vrijwilligerswerk voor de KBO gestopt.
De vereniging is haar heel erg dankbaar voor alle jaren dat zij zich
heeft ingezet. We hebben haar met Pasen een presentje gebracht.

~~~~~~~~~ Toos bedankt ~~~~~~~~
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NIEUWE LEDEN
De heer Jan van Schutterhoef
uit Rossum en

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

Mevrouw Berta van
Schutterhoef uit Rossum

Praten lucht op !

Overleden leden
Op 21 maart overleed mevrouw Truus Broekmeulen-van Oers uit
Kerkdriel. Zij werd was 81 jaar.

Zieken
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

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.

Belangrijke
telefoonnummers

Kroonjarigen
80 jaar

(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
Mari Nendels 06-21960963
Adri Piels 637031
Maria Verhoeven 750376
June Verkuil 664096

9 mei

De heer Theo de Kleijn uit Rossum

15 mei Mevrouw Koos Bogers-Muurmans uit Kerkdriel
16 mei Mevrouw Jeanette van Tour-de Groot uit Hedel
23 mei Mevrouw June Verkuil-West uit Kerkdriel
24 mei Mevrouw Annemarie Vos-Aarts uit Kerkdriel
85 jaar
2 mei

De heer Johan van Osch uit Kerkdriel
90 jaar

14 mei Mevrouw Ria Vissers-Broekmeulen uit Kerkdriel

3

Jaaroverzicht 2021
Het jaaroverzicht 2021 is gepubliceerd op onze website
www.kbomaasdriel.nl.
Het is bedoeld voor onze leden maar ook voor diegenen die ons een
warm hart toedragen en allen waarmee we samenwerken.
Zie het als een verantwoording voor de steun die we van u hebben
mogen ontvangen. We zijn trots op alles wat er is gebeurd en nog
gaat gebeuren.
Hebt u nog vragen, aanvullingen of opmerkingen dan horen we het graag.
Een gedrukt exemplaar is te verkrijgen bij Pieter Both. Bel hem daarvoor even op 0418-640520.

Energiesteun 2022
De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Iedereen in Nederland heeft hiermee te
maken. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting
verlaagd.
Daarnaast is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een uitkering in
het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag van €800. Dit geldt voor
alleenstaanden, alleenstaande ouders, of gehuwden/samenwonenden met een lopende uitkering voor
levensonderhoud.
Het college van B&W van Maasdriel heeft op 5 april 2022 besloten om deze energietoeslag toe te
kennen.
Uitkeringsgerechtigden krijgen dit bedrag automatisch op hun rekening gestort.
Voor mensen vlak boven de bijstandsnorm wordt nagedacht over een regeling.

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

19 mei: Geriater
Vanavond bespreekt de geriater de ziekte dementie.
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Wanneer spreek je van dementie en wat zijn de symptomen? Zijn er meer vormen dan de ziekte
van Alzheimer? Hoe wordt vastgesteld of er sprake is van dementie? Is het belangrijk om de
diagnose te weten en waarom? Kan de ziekte worden behandeld? Zijn mensen met dementie extra
kwetsbaar voor andere gezondheidsproblemen? Er bestaan ongetwijfeld heel 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 op locatie Zaltbommel.
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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Kienen
Op vrijdag 29 april gaan we weer kienen in de Leyenstein onder leiding van Ria en Anja.
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.
De eenheidsprijs voor een consumptie is €2,50.
Mocht je geen vervoer hebben laat het dan even weten. We
kijken of we iets kunnen regelen.

OPEN EETTAFEL
De volgende eettafel vindt plaats op woensdag 4 mei in de Leyenstein.
Zoals gewoonlijk gaat de zaal open om 11.30 uur en begint de maaltijd om 12.00 uur.
De kosten bedragen € 8,50. Hiervoor krijgt u een 3gangen maaltijd met een drankje vooraf en een kopje
koffie/thee na.
Indien u zich nog niet heeft opgegeven en graag wilt
komen kan dit t/m vrijdag 29 april bij:
Marianne Lagarde, tel.nr. 073-5994508 / 0654942354
of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl
Na afloop van de eettafel houdt dhr. Ton van
Balken een lezing over de natuur in de
Bommelerwaard.
Heeft u problemen met vervoer laat het mij dan weten.
Marianne Lagarde.

Themamiddag na de Open Eettafel op 04 mei.

De Natuurwacht Bommelerwaard geeft op woensdagmiddag 4 mei in de Leyenstein te Kerkdriel een
lezing over de prachtige natuur van de Bommelerwaard. De Bommelerwaard kent 50 kleine en grote
natuurgebieden, die voor het merendeel in de uiterwaarden liggen. Ook binnendijks liggen bijzondere
natuurterreinen zoals De Lieskampen, De Rampert en voormalige eendenkooien.
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In de meeste uiterwaarden is geen sprake van intensieve landbouw en krijgt de natuur alle kans zich
te ontwikkelen. Vooral weidevogels en veldleeuweriken profiteren hiervan en broeden graag in de
hooilanden langs de diverse geulen, die de afgelopen jaren zijn gecreëerd. Op de hogere zandige
gronden ontwikkelt zich de stroomdalflora en is er volop nectar voor tal van insecten. Aan de hand van
fraaie beelden vertelt Ton van Balken met enthousiasme over deze rijke natuur van de
Bommelerwaard. De lezing is behalve voor leden van de KBO afd. Maasdriel en cliënten van De
Leyenstein voor een ieder toegankelijk.
Aanvang : 14.00 uur in de Kerkdrielzaal in de Leyenstein.

Wandelen
14 april hebben we weer een mooie en gezellige wandeling gehad en
kwamen langs dit vrijheidsbeeld. Hebben afgesloten op het terras bij
Sientje op de dijk.

Donderdag 5 mei 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
Op het moment dat wij dit stukje schrijven hebben we de fiets tocht van april nog te goed..
Donderdag 19 mei is de derde donderdag van de maand en gaan we fietsen….
Degene die een e bike hebben en het leuk vinden, zijn van harte welkom.
We fietsen ongeveer 35 tot 45 km en starten in het centrum op het plein. We 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 of tel.nr. 06-40617235 of
2. Lies v.d. Bogaard lvandenbogaardt@gmail.com of tel.nr 06-36274635
Groetjes Annie en Lies

Zaterdag 7 mei open dag bij Bijnen Uitvaartzorg Zaltbommel
Na een grondige renovatie van het pand Wielkamp 5 in Zaltbommel, organiseert Bijnen een open dag.
Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er rondleidingen, een proeverij van cake, koffie en hapjes er worden
mooie muziekstukken gespeeld en het team van Bijnen vertelt u alles over wilsbeschikkingen, nalaten
en nazorg. U bent van harte welkom.
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Aan alle sportvissers.
Als het aan ons ligt gaan we op woensdag 11 mei op forellen vissen.
Het forel vissen is een hobby waar beslist geen echte kennis voor nodig is
Het programma is als volgt :
07.00 uur Verzamelen in de voormalige Brandweerkazerne Julianaweg 5 te Rossum.
De koffie staat dan klaar
07.30 uur Vertrek naar de forellen in Ommen (bij Tiel), adres De Kampenhoeve, Harense straat,
4032 NV Ommen (tel. 0344-601375)
08.15 uur Vanaf dit tijdstip kunnen we vissen.
12.00 uur Einde vissen
!2.40 uur Retour brandweerkazerne voor drankje en napraten.
We moeten wel een minimum aantal van 10 deelnemers hebben, het
maximum is ongeveer 15.
De kosten zijn €17.00 per persoon, dat is inclusief wormen, maar
exclusief eventuele hengelhuur.
Verder nog het volgende :
Per deelnemer worden ongeveer 5 forellen uitgezet. Juiste aantal afhankelijk van aantal deelnemers
‘s Morgens bij vertrek regelen we het vervoer onderling.
Er mag maar met één hengel worden gevist, en voeren is verboden.
Verder zijn de regels van de verhuurder van toepassing.
Voor vragen neem contact met Jan van Doorn. Tel 06-55898971.
Aanmelden liefst per e.mail Doornhout@hetnet.nl

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
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Oplossing Kruiswoordpuzzel KBO
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is:

GAZONMEST

Er zijn 14 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Theo van de Wetering. De VVV bon zal zo
spoedig mogelijk uitgereikt worden.

Klassieke muziek Leyenstein
Deze vertelling is gepland voor 11 mei.
Edward William Elgar (Broadheath, 2 juni 1857 – Worcestershire, 23 februari 1934) was een Brits
componist wiens werk tot de late Romantiek gerekend wordt. Hij was de grote voorman in het reveil
van de Engelse toonkunst rond 1900.
Jeugd en opleiding
Elgar werd geboren in Broadheath, een dorp gelegen in de
buurt van Worcester (Engeland). Zijn vader was een
pianostemmer en -handelaar die tevens bladmuziek verkocht
en gedurende veertig jaar organist was in de katholieke kerk
van Worcester. Dit religieuze, meer bepaald katholieke
element zou een belangrijke invloed hebben op het oeuvre van
Edward. In het gezin werd veel gemusiceerd. Elgar was
praktisch autodidact. Hij ontwikkelde zich snel in het zeer
muzikale gezin waarin hij viool, altviool en orgel leerde
bespelen. Ook kreeg hij muziekleer en kon zich zo later
ontwikkelen tot concertmeester, arrangeur en dirigent. Hij
arrangeerde muziek voor verschillende ensembles en speelde
zelf in verschillende bands en orkesten.
Zijn bekendste werken zijn de Enigma Variations (1899) en de
Pomp and Circumstance Marches nrs. 1- 5 op. 39 (1901-07).
De eerste mars met daarin Land of Hope and Glory heeft de
grootste bekendheid gekregen onder andere door de
uitvoering tijdens de Last Night of the Proms, maar ook de
vierde werd zeer populair. De Enigmavariaties bezitten een
grote afwisseling in sfeer en subtiele portrettering.
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 Verkoper – Joseph O’Connor
Boekbespreking door Gerard van Mook
Toen ik op een dag eens rondsnuffelde in mijn boekenkast
hervond ik een paar vergeten parels. Dat waren: ‘De
menselijke smet’ van Philip Roth en ‘De Verkoper’ van Joseph
O’Connor. Beide boeken las ik bijna twee decennia geleden en
ik herinnerde mij er niet veel meer van. Dus besloot ik tot
herlezing. Dat was een goede beslissing. ‘De verkoper’ heb ik
uit en de ‘De menselijke smet’ ben ik nu aan het lezen
(volgende keer volgt een verslag). Nu een bespreking van ‘De
verkoper’.
Joseph O’Connor (1963) is een Ierse schrijver die in 1985
doorbrak met zijn roman ‘De verkoper’. Hij komt uit een
artistieke familie want zijn zus Sinéad O’Connor is een bekende
zangeres.
Dublin, 1994. Billy Sweeney is een verkoper van
schotelantennes en een hele goede. Maar op een dag stort zijn
wereld in. Bij een gewelddadige overval op een benzinestation
is zijn jongste dochter Maeve, die daar werkt, zwaar gewond
geraakt. Maeve wordt in een kunstmatige coma gehouden. De
kans dat ze ooit ontwaakt is klein. Maar Billy houdt, tegen
beter weten in, hoop dat ze zal herstellen, want een goede
verkoper houdt altijd hoop.
Billy begint met een dagboek, waarin hij een aantal
gebeurtenissen uit zijn leven voor zijn dochter opschrijft. Hij
schrijft over zijn liefde voor de mooie Grace Lawrence. Hoe ze elkaar ontmoet hebben en hoe fijn ze
het samen hadden. Maar ook de pijnlijke dingen. Dingen waarover hij nooit met Maeve, noch met
iemand anders heeft gesproken. Maar vooral dingen die gebeurd zijn nadat hij besloten had om het
recht in eigen handen te nemen. De daders van de overval werden, na een pijnlijke rechtszaak streng
gestraft, maar één van de overvallers, Donal Quinn, wist te ontsnappen en ontliep zijn straf.
Het toeval wil, dat Billy die man, Donal Quinn op een avond tegenkomt. Maar hij raakt zijn spoor al
snel weer kwijt. Toch geeft Billy niet op. Hij blijft zoeken naar Quinn, want een goede verkoper geeft
niet op! Terwijl Billy de perfecte wraak beraamt, vindt hij Quinn weer terug en blijft hem lange tijd
ongemerkt schaduwen. Als hij Quinn uiteindelijk te pakken krijgt lopen de dingen heel anders dan
gepland.
Er volgt een bizarre fysieke en mentale oorlog tussen beide mannen. Waarbij voortdurend de vraag
opkomt; wie zal dit winnen?
Veel dingen zijn niet wat ze lijken te zijn in deze roman. O’Connor schotelt je een spannend en
dramatisch verhaal voor, dat verrassende wendingen kent. Volgens de korte inhoud op de achterflap
lijkt ‘De verkoper’ een thriller over een man die wraak wil nemen op een van de overvallers van zijn
jongste dochter. Maar ‘De verkoper’ is veel meer een schuldbekentenis van een man, die zijn grote
liefde inruilde voor de drank. Nadat hij Quinn heeft ontvoert, begint hij opnieuw te drinken en kent hij
nauwelijks remmingen bij de bestraffing van Quinn. En ondanks de haat die Billy voelt voor Quinn,
ontstaat er gaandeweg toch een soort van wederzijds respect tussen beide mannen.
NRC schreef over ‘De verkoper’; ‘Het is een thriller, tragikomedie en liefdesverhaal in één.’ Volgens
mij is dat een perfecte omschrijving van dit prachtige boek!
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Droefenis en blijdschap
Door Gerrit Verkuil.
Het is omdat ik iets, dat langzamerhand een traditie is geworden nog niet wil beëindigen, anders had ik
ditmaal geen column geschreven. Mijn hoofd staat er namelijk niet echt naar. Desondanks zet ik toch
maar een en ander op papier. Ik kan natuurlijk schrijven over het statiegeld op flessen alsmede de
stijgende prijzen van energie en levensmiddelen, er is echter maar één ding dat me dagelijks echt
verontrust. Dat is de gruwelijke oorlog in Oekraïne. Ik kan de door het tv-journaal getoonde ellende
niet meer aanzien. Ik loop dan ook even de kamer uit totdat ik er vanuit ga dat de opnames van
gillende kinderen, vluchtende families en in schuilkelders gevluchte gezinnen en tot puin geschoten
steden voorbij zijn.
Steeds vraag ik me af hoe het in vredesnaam mogelijk dat we na tachtig jaar mogelijk weer met een
derde wereldoorlog te maken krijgen. Als 92-jarige kan ik me nog zeer goed de gang van zaken tijdens
de Tweede Wereldoorlog in de Bommelerwaard herinneren. Dat was bepaald geen lolletje maar de
situatie op nauwelijks twintig uur rijden van ons vandaan lijkt me aanzienlijk veel gruwelijker.
Als gevolg van deze ellende kwamen en komen er tal van Oekraïners naar Nederland. Tot dusver
worden zij gelukkig liefderijk ontvangen. De vraag is hoe lang dat duurt. De taal blijkt een groot
probleem te zijn en in sommige gevallen zijn dat ook de levensgewoonten. Zo eten bijvoorbeeld tal
van vluchtelingen in hun thuisland tweemaal daags warm eten. Daarbij komt dat de maaltijden veelal
anders van samenstelling zijn dan dat wij hier in ons kikkerlandje gewend zijn.
Verheugend vond ik het dat ook de Bommelerwaard de stumpers met open armen ontving. Zo werd in
Aalst een grote sporthal voor de eerste opvang in gebruik genomen en in Driel kregen rond de honderd
vluchtelingen onderdak in comfortabele, geheel ingericht chalets op het Europarcs-resort.
Verontwaardigd las ik één dezer dagen dat daar een steekpartij had plaatsgevonden. Tot voor kort was
op het complex een grote camping met nogal wat crimineel gedoe. Met de komst van Europarcs zou
dat naar verwachting voorbij zijn. Helaas was het toch weer eens raak. Er cirkelde lange tijd een
helikopter boven het gebied en politiebusjes alsmede ambulances reden af en aan.
Toen ik het bij gerucht vernam dacht ik meteen aan de Oekraïners. Gelukkig waren niet zij en ook
geen arbeidsemigranten uit Oost-Europa bij de steekpartij betrokken. Het slachtoffer was een jonge
vrouw uit Druten en de dader een dakloze gabber, die ze gelukkig al snel konden arresteren.
Het lijkt me voor de evacuees, die in eigen land zoveel ellende ondervonden, verschrikkelijk om
onverwacht met een hoop gedoe in hun ‘tijdelijke’ woonoord geconfronteerd te worden. Hopelijk
bekwamen ze snel van de schrik en werden de jonge meisjes en jongens blij gemaakt met rugzakjes
gevuld met speelgoed. Dat dit mogelijk was is te danken aan Brakelse en Bruchemse schoolkinderen,
die daarvoor geld bijeen gaarden. Hulde jongelui!
En om dan nog met een ander goed nieuwtje te eindigen: op zaterdag 12 augustus kunnen ouderen,
die niet meer in staat zijn om zelfstandig een museum te bezoeken, met de Museum Plus Bus naar de
interessante ‘Museum Fabriek’ in Enschede. Daar wordt men ontvangen met een kop koffie. Vervolgens
zijn er rondleidingen of ‘doe-activiteiten’ voor kleine groepjes. Daarna is er tijd om tijdens de lunch de
opgedane indrukken met elkaar te delen. Aan het uitje zijn, behalve de voor de drankjes en de lunch
geen kosten verbonden. Het is ook geen enkel bezwaar als men van thuis een eigen lunchpakket
meeneemt. Alles is rollator- en rolstoeltoegankelijk. Binnenkort krijgt u meer informatie. Zet de datum
maar vast in uw agenda.
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