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Nee, dat is gekkigheid. Ik heb geen baby gekregen, maar een nieuwe
heup.
Alles is fantastisch goed verlopen en toch moest ik dag vier na de
operatie een klein beetje huilen.
Het is niet niks om een stuk uit je lijf te laten zagen en daarvoor in de
plaats een ingenieus stuk metaal te krijgen.
Ik ben opgelucht dat de ellende van alle pijn achter de rug is, maar
vooralsnog heb ik nu een log onwillig been.
Ik ben vol bewondering voor wat de medische wetenschap kan.
En dankbaar. Dankbaar is een beetje een soft woord; een mens kan
niet de hele dag dankbaar lopen zijn, maar toch.
Er zijn nogal wat plaatsen op aarde waar je het maar uit moet zoeken
met je versleten heup. En hier word je omringt door een fantastisch
team van verpleegsters en artsen die je liefdevol en kundig verzorgen.
Wat kwetsbaar is een mens en zo snel afhankelijk. En dan is het
heerlijk dat al die hardwerkende rondrennende verplegers aardig zijn.
Kortom een emotionele tijd: opluchting, dankbaarheid, bewondering.
En geduld, dat heb ik nu ook nodig. Ik weet niet zeker of ik dat nog
leer in dit leven, want och, wat sta ik te popelen om weer lekker actief
te zijn.
Met heel veel dank aan mijn lieve verzorger en al die aardige mensen
die mij een kaartje of bloemen stuurden of een bezoekje brachten.
Houd moed, heb lief.
Wendela

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 20 september
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.

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!!

Wat moet ik doen als ik op computergebied
iets wil leren of bijspijkeren?
U hoeft alleen maar contact op te nemen met Pieter Both, 0418640520 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.

Huiskamer
Iedere maandag zijn we open tussen 13:30u en 16:30u in De
Leyenstein, de Alem 2 zaal (helemaal achterin links).
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u even bijkletsen,
op de hoogte blijven van het reilen en zijlen van de vereniging, een
belasting- of computerprobleem voorleggen aan één van de aanwezige
bestuursleden, een kaartje leggen of met elkaar breien.
Vult u maar in. Alles kan, maar er wordt niets georganiseerd.

Inschrijf- of ander geld
overmaken naar
KBO Maasdriel?
Dat kan naar IBAN NL57 RABO
0125 1506 60
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NIEUWE LEDEN
De heer Piet van Os uit
Kerkdriel

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

Mevrouw Marietje van Os-Aarts
uit Kerkdriel.
De heer Toon Wolf uit Kerkdriel
De heer Wim Hoep uit
Henny Zwemstra uit Kerkdriel
De heer Maas en mevrouw
Maas-Boer uit Kerkdriel

Praten lucht op !

De Luisterlijn

Overleden leden
Op 8 augustus overleed mevrouw Annie Kruyssen-Versteegh uit
Kerkdriel. Zij werd 90 jaar
21 juli overleed de heer Ton Redering uit Rossum met 74 jaar
20 juli mevrouw Dora Verhoeven-v.Gestel uit Velddriel.
Zij werd 73 jaar
10-juli mevrouw Henny van der Helm-Heuving uit Kerkdriel.
Zij werd 89 jaar
14 juni mevrouw Nel Pompen-van Lith uit Kerkdriel met 93 jaar

Zieken

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

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

Kroonjarigen
80 jaar
6 augustus de heer Mari van Rooij uit Velddriel
9 augustus mevrouw Greet van Kessel-Pompen uit Kerkdriel
14 augustus mevrouw Gerrie van Rooij-van Alphen uit Velddriel
22 augustus de heer Peter van Hees uit Velddriel
5 september de heer Gerard Jansen uit Kerkdriel

85 jaar
22 augustus de heer Henk van de Ven uit Kerkdriel
28 augustus mevrouw Mia de Leeuw-Ackermans uit Kerkdriel
18 september Mevrouw Tonnie Schreuders-Laheij uit Kerkdriel
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Aankondiging Algemene Leden Vergadering
We houden de Algemene
Leden Vergadering op
woensdag 19 oktober in de Boxhof in
Velddriel.
Noteert u dat al vast in uw agenda. ?

Statutenwijziging KBO Maasdriel.
De huidige statuten van onze vereniging dateren van
februari 2005.
Door verschillende, vooral wets-, wijzigingen zijn deze
statuten niet meer up-to-date.
KBO Brabant heeft door een notarissenkantoor in Den
Bosch modelstatuten voor de afdelingen laten opstellen.
Deze zijn goedgekeurd door de ALV van KBO Brabant in
november verleden jaar.
Wij willen deze modelstatuten, uiteraard voorzien van
onze gegevens, voor onze vereniging van toepassing
laten verklaren.
Dat moet via een notariële akte. Deze wordt opgesteld
door het notarissenkantoor in Kerkdriel.
We hopen dat we de concept akte eind augustus op de website kunnen publiceren. Als u
geïnteresseerd bent en u kunt dit concept niet via de website lezen, laat het dan even weten aan de
(waarnemend) secretaris. Deze zorgt dan voor een papieren versie.
Deze concept versie kan dan door onze leden worden goedgekeurd in de ALV in oktober.
Pas na deze goedkeuring kunnen we deze concept statuten ondertekenen bij de notaris, waarna

Energiesteun 2022
Wij schreven al eerder dat huishoudens met een inkomen op het sociaal minimum een eenmalige
uitkering krijgen van €800 om de sterk gestegen energierekening te compenseren. Dit zou
automatisch moeten zijn uitgekeerd.
Daarnaast kunnen huishoudens met een inkomen dat net boven de bijstandsnorm ligt (tot 120% van
de bijstandsnorm) ook gebruik maken van deze energietoeslag. Dit komt neer op een maximum netto
maandinkomen van €1397,26 voor alleenstaanden en €1892.81 voor gehuwden/samenwonenden.
Let op: dit is exclusief de vakantietoeslag! Vergelijk dus uw netto inkomen van de maand april en niet
van mei.
Wanneer u in aanmerking komt moet u zelf de aanvraag indienen.
U heeft hiervoor de tijd tot 31 oktober 2022.
U kunt dit doen op de website https://aanvragen.gezondverzekerd.nl/energietoeslag/self-assessment
of u kunt een afspraak maken met de gemeente Maasdriel op 033-3035455.
Uiteraard kunt u ook onze bestuursleden vragen om u te helpen.
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Rabobank ClubSupport 2022
Beste medeleden van KBO Maasdriel.
Zoals reeds aangekondigd in de Achtkant van juli augustus doen we weer mee aan de Rabobank
ClubSupport actie.
Volgens ons zijn er geen wijzigingen t.o.v. het vorig jaar. U krijgt per lid drie stemmen, die u op drie
verschillende verenigingen mag uitbrengen. Dus maximaal één stem per vereniging.
We hopen dat u in ieder geval een van de stemmen uit brengt op KBO Maasdriel.
De periode dat u kunt stemmem is van 05 tot en met 22 september 2022.
Hoe kunt u stemmen?
Via online bankieren (zowel via internet bankieren op je computer of via de Rabobank app op je
telefoon of tablet). Hiervoor heb je geen inlogcode nodig.
Hoe doet u dat?
Log in op Rabobank internet bankieren of in de Rabobank app
Zoek het tandrad symbool met de tekst “Service” .Druk op deze knop
Er verschijnt een lijstje, helemaal onderaan staat “Lidmaatschap”. Druk op “Lidmaatschap”.
Onder de tekst “Ontdek je lidmaatschap” staat een knop “Clubsupport”. Druk daarop.
Onder 3. Start stemperiode staat de knop Stemmen. Druk deze knop in.
Indien u niet zo bedreven bent met uw computer of tablet of u heeft er geen dan kunt u natuurlijk
altijd mensen uit uw naaste omgeving, b.v. kinderen of kleinkinderen, vragen om u te helpen met het
stemmen.
Als u niet begrijpt hoe u moet stemmen en u heeft geen hulp kunnen krijgen vraag ons dan om advies.
Bel daarvoor met Berrie Monster. Hij hoopt u te kunnen helpen.
De acht voorgaande jaren dat we meededen hebben we een fors bedrag gekregen, mede doordat u op
onze vereniging hebt gestemd. Dat kunnen we erg goed gebruiken.
Dit jaar ook weer???
Namens het bestuur van KBO Maasdriel,
Berrie Monster, penningmeester
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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 26 augustus kun je weer van de partij zijn in de Leyenstein.
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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Wandelen
7 juli was het een dag met regenbuien maar toch met 4 personen begonnen met wandelen en
geëindigd met 2 personen.
4 augustus was het 30 graden dus niet gewandeld.
5-6-7-8 juli hebben we met 10 personen de Bommelerwaard avond vierdaagse mee gelopen.
We hebben genoten van de wandel tochten en de gezelligheid. Volgend jaar zijn we zeker weer van de
partij.
Donderdag 1 september 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 28 juli hebben we met 10 personen 64 km gefietst. Wat is de natuur toch mooi... Dit is echt
genieten op de fiets. We hebben enkele stop pauzes gehad waarvan een heerlijk op het terras.
Donderdag 15 september is het de derde donderdag van de maand en gaan we fietsen....
Diegenen die een E Bike hebben en het leuk vinden, zijn van harte welkom. Wij hebben nu een stop
opname maar je kunt je wel aan melden voor op de reserve lijst te komen.
Wij fietsen ongeveer 40 - 60 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 bikes fietsen. De
EERSTE 10 aanmeldingen kunnen mee fietsen.... Er zijn geen kosten aan verbonden.
Tijdens de pauze is er een kopje koffie/ thee/ 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) of tel.nr. 06-36274635

Open Eettafel
Op woensdag 7 september houden we weer onze maandelijkse eettafel in de Leyenstein.
Als u zich nog niet hebt opgegeven dan kan dit tot 4 september bij
Marianne Lagarde tel.nr. 073-5994508 / 0654942354 of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl
Zaal open om 11.30 uur aanvang maaltijd om 12.00 uur.
De kosten bedragen € 8,50 voor een 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een kopje
koffie/thee na. Ook dan hopen we weer op een goede opkomst.
Let op! Na de maaltijd begint er om 14.00 uur een lezing over testament en levenstestament door een
notaris.
Marianne Lagarde.
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Themamiddag “de notaris en ouderen”
Te vaak zijn er eenzame en kwetsbare ouderen die in de problemen kunnen komen. Onze stelling is
dan ook: houdt de regie over uw leven.
Indien dit niet goed geregeld is voor u en uw dierbaren, kan de notaris u hierbij helpen.
Bij de notaris kunt u een levenstestament opmaken.
In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast
voor uw eigen toekomst. Wat er moet gebeuren als u
zelf niet meer kunt handelen. U bepaalt wie namens
u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld
en bezittingen, maar ook over medische en
persoonlijke zaken. Zo houdt u de regie over uw
leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen.
Na de open eettafel van 7 september aanvang
14.00 uur hebben wij de notaris Imke den Drijver bereid gevonden hier een presentatie over te
geven.
Een onderwerp dat vele van jullie dan ook zal aanspreken, wij hopen dan ook op een hoge opkomst.
Bestuur KBO

KBO Golfmiddag op dinsdag 4 oktober 2022
Altijd al graag een golfclinic willen doen? Dit is uw kans.
Onder leiding van een gekwalificeerde
golfprofessional worden de deelnemers de
basisbeginselen van het golfspel bijgebracht. De
clinic begint met een korte demonstratie en
daarna de verschillende slagen van de golfsport:
“putten”, “chippen” en “full-swing”. Gemakkelijk
zittende kleding en stevig schoeisel is een must.
Dit alles wordt u aangeboden voor slechts €
20,- Aanvang 14.15 uur. Incl. consumpties.
Heeft u een vriend of kennis die geen lid is van
KBO en toch wil deelnemen aan de clinic? Geen
probleem. Uw introducee is van harte welkom.

Voor de GVB-ers organiseren wij een Golftoernooi.
Altijd leuk voor de geoefende golfspeler om met een gezelschap van gelijkgestemden deel te nemen
aan het KBO golftoernooi op dinsdagmiddag 4 oktober 2022, aanvang 14.15 uur.
Deelnemers aan het golftoernooi betalen € 15,00 per persoon inclusief consumpties.

Na afloop van deze sportieve middag kun je heerlijk dineren
Om de dag in stijl af te sluiten is er gelegenheid om samen te dineren in Brasserie “De Waerd”.
Uiteraard zijn de eventuele partners van de deelnemers ook welkom bij het diner.
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Het menu bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht, een kopje koffie na en
2 consumpties tijdens het diner. Dit alles voor maar € 30,00 per persoon.
Aanmelden kan tot 17 september 2022 bij Johan Laheij, 0654726510, via johan@laheij.org tegen
contante betaling van het verschuldigde bedrag of door over te maken op het rekeningnummer van de
KBO Maasdriel: 12.51.50.660 o.v.v. golftoernooi en de naam van de deelnemers.
Clinic
€ 20 incl. materiaal en consumpties
Golftoernooi € 15 incl. consumpties en vermelding van playing handicap
Diner
€ 30 incl. 2 consumpties en koffie na
Vriendelijk groet, Johan Laheij

JEU DE BOULES-KRINGKAMPIOENSCHAPPEN
KBO MAAS - DOMMEL
Donderdag 6 oktober 2022
Locatie Jeu de Boulesclub Kerkdriel
Laarstraat 6, 5334 NS Velddriel - Dierensportcentrum 't Laar.
Uw gastheer, Bestuur KBO-Kerkdriel, nodigt u uit om deel te nemen aan 3 jeu de boules wedstrijden
en een onderling gezellig samen zijn aan de locatie in Velddriel..
De samenstelling van de doubletten wordt bekend gemaakt na de inschrijving.
Vanaf 10.15 uur bent u welkom en om 11.00 uur is de start van de eerste wedstrijd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er binnen en/of buiten gespeeld.
Er is een toiletvoorziening op de begane grond.
Inschrijving deelname en lunch bedraagt € 8,00
Aanmelding via : theo@theodeleeuwkerkdriel.nl met
vermelding van naam en roepnaam,
telefoonnummer, emailadres en naam van de afdeling.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen met en of
mailen met Theo de Leeuw
op nummer 0418-632241 of 06-51264612

AANMELDEN IS MOGELIJK TOT UITERLIJK 28 SEPTEMBER.
Met sportieve groet,
Wedstrijd Commissie en Bestuur Jeu de Boulesclub Kerkdriel.
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EEN DAGJE UIT MET DE KBO
Voor woensdag 21 september staat voor onze KBO-ers een leuk uitje op het programma. Ditmaal
gaan we, in plaats van naar de 11-stedentocht, via een mooie route naar het Friese Workum. Daar
gaan we onder meer de eenvoudige doch schitterende creaties van Jopie Huisman bekijken. Hij was
een eenvoudige voddenboer, die met schilderijen en tekeningen allerlei afgedankte spullen en oud vuil
weer een nieuw leven gaf.
Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 mensen, waarvan de meesten bepaald geen kunstkenners of
liefhebbers zijn, het museum.
Jopie, die in 2000 overleed, hield ook wel van een
grapje. Zo vertelde hij eens: “Laatst stond ik in mijn
museum naast een oude man en die vroeg me ‘Weet
U hoe lang de schilder al dood is?’” Ik antwoordde “Al
heel lang, maar ze hebben me weer opgegraven.”
De dagreis kost €70 maar daar krijg je dan behalve
de genoemde activiteit heel wat voor. Inschrijfgeld
kunt u overmaken naar: KBO Maasdriel, IBAN NL57
RABO 0125 1506 60.
Het programma ziet er als volgt uit:
 Start om 8.15 uur bij de R.K. kerk in Kerkdriel
en om 8.30 uur bij de Coop in Rossum.
 Zonder tegenslag arriveren we om 10.00 uur
in Zalk. Daar wacht ons koffie met gebak.
 Het ligt in de bedoeling dat we vervolgens om
12.15 uur in Workum een koffietafel met
kroket hebben.
 Daarna vertrekken we een uurtje uit voor het
Jopie Huisman Museum. Reisgenoten, die daar
niet voor voelen kunnen op hun gemak het
pittoreske stadje met tal van
horecagelegenheden en dergelijke bekijken.
 Om 15.30 uur rijdt de chauffeur ons naar
Hoenderloo. Daar kunnen we vanaf 17.15 uur
genieten van een driegangendiner bestaande
uit groentesoep, een schnitzel met diverse
groenten en aardappelen.
 De thuiskomst is gepland op 20.30 uur.
Aanmelding is tot 14 september mogelijk bij June Verkuil, e-mail june@verkuil.org of tel. 0418664096. Voor alle zekerheid: als u vanwege ziekte of iets dergelijks niet mee kunt, wordt het reisgeld
niet terugbetaald. U moet zelf een annuleringsverzekering afsluiten. Wij sluiten wel een reisverzekering
voor u af.
Degenen die bij het diner vis wensen, moeten dat wel vooraf melden. Omdat de visprijzen vrijwel elke
dag veranderen is het namelijk mogelijk dat zij iets bij moeten betalen.
Nu nog maar hopen dat het geen tropische dag wordt.
Met hartelijke groet,
Namens het bestuur KBO Maasdriel
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Bewegen goed voor u!
Wilt u in beweging komen, of blijven?
Wij helpen u! Wij gaan door!
Elke maandag kunt u gymmen in gymzaal De Muggenheuvel. Deze staat bij de Deken
Wehmeijerschool in Velddriel.
De les van 9.30uur tot 10.15 uur heeft inmiddels het maximum aantal deelnemers van ruim dertig
bereikt. Het is echter geen probleem als u wilt komen gymmen. Om 10.30uur geeft de docente de
tweede les, zodra zich 10 deelnemers hebben gemeld.
Dit is een prima aantal voor zowel de deelnemers als de docente. In de afgelopen maanden hebben
zich al 5 mensen gemeld voor de tweede les.
Kom dus in actie! Het is niet alleen voor uzelf, maar u geeft ook anderen de kans om aan een gymles
deel te nemen. Zo helpt u elkaar!
Er wordt tijdens de les hard aan het fysiek gewerkt door u en de docente, maar samen gymmen heeft
meer te bieden. Het contact met anderen, luisteren naar elkaar, je verhaal even kwijt kunnen, je
gedachten verzetten en na de les kunt u in de boekenkast, die op school staat een boek (en) uitzoeken
om thuis te lezen. U kunt om de kast aan te vullen boeken van huis meebrengen, die weer door
anderen gelezen kunnen worden.
Al met al een mooie start van de nieuwe week!
De eerste les begint op maandag 5 september (9.30uur). De contributie bedraagt €9 per
maand en deze kan aan de docente afgedragen worden.
Aanmelden bij Era van der Zalm tel: 06 22882191
De gymles op de dinsdagen in sporthal De Kreek is komen te vervallen. Op de donderdagen is er nog
een mogelijkheid van 10.00uur tot 10.45uur in De Parel te Rossum. De gymles start daar op 1
september Daarvoor kunt u zich melden bij mevr. Hennie Ter Heege tel: 0418 661586
Wie liever in het water beweegt, kan elke donderdag en of vrijdag terecht in zwembad De
Kreek.
Op de donderdagen begint de eerste les om 9.15uur en de tweede les om 10.00uur. Op de vrijdagen is
de eerste les om 10.00uur en de tweede om 10.45uur
U ziet er is een mogelijkheid voor “Vroege vogels” en ook voor degenen, die wat later aan de dag
kunnen, of willen beginnen. Ook voor het zwemmen geldt dat het bewegen op de eerste plaats staat,
maar het samenzijn is evenzo belangrijk voor eenieder!
Op donderdag 8 september en vrijdag 9 september zijn de eerste lessen van het nieuwe
seizoen 2022-2023
U betaalt vooraf voor 10 lessen (8,of 9 september tot en met 10, 11 november) het bedrag van
€45. Dit bedrag maakt u over op de bankrekening van het SGOM:
NL25RABO 0125 1178 68 onder vermelding van uw naam, de dag en tijd, waarop u zwemt.
Aanmelden bij Era van der Zalm tel: 06 22882191
Tot slot:
We ontmoeten u graag op maandag 5 september, donderdag 8 september en of vrijdag 9 september.
U kunt ook gymmen en zwemmen beide in uw weekprogramma opnemen. Dat wordt al door
verschillende actieve deelnemers gedaan!
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Oplossing Kruiswoordpuzzel KBO
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is:

Hittegolf

Er zijn 14 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Johan Ackermans. De VVV bon zal zo spoedig
mogelijk uitgereikt worden.

Nieuwe Kruiswoordpuzzel KBO
Het bestuur stelt een VVV bon van € 10,00 ter beschikking voor de goede oplossing. Bij
meerdere goede oplossingen wordt er geloot. Alleen voor leden.
Oplossing insturen aan de redactie: willyvanlieshout51@gmail.com
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 reeks; gast;
draad
2 levenslucht;
puinhoop;
vogelverblijf
3 droog;
riv.
in
Rusland;
aansteekkoord; scheepsvloer 4 wolplukje; op die plaats; al 5 spraakorgaan;
seconde;
onderdanigheid - 6 als onder
(afk.); oevergewas; verheven
stand;
riv.
in
Spanje
7 onverschrokkenheid; slot; vis
- 8 met name (afk.); gouden
tientje
(afk.);
schoeisel;
soortelijk
gewicht
(afk.);
Europeaan
9 vlaktemaat;
vangwerktuig;
koppel;
wandversiering - 10 deel v.e.
boom;
schootcomputer;
herkauwer - 11 zwaardwalvis;
maand; heilige; een zekere 12 pausennaam;
autopech;
draaikolk; lidwoord.
Verticaal:
1 sluis;
kerklied;
koraaleiland - 2 nobel; destijds;
zonderling - 3 ontvangstbewijs;
grond om boerderij; tropische
hagedis - 4 in memoriam (afk.);
grens; mep - 5 roem; loodrecht;
schaapkameel
6 natie;
vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van
beenderen; kerkgebruik - 12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man van adel;
houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur.
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Klassieke muziek Leyenstein
Deze vertelling is voor 14 september.
John Towner Williams (New York, 8 februari 1932) is een Amerikaans componist van filmmuziek. Hij
is een van de bekendste naoorlogse filmcomponisten. Tevens wordt hij verantwoordelijk geacht voor
de heropleving van de klassieke filmmuziek. Hij was tevens dirigent van het Boston Pops Orchestra.
Bekende films waar hij de muziek voor schreef zijn: Star Wars,
Superman, Indiana Jones, Jaws, Jurassic Park, E.T. the Extra-Terrestrial,
Schindler's List, Home Alone en de Harry Potter-films.
Williams werd 51 maal genomineerd voor een Oscar (46 maal voor beste
filmmuziek en 5 maal voor beste filmsong), waarvan hij er uiteindelijk vijf
won (5 maal beste filmmuziek) (stand 2018).
Williams is de oudste zoon uit het gezin van Esther en Johnny Williams.
Zijn vader, een jazzdrummer, was een van de oorspronkelijke leden van
het Raymond Scott Quintet en was later percussionist in het CBS Radio
Orchestra en in het NBC's Your Hit Parade. Muziek speelde dus al van
jongs af aan een belangrijke rol in het leven van John, zijn broers Jerry
en Don, en zijn zus Joan. Vanaf zijn zevende jaar leerde hij al piano
spelen; later ook trombone, trompet en klarinet.
En nog meer bij de vertelling in de Leyenstein!
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 eerste
vertelling gratis bijwonen, indien u besluit volgende vertellingen ook te willen komen 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, zaal open om 10.00
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.
Laatste Nieuws!

Klassiek in De Parel te Rossum
Hans Glorius, de muziekkenner die al zoveel Drielenaren én mensen uit de weide omgeving van klassieke
muziek heeft laten genieten, begint ook in Rossum met zijn muzikale voordrachten. Die zullen in Dorpshuis
De Parel plaats vinden. De eerste op zondagmiddag 2 oktober a.s. Er volgen er meer. Ze zijn steeds van
±14.00 tot ±16.00 uur. Hans Glorius maakt voor deze voordrachten steeds een selectie uit zijn ruime
muzikale archief en vertelt er iets bij over de achtergronden van een muziekstuk, van een componist,
van een instrument of wat dies meer zij. Gewoonlijk deelt hij daarover aan de aanwezigen ook een

essay uit.
Gezien de vele belangstellenden en het enthousiasme dat er voor deze voordrachten
bestaat, lijkt het een goede greep om ook in Rossum met een introductie van klassieke
muziek te starten. De Dorpsraad nam daarvoor het voortouw en benaderde Hans Glorius, die
direct zijn medewerking gaf. Iedereen is welkom. De kosten zijn 5 euro, bij entree te
voldoen. Het is inclusief koffie of thee én de vertelling op papier.
Dorpsraad Rossum
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Amerikaanse pastorale – Philip Roth
Boekbespreking door Gerard van Mook
Hoofdpersoon van de roman is Seymour ‘Zweed’ Levov. Hij is de verpersoonlijking van de Amerikaanse
droom; immers groot en blond, (vandaar ‘Zweed’), uitblinker in vele sporten, begeerd door de meisjes,
succesvol zakenman en getrouwd met de mooie Dawn Dwyer, Miss New Jersey van 1949.
Zweed Levov is een gelukkig mens. Als derde generatie Italiaans-joodse immigrant heeft hij de
handschoenenfabriek van zijn vader door keihard te werken tot een nóg groter succes weten te maken.
Levov is een redelijke man, niet haatdragend, geen bikkelharde zakenman, een goede werkgever voor
zijn personeel, zeer patriottistisch, gaat conflicten uit de weg en is altijd op zoek naar het compromis.
Kortom een man zonder eigen mening die altijd het goede wil doen.
Zijn huwelijk met Dawn wordt gezegend met een prachtige, gezonde
dochter, Merry. Ook financieel gaat het de familie voor de wind. Als de
Zweed dan ook nog gaat wonen in zijn droomhuis op het platteland lijkt
de Amerikaanse pastorale compleet. Tot het moment dat Merry een
onbedwingbare neiging tot stotteren ontwikkelt. Dat baart de Zweed en
zijn vrouw veel zorgen, maar diverse therapieën mogen niet baten.
Langzaamheid verandert het prachtige, gehoorzame kind in een
onhandelbare puber die haar aversie tegen de Amerikaanse
maatschappij, haar ouders én vooral tegen de oorlog in Vietnam niet
onder stoelen of banken steekt. De Zweed probeert haar in alle
redelijkheid te overtuigen van haar ongelijk, maar zonder succes.
Op zekere dag barst letterlijk de bom. De plaatselijke bazaar, annex
postkantoor wordt opgeblazen en daarbij wordt de dokter van het dorp,
die juist een brief kwam posten, gedood. Al snel wordt duidelijk dat de
16-jarige Merry de dader is. Ze duikt onder en is jarenlang onvindbaar.
Hierna staat de levens van de zeer gerespecteerde Zweed en zijn
vrouw op zijn kop. Ze durven zich haast niet meer in het dorp te
vertonen en Dawn kwijnt langzaam weg van verdriet. De Zweed zoekt jarenlang tevergeefs naar zijn
dochter. Ondertussen breken er ook nog rassenrellen uit, waarbij hij ternauwernood zijn
handschoenenfabriek weet te redden.
Na ruim vijf jaar naar zijn dochter te hebben gezocht, krijgt hij een onverwachte tip. De mysterieuze
Rita Cohen, die al eerder contact met hem had opgenomen en zich voordeed als een ‘strijdgenote’ van
Merry, vertelt hem waar hij zijn dochter kan vinden; vlakbij in de achterbuurt van Newark. Uiteindelijk
weet hij haar te vinden, ze heeft zicht bekeerd tot het Jainisme (een religie ontstaan in India) en als
gevolg daarvan wast ze zich niet meer en eet ze nauwelijks. Ze is sterk vermagerd en dermate
vervuild dat de Zweed er onpasselijk van wordt. Terloops vertelt ze hem dat ze bij een andere
bomaanslag nog eens drie mensen heeft vermoord. De Zweed is verbijsterd en wil haar koste wat kost
mee naar huis nemen, maar ze weigert pertinent. Ook hier is de Zweed niet doortastend en laat haar
achter in het vuile krot waar ze woont.
Diezelfde avond is er een etentje bij de Zweed thuis. Juist op de dag dat hij zijn dochter heef
teruggevonden kan en mag hij dit niet delen met zijn familie en de gasten. De avond eindigt
uiteindelijk dramatisch. De laatste zinnen van het boek zijn veelzeggend: ‘En wat is er in hemelsnaam
mis met hun leven? Bestaat er iets onberispelijkers dan het leven van de Levov’s..?’
Zoals op de achterflap van het boek is vermeld is ‘Amerikaanse pastorale’ een aangrijpend en
verontrustend boek. Dat klopt helemaal, maar het is ook een prachtig boek dat je tot nadenken stemt
over de Amerikaanse (én onze) samenleving.
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Van alles en nog wat
En zo staan we dan weer aan de start van een nieuw winterseizoen. Hopelijk biedt het nog steeds niet
complete KBO-bestuur ons in de komende periode een aantrekkelijk programma. Dit ondanks alle
sombere berichten over de oorlog in Oekraïne, de torenhoge energieprijzen en te verwachten
economische recessie. We wachten het rustig af.
Terwijl ik dit schrijf zie ik dat er in de bomen voor ons op het Mgr. Zwijsenplein steeds meer bruine
blaadjes komen. Hoe kort is het naar mijn gevoel geleden dat de kale bomen van lichtgroen naar
donkergroen overgingen.
Veel KBO-ers hebben het gevoel dat ze, wanneer ze het eerste AOW-geld en mogelijk ook nog wat
pensioencentjes ontvangen, in ‘de herfst’ van hun leven zitten. Bij anderen daarentegen begint pas ‘de
zomertijd’ met reizen naar verre landen en/of wandelen in onze mooie omgeving. Een genot, zeker als
het zonnetje nog lekker tussen de bladeren heen schijnt en de vogels zachtjes zingen.
Genoeg gemijmer voor vandaag en nu weer over tot de orde van de dag. Bijster veel is er sinds de
juni-Achtkant verscheen in Maasdriel, behalve over de zeer geslaagde kermis waarbij de exploitanten
en buurtgenoten de dag er na het plein keurig netjes schoonmaakten, niet veel te melden.
O, dat is waar ook, in Kerkdriel hebben ze weer een pinautomaat van de Rabobank. Deze staat op een
volgens velen slecht gekozen plaats nabij de hervormde kerk. Nu ik toch de naam van de Rabobank
noem. Daar ben ik helaas slecht over te spreken. Zo kreeg ik onlangs een verdacht telefoontje. Zoals
van me werd verwacht wilde ik dat meteen bij de Rabobank melden. Meer dan een half uur zat ik aan
de lijn en gaf toen de moed maar op. Ook het melden via een mailtje mislukte. Op de site van de
Rabobank Zaltbommel en Altena stond namelijk geen mailadres. En dan middels ‘het clubblad’ te pas
en te onpas het woord ‘Dichtbij’ gebruiken.
O ja, voordat ik het vergeet: bij leven en welzijn gaan wij binnenkort weer in een comfortabele
touringcar op stap. Ditmaal toeren we woensdag 21 september samen met andere KBO-ers via een
mooie route naar het aantrekkelijke Friese stadje Workum.

Gerrit Verkuil.

15

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven.

Boeken | Tijdschriften | Dagbladen | Wenskaarten |
Kantoorartikelen | Tabakswaren | Lotto/TOTO | Staatsloten
PostNL | ING-servicepunt
Mgr. Zwijsenplein 20b, 5331 BG Kerkdriel, 0418 63 44 05,
kerkdriel@readshop.nl,
facebook.com/readshopkerkdriel

Chris van Uitert
Teisterbandstraat 37 • 5331 CN Kerkdriel • (0418) 63 70 37
info@chrisvanuitert.nl • www.chrisvanuitert.nl

Het winkelhart van Maasdriel
Boons Markt - Etos - Brood & Zo - Electroworld De Rouw
Dreamsz Fashion - Mitra - Majalis - Hema - Sander telecom
Primera - Zwijsje - ’t Kappershuis

Voorstraat 1-Velddriel
T 0418 - 634 945



Kerkstraat 53A
5331 CB Kerkdriel
Postbus 101
5330 AC Kerkdriel

  

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

Telefoon 0418-636 610
Fax 0418-637 274
info@notariskerkdriel.nl
www.notariskerkdriel.nl

Wij staan voor u klaar voor uw bankzaken,
hypotheken en verzekeringen.
Goed geregeld met Arnold van Hooft.
Kerkstraat 32A, 5331 CE Kerkdriel • Telefoon (0418) 63 30 20
www.arnoldvanhooft.nl • ZELFSTANDIG ADVISEUR REGIOBANK

