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Jaargang 20 
Nummer 6 
juni 2022 

Maandblad “DE ACHTKANT” 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Het Been 
 
 
Het is nu toch gebeurd. Ook ik ben oud geworden.  
 
Mijn linker been doet het niet meer. Het loopt niet, maar doet wel pijn. 
Buitengewoon lastig. 
 
Hoe doen andere mensen dat toch met hun handicaps? 
Want één ding is zeker, ik ben niet de enige. 
De gemiddelde leeftijd van de KBO is 75, dus velen met mij zullen 
klachten hebben. 
Pijntjes, dokter bezoek, onderzoekje hier, onderzoekje daar, pilletjes. 
 
Natuurlijk doe ik mijn best om 'the bright side of life' te blijven zien. 
 
En niet goed kunnen lopen heeft ook voordelen waar ik onbeschaamd 
van geniet. Ik bof met een partner die mij in de watten legt. Dat is niet 
iedereen gegeven. 
 
En verder maar weer. 
 
Houd moed, heb lief. 
 
Wendela 
 
 

 
Deze Achtkant bevat de 
volgende onderwerpen. 
 
Voorwoord van Wendela blz. 1. 
 
Koninklijke Onderscheidingen 
op blz. 2. 
 
Alzheimer Café op pagina 5. 
 
Kienen op blz. 6. 
 
Open Eettafel blz. 7. 
 
Wandelen op blz. 7. 
 
Fietsen op blz. 8.  
 
Bijeenkomst over mantelzorg op 
blz. 8. 
 
Museum Plus Bus op blz. 9 
 
Oproep Driels Museum op 9. 
 
Puzzel op pagina 10. 
 
Klassieke muziek op pag. 11. 
 
Interview met familie 
Kouwenberg op blz. 11. 
 
Boekbespreking op blz. 13. 
 
De column van Gerrit Verkuil op 
pagina 14. 
 
             
Willy van Lieshout 

 
Redactie Willy van Lieshout. 
e-mail:  
willyvanlieshout51@gmail.com  
 
Kopij voor het volgende 
nummer kan tot uiterlijk 
vrijdag 10 juni worden 
aangeleverd. 
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Wekelijkse activiteiten 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Koninklijke Onderscheidingen 
  
Gerard van Mook uit Alem en Wilma van Haaften-van Heumen uit 
Hurwenen hebben een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun 
vrijwilligerswerk. 
 
Mieke Boas-van der Tas uit Kerkdriel mag zich voortaan Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau noemen. Ze is voorzitter van de cliëntenraad 
van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en van Werkzaak 
Rivierenland. 
 

 

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. 
 

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 
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NIEUWE LEDEN 
 
Mevrouw Ita de Graaf uit 
Rossum 
Mevrouw Sjaan de Gier-van 
Ooijen uit Kerkdriel 
De heer Bert Visser uit Kerkdriel 

Mevrouw Suzanne Visser-
Lelieveld uit Kerkdriel 

Mevrouw Antje Kuijs-Loggen uit 
Kerkdriel 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 
 

 
 
 

 
 
 

Overleden leden 
 
Op 16 april is op 88 jarige leeftijd mevrouw Marietje Knobbout-Merks 
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 
 

13 juni de heer Jo Hooijmans uit Kerkdriel 

20 juni mevrouw Riet Baggerman-van der Zalm uit Kerkdriel 
 
 

85 jaar 
 

4 juni de heer Ries van As 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 
Mari Nendels 06-21960963 
Adri Piels 637031 
Maria Verhoeven 750376 
June Verkuil 664096 
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Notulen Algemene Ledenvergadering KBO op 20 april 2022. 

 
Ontvangst. 
Op deze stralende aprilmiddag mochten we 65 leden ontvangen op deze voorjaarsbijeenkomst. 
Zoals gebruikelijk met koffie en een plakje cake. 
 
Welkom 
Om half twee werd de bijeenkomst geopend door de dagvoorzitter, Pieter Both met een prachtig 
gedicht van Toon Hermans. Het eerste deel van deze bijeenkomst is de Algemene Leden Vergadering, 
het overige (grootste) deel een gezellig samen zijn zonder opgelegde corona beperkingen. 
 
Algemene Leden Vergadering. 

 Het verslag van de ALV van 06 oktober 2022 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 De penningmeester geeft en korte toelichting bij de jaarcijfers van 2021. Deze verantwoording is beoordeeld 

door de kascontrolecommissie. De voorzitter van deze commissie, de heer Johan Laheij, leest de 
goedkeuringsbrief voor, waarna de vergadering instemt met het oordeel van de kascontrolecommissie. Het 
bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2021.  
Van de heer Laheij wordt afscheid genomen als lid van deze commissie. Mevrouw Anne Bongaerts wordt 
gekozen als nieuw lid van deze commissie. 

 De in de Achtkant van april 2022 opgenomen concept begroting 2022 wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 

 De aftredende bestuursleden Marianne Lagarde en Maria Verhoeven worden herkozen. 
 Het bestuur stelt de heer Mari Nendels uit Kerkdriel als bestuurslid te benoemen.  

Mari stelt zich voor aan de vergadering, waarna deze besluit het voorstel van het bestuur over te nemen. 
Mari wordt het bestuurslid met Zorg en Welzijn in zijn portefeuille. 

 We nemen afscheid van Maarten Wiersma als (langdurige) webmaster van de vereniging.  
De dagvoorzitter schetst de vele werkzaamheden , die Maarten de afgelopen jaren voor onze vereniging 
heeft uitgevoerd. Er is samen met Online Identity & Solutions een nieuwe website ontwikkeld en mevrouw 
Rineke Broekmeulen is bereid gevonden om het beheer van deze website op zich te nemen. 

 De wijziging van de statuten wordt verplaatst naar de najaars ALV.  

Gezellig samen zijn 
We hebben genoten van de muziek van Triple X, 
waarop menig dansje werd uitgevoerd.  
De muziek werd afgewisseld door een overzicht van de 
“wat gaan we doen” het komend half jaar door de 
dagvoorzitter. Hij deed, niet voor het eerst, een 
oproep om voor diverse activiteiten, die zijn gestopt, 
zoals het dansen en bridgen, niet alleen vrijwilligers 
“om de kar te trekken”, maar ook nieuwe of gestopte 
deelnemers. 
De trekking van de loterij, waarvan de opbrengst  
€ 292,00 was, werd uitgevoerd door mevrouw Marije 
van der Kammen en ons nieuwe bestuurslid Mari 
Nendels. Na het bedanken van de muziek en de bediening van de Boxhof sloot de dagvoorzitter om 
16.30 uur de bijeenkomst met de volgende oproep “Om aandacht en zorg te besteden aan mensen, die 
alleen en mogelijk eenzaam zijn. Je krijgt er veel voor terug. Als het bestuur u hierbij kan helpen laat 
het ons dan alstublieft weten.” 
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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 ’s-
Hertogenbosch-Bommelerwaard  
Secretariaat: Corrie van Andel-van Duijnen, Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel. 
tel. 0411-682047. E-mail shertogenboschbommelerwaard@alzheimervrijwilligers.nl 

 
16 juni: Dementievriendelijke Gemeenschap wat is dat en waarom is het 

belangrijk? 

In een Dementievriendelijke Gemeenschap kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers 
zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Dat gaat niet vanzelf. Er is enige kennis nodig 
om te weten hoe je dementie herkent en ermee om kunt gaan en moed om erover te durven 
praten. Niet alleen thuis maar ook op veel gebieden en plaatsen in de samenleving. Denk aan 
winkels, de buurt, verenigingen enz. Om Dementievriendelijke Gemeenschap te worden zijn 
allerlei inspanningen nodig. Ook in de Bommelerwaard wordt hieraan gewerkt. 

 
Op deze avond spreken Thea Karels en Cecile de Hoop met ons hierover. Thea en Cecile waren 
beiden werkzaam als casemanager dementie. En zijn nu als belangenbehartiger dementie 
namens Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch Bommelerwaard betrokken bij de 
werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap in de Bommelerwaard. 

 
Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:  
Marten Tel, geestelijk verzorger, 073 6119170 of 
 
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 
Mari Nendels 

 
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. 

 
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 
 
Op vrijdag 27 mei gaan we weer kienen in de Leyenstein onder leiding van Ria met hulp van Pieter. 
 
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.  
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OPEN EETTAFEL 
 
Na een heel gezellige eettafel op woensdag 4 mei in de Leyenstein met ruim 40 deelnemers gaan we 
weer vrolijk verder met de volgende eettafel op woensdag 1 juni. 
Ook deze keer hopen we weer op een grote opkomst. 
 
Als u zich nog niet heeft opgegeven kan dit t/m vrijdag 27 mei bij Marianne Lagarde  tel.nr 073-
5994508/06-54942354 of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl. 
 
Zoals gewoonlijk gaat de zaal open om 11.30 uur en begint de maaltijd om 12.00 uur. 
De kosten bedragen nog steeds € 8,50 voor een 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een 
kopje koffie/thee na. 
 
In de maand juli hebben we GEEN eettafel. 
In plaats hiervan hebben we het voornemen  om een middag " kersen eten" te organiseren. 
Deze zal dan waarschijnlijk plaats vinden op woensdag 6 juli. 
Nadere informatie volgt. 
 
Marianne Lagarde. 
 

Wandelen 
 
Op 5 mei hebben we met 14 personen via het pontje Rondje Zandmeren gewandeld. Wat hebben we 
van deze mooie natuur en het water genoten. Samen gezellig met een drankje de wandeling afgesloten 
bij Brandend Zand op het terras. 
 
Donderdag 2 juni 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 doorgegeven. 
 
Groetjes Annie en Lies 
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Fietsen 
 
21 april hebben we met 9 personen genoten van een mooie fietsroute door de Brabantse natuur. 
Tussenstop was op het terras in Vlijmen bij de molen. Bij thuiskomt hadden we 50 km op de teller 
staan. 
 
Donderdag 16 juni is het 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. 
Wij fietsen ongeveer 40 - 50 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 of  tel.nr. 06-40617235 of  
2. Lies v.d. Bogaard lvandenbogaardt@gmail.com of tel.nr 06-36274635 
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Ingeloot! 

 
De Museum Plus Bus mag weer rijden en wij zijn ingeloot! 
 
Deze reis is bestemd voor KBO-senioren, die vanwege hun leeftijd en/of lichamelijke conditie niet in 
staat zijn om zelfstandig een museum te bezoeken. 
Dit jaar gaan we op 12 augustus naar de Museum fabriek in Enschede. ’s-Morgens om acht uur komt 
de bus aan bij de Rk kerk in Kerkdriel. Om circa zes uur in de namiddag zullen we weer terug zijn bij 
de opstapplaats. 
De bus, de entree en de koffie bij aankomst zijn gratis. De lunch kost zestien euro. Ook verdere 
consumpties zijn voor eigen rekening. 
De Museum fabriek is geen museum waar je alleen vanaf een afstandje naar kunstwerken mag kijken. 
In de vroegere textielfabriek gaat het om de samenhang der dingen, zoals in de natuur, de cultuur, de 
wetenschap en de techniek. Daarbij komt goed tot uiting hoe deze op elkaar van invloed zijn. 
Overigens, alleen de busreis door een mooi deel van Nederland op zich is alleszins de moeite ten 
zeerste waard. 
 
Opgeven kan tot vrijdag 15 juli bij June Verkuil, 0418-664096 of june@verkuil.org  
 
 

 Driels Museum 

Het Driels Museum is druk bezig met de voorbereidingen van een expositie over Mgr. Zwijsen en het voormalige 
klooster van de Zusters van Liefde in Driel. 

Het is de bedoeling deze expositie in het najaar te starten. 

Vooral zestig plussers hebben nog actieve herinneringen aan het klooster . Zij zaten er op school. Dienden er in het 
Lof , of zijn er zelfs geboren.   

Wij zijn voor deze expositie op zoek naar foto’s en verhalen van het klooster en de zusters. 

Kunt U ons helpen? Neem dan contact op met ons via info@drielsmuseum.nl of kom langs tijdens de openingstijden 
van het Driels museum : zondagmiddag 14:00-17:00  of maandagavond na 19:30 

  

Groeten Hans Piels 
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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 eenstemmig 
6 geneesmiddel 12 vergrootglas 
13 fijn weefsel 14 wenk 
16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 
19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 
24 achter 25 nauw 26 sigaar 
27 naaldboom 28 mijns inziens 
30 onzes inziens 
31 landbouwwerktuig 33 en 
dergelijke 34 autostalling 37 deel 
v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 
42 verborgen 45 arts 48 familielid 
49 onderofficier 50 bijwoord 
51 getijde 53 ratelpopulier 
54 werklust 56 pl. in Gelderland 
57 de lezer heil 58 nauwe straat 
59 eerste kwartier 60 vrouwelijk 
dier 62 vrucht 63 muurholte 
65 woonschip 66 pl. in Limburg 
68 draaikolk 70 verdoving 
71 Afrikaan. 
Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 
3 numero 4 olm 5 narede 
7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude 
lengtemaat 10 scheepsvloer 
11 door water omgeven land 
15 intiem 17 plant 18 soort appel 
20 schande 23 paardenkracht 
29 fier 32 selecte groep 35 op de 
wijze van 36 Engels bier 
38 haarkrul 39 roem 42 werpstrik 
43 larie 44 test 45 wapen 

46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 
64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 69 vogelproduct. 

 
 

Oplossing Sudoku puzzel KBO 
 

De oplossing van de sudoku puzzel in de vorige Achtkant is: 16327
 
Er zijn 5 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Willemien van Zitteren uit Hedel. De VVV bon zal 
zo spoedig mogelijk uitgereikt worden. 
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Klassieke muziek Leyenstein  
 
Deze vertelling is gepland voor 8 juni.  

Dwarsfluit 
De dwarsfluit - in de klassieke muziek meestal kortweg fluit genoemd - wordt, zoals de naam 
aangeeft, dwars op de lippen geblazen; de luchtstroom uit de mond staat haaks op de boring van het 
instrument. De kleinere en hoger gestemde uitvoering wordt piccolo genoemd, de grotere uitvoeringen 
altfluit en basfluit. De moderne dwarsfluit, tegenwoordig meestal van metaal, is door Theobald Böhm 
ontwikkeld uit de traverso (barokfluit) die meestal van hout was.  
Een dwarsfluit bestaat uit een smalle, rechte buis met drie 
onderdelen, namelijk het kopstuk met een lipplaat, het 
middenstuk met kleppen die door de vingers bewogen kunnen 
worden en het voetje als extraatje om nog lagere noten te kunnen 
spelen. De dwarsfluit heeft een toonomvang van meer dan 3 
octaven. 
De fluit werd wellicht gebruikt om vijanden en boze geesten weg 
te jagen. Hij werd waarschijnlijk ook gebruikt om signalen door te 
geven, en ook nog bij de jacht, om het geluid van een dier na te 
bootsen. 
 
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.  

 
 
 
 

Gesprek met moeder Maria en dochter Astrid Kouwenberg, 
                      beiden champignonteler, maar in verschillende tijden. 

 
Onlangs heb ik via "De Achtkant" een oproep gedaan om wat te vertellen over vrijwilligerswerk waar je 
blij van wordt of over je familiebedrijf waar een volgende generatie mee door is gegaan. 
Zo werd ik getipt dat het interessant zou zijn om moeder en dochter Kouwenberg te interviewen over 
hun champignonbedrijf. 
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Ik was welkom bij moeder Maria 
Kouwenberg-de Lang, sinds enige tijd 
wonend in "Het Gasthuis" in Kerkdriel. 
Dochter Astrid zou, al had ze het heel druk, 
ook komen. Kleindochter Mette zat gezellig 
bij Oma thee te drinken en vond het ook 
leuk om er bij te zijn en het verhaal van 
moeder en oma te horen. 
 
Maria vertelde dat zij als 12/13 jarige al 
wat bijverdiende door aardbeien te plukken 
en later te werken in het 
champignonbedrijf Kouwenberg. En zo is 
het gekomen, niet alleen een passie voor 
champignons maar later ook verkering en 
huwelijk en kinderen met Thijs 
Kouwenberg. Samen hebben ze 3 kinderen. 
Het was voor Maria niet alleen huismoeder zijn maar ook samen het bedrijf runnen. 
Dit runnen was o.a. zelf compost maken met paardenpoep en kippenmest, niet met machines . Ze zijn 
klein begonnen. Zoals velen in Kerkdriel/Hoenzadriel/Velddriel; als je maar een schuurtje vrij had 
begon je met champignons. Dat is nu heel anders, maar dat komt nog. 
Op mijn vraag wat zij als vrouw allemaal deed in het bedrijf was het antwoord "Ja, wat niet, cellen 
schoonhouden, champignons plukken, de boekhouding, van alles en het maakte niet uit of het Pasen of 
Pinksteren was, een weekendje vrij was al vakantie". In 2004 zijn zij en haar man Thijs met het eigen 
bedrijf gestopt. Thijs ging wel nog bij zijn dochter Astrid helpen. Helaas is Thijs in 2015 overleden. 
 
Dochter Astrid was ondertussen met haar partner ook een eigen champignonbedrijf begonnen. 
Ook dit bedrijf is gegroeid, maar wel in een andere tijd. Zij vertelt met passie hoe het nu gaat. Het 
huidige bedrijf dat zij runt met haar nieuwe partner is /moet groot en professioneel geleid worden. 
"Anders redt je het niet" . Ze hebben 50 mensen in dienst, er zijn hygiëne- en veiligheidseisen, 
wettelijke loonafspraken, "fair-produce "-certificaten etc. etc. Het plukken van de witte champignons 
gaat machinaal, kastanje champignons worden met de hand geplukt, maar dit zijn er minder en 
hiermee is ze veel later begonnen.  
Er is een bedrijfskantine met koffie-automaat en magnetron. 
Een mooie vergelijking is hoe moeder het deed. De koffie stond altijd klaar in haar eigen keuken, zij 
bakte spek en ei voor de helpers en chauffeurs die spullen kwamen brengen. Maar ook chauffeurs die 
op dat moment niets te leveren hadden kwamen langs als de in de buurt waren. Het was er altijd 
gezellig en druk, vertelt Astrid. Soms als ze uit school kwamen was er geen stoel meer vrij in de 
keuken. Maria zit te glunderen als Astrid dit vertelt, en ook kleinkind Mette straalt. 
Astrid vertelt hoe zij voor de corona-tijd meegedaan hebben met een open dag, geïnitieerd door Albert 
Hein (waar zij ook de champignons aan leveren). Het was een dag voor bezoekers met rondleiding, 
hapjes etc. Het enthousiasme is op het gezicht van Astrid te zien en trots op moeders gezicht. 
Er is nu nog niets afgesproken over een nieuwe open dag, maar ik zal proberen zeker van de partij te 
zijn en vast en zeker veel KBO-ers die dit lezen. (dus in de Achtkant zetten !). 
 
Beste KBO-ers , ik vond het een bijzonder gesprek. Natuurlijk ging het niet alleen over champignons. 
Het gesprek vond plaats in "Het Gastenhuis", Venuslaan in Kerkdriel, een kleinschalig huis voor 
mensen met dementie. Maria woont daar sinds enige tijd. Na lange tijd gezorgd te hebben voor haar 
man Thijs, die ook dementie gekregen heeft, is het met haar ook niet goed gegaan. Oorzaak was eerst 
onduidelijk etc. maar later werd ook bij haar dementie geconstateerd.  Thuis ging het niet meer: 
structuur, zorg dichtbij etc. werd noodzakelijk. Zowel echtgenoot Thijs als Maria hebben Lewy Body 
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dementie gekregen, geheel toeval 
dezelfde vorm. Er zijn vele vormen van 
dementie, Alzheimer is het meest 
bekend. De verschillende vormen 
hebben ook verschillende symptomen, 
beperkingen en het verloop is ook 
verschillend. Met Maria gaat het 
momenteel redelijk goed, het wisselt.  
Medicijnen helpen ook, maar alleen 
wonen zit er echt niet in. In Het 
Gastenhuis wordt geprobeerd zoveel 
mogelijk "op maat" van de bewoner en 
met "open deuren" te werken.  
Maria kan zo naar buiten en als ze dat 

zou willen een boodschap doen (met een polsbandje om). 
Uit bovenstaande blijkt ook dat zij nog veel en enthousiast kan vertellen over haar verleden.  
Beste mensen, ik heb u verteld over de vorm van dementie van Maria. Maar uiteraard met 
toestemming van Astrid, die ook zeker weet dat ze namens haar moeder spreekt. Dit juist om te 
spreken over deze ziekte, en ook te laten zien dat ze nog veel wel kan. 
Zie ook op foto de puzzel van 1000 stukjes ! 
 
Maria, Astrid en Mette het was een bijzondere ontmoeting. Ik heb geleerd over de champignonteelt 
maar ook over hoe om te gaan met de beperking dementie. Dank en alle goeds, 
 
Anne Bongaerts. 
 

De menselijke smet – Philip Roth 
 
Boekverslag door Gerard van Mook 
 
Philip Roth was een beroemde Amerikaanse schrijver die in 2018 
op 85-jarige leeftijd is overleden. Zijn werk werd vele malen 
bekroond o.a. met de Pulitzer-prijs en De Man Booker 
International Prize. Veel van zijn boeken zijn verfilmd, ook De 
menselijke smet (The Human Stain) met Anthony Hopkins en 
Nicole Kidman in de hoofdrollen. 
In het puriteinse Amerika is, op het einde van de jaren 90, de 
afzettingsprocedure tegen Bill Clinton in volle gang. De 
moraalridders voeren het hoogste woord tegen een president die 
een seksuele affaire heeft gehad met een van zijn medewerksters. 
In diezelfde periode heeft de hoofdpersoon van de roman, 
hoogleraar klassieke talen Coleman Silk, zo zijn eigen 
afzettingsproblemen. 
 
Silk is als hyperintelligente joodse jongeman van bescheiden 
komaf opgeklommen tot decaan van de faculteit letteren van de 
universiteit van Athena. Hij is een welhaast mythische figuur 
omdat hij bij zijn aantreden als decaan het zelfvoldane 
professorenkorps haast volledig heeft weggesaneerd om plaats te maken voor een nieuwe lichting 
jonge talentvolle professoren. Dit blijkt een zeer succesvolle aanpak te zijn geweest. 
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Zijn reputatie wordt echter vlak voor zijn emeritaat volledig tenietgedaan door een onbenullige 
uitspraak. Als hij tijdens een college twee studenten, die nog nooit zijn colleges hebben gevolgd, 
‘spoken’ noemt, blijk direct dat deze uitspraak verkeerd wordt uitgelegd. Hij heeft de studenten, die 
zwart blijken te zijn, nog nooit gezien en bedoelt met ‘spoken’ dat het een soort geesten zijn. Zijn 
uitspraak wordt echter uitgelegd als scheldwoord voor Afro-Amerikanen. Een enorme rel is geboren en 
het komt uiteindelijk zover dat Coleman Silk, voor de buitenwereld inmiddels een racist, zich 
gedwongen voelt om op 72-jarige leeftijd ontslag te nemen. Silk is hevig verbittert dat geen van zijn 
collega’s het voor hem opneemt. Tijdens deze heftige periode sterft tot overmaat van ramp Silk’s 
echtgenote. Silk is ervan overtuigd dat zijn vrouw Iris is gestorven als gevolg van de emotionele 
achtbaan waarin ze zijn beland. Hij vraagt zijn vriend, schrijver Nathan Zuckerman, om een boek te 
schrijven over deze kwestie om zijn naam te zuiveren. Zuckerman weigert dit en hij verliest voor enige 
tijd Coleman Silk uit het oog. 
 
Silk krijgt ondertussen een affaire met de 35 jarige analfabete werkster Faunia. Deze affaire houdt hij 
angstvallig geheim voor zijn omgeving en zijn kinderen, maar uiteindelijk komt het toch uit. Nu is hij 
niet alleen een racist, maar ook nog een vieze oude man die jonge, kwetsbare vrouwen misbruikt. Als 
ook nog de ex-echtgenoot van Faunia, een psychisch gestoorde Vietnam veteraan, verhaal wil komen 
halen bij Silk staat zijn wereld opnieuw op zijn kop. Naast al deze ellende blijkt uit flashbacks van zijn 
jeugd dat Silk een groot geheim met zich meedraagt. Een geheim dat hij zijn leven lang angstvallig 
tracht te bewaken. 
Na een dramatische gebeurtenis gaat Nathan Zuckerman uiteindelijk toch op onderzoek uit naar het 
leven en het geheim van Coleman Silk en komt hij voor veel verassingen te staan.  
 
Met ‘De menselijke smet’ heeft Philip Roth een prachtige, intelligente, maar ook complexe roman 
geschreven die tevens een goed beeld geeft van het Amerika van de 90-er jaren. Het boek is zo 
fantastisch goed geschreven dat ik het vaak niet kon wegleggen. Philip Roth was een groot schrijver! 
 
 

Einde Henny van Kooten-tijdperk 
 

Door Gerrit Verkuil. 
 
“Die zonder zonde is werpe de eerste steen”. Dit Bijbels gezegde zal burgemeester Henny van Kooten 
als muziek in de oren klinken. Na bijna acht jaar neemt hij bij leven en welzijn op 15 april 2023 
officieel afscheid van de gemeente Maasdriel. Er is na de Tweede Wereldoorlog niet één burgervader of 
burgermoeder geweest die het in het Drielse zo lang heeft volgehouden. Hij was het die rust in de 
woelige tent bracht.  
Tijdens zijn Drielse tijd heeft hij heel wat voor zijn kiezen gehad. Eén van de meest ingrijpende zaken 
was het ‘opruimen’ van de camping, waar helaas nogal wat zware criminaliteit voor kwam. Daarvoor in 
de plaats kwam het fraaie EuroParcs resort. Van Kooten heeft zich voor de realisatie daarvan 
krachtdadig ingezet. Niet alles ging daarbij van een leien dakje en, hoe kan het vrijwel anders, zijn 
daarbij ook door de burgemeester enkele fouten gemaakt. De vele van nature ondernemende 
Drielenaren weten echter, dat de realisering van vrijwel alle grootse plannen vrijwel nooit geheel 
vlekkeloos kunnen verlopen. Vandaar die uitspraak over het werpen van de steen. 
Dat Van Kooten zijn onlangs ingegane nieuwe vier jaar durende ambtsperiode niet afmaakt is vooral 
een gevolg van de ziekte van zijn vrouw. Naar mijn mening pleit het voor de bijna 62-jarige dat hij er 
voor kiest om de jaren die hopelijk hem en zijn echtgenote nog resten op een wat rustiger wijze elders 
in de nabijheid van familieleden door te brengen. 
 
Nog twee 
 
Behalve Van Kooten houden ook wethouder Jan-Hein de Vreede en gemeentesecretaris Geeske 
Wildeman het voor gezien. Bekend is inmiddels wie de opvolger van De Vreede wordt t. w. Michel de 
Raaf uit Bruchem. En nu maar hopen dat hij dezelfde kwaliteiten heeft als zijn voorganger. Terwijl er 
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tal van Drielenaren hadden verwacht dat de wethoudergroep verder op de schop genomen zou worden, 
heeft zich vergist. Het blijft welhaast zoals het was met de CDA in het kielzog van SSM of net 
andersom.  
Hulde 
 
Iets heel anders. Omdat wij aan De Delkant wonen waren we vrijwel de hele dag getuige van de 
activiteiten op Koningsdag. ’s-Morgens vroeg was al een flink aantal vrijwilligers in de weer om de 
nodige voorzieningen te treffen zodat om negen uur het festijn kon beginnen. De hele dag door waren 
er activiteiten waarbij vooral de kinderen, mede dank zij het mooie weer. volop konden genieten. Na 
afloop stond ik er versteld van hoe binnen een uur tijd het hele plein weer opgeruimd en schoon was. 
Mijn petje diep af voor al degenen, die dit allemaal voor elkaar boksten. Driel liet zich hierbij weer eens 
van zijn beste kant zien.  
 
Voorzitter en secretaris. 
 
En dan tot slot voor vandaag uiteraard nog iets over de KBO. Er is gelukkig een nieuw bestuurslid t.w. 
Mari Nendels bij gekomen. Nu nog een voorzitter en een secretaris, die met de deskundige steun van 
de andere bestuursleden de organisatie na de stille corona-periode weer op stoom weten te brengen.  
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