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Maandblad “DE ACHTKANT” 
 
 
 

 
 

 
 

Vliegen 
Wat gaan we ons herinneren van deze zomer? 
Er gebeurt heel veel in de wereld waar we ons zeer bezorgd om 
moeten maken. 
 
Maar ook als je je af wilt sluiten voor al het desastreuze nieuws, moest 
je wel merken dat het weken kurkdroog en heet was. Niet alleen de 
moerassen in Irak verdrogen, maar gewoon hier in ons eigen 
Nederland is het waterpeil historisch laag en verdorden de bloemen in 
je eigen tuin. 
 
Er bestaat een lief wiegenliedje van Rie Kramer: 'Dodeine dodon, 
broertje z'n wiegetje staat in de zon. Wat danst er om broertje z'n 
wiegetje? Een geelgroen gouden vliegetje. Dodeine dodon.' 
Ik vind het heerlijk om deze wiegende zinnetjes zachtjes voor mij uit 
te zeggen, iedere keer als ik zo'n mooie vlieg in de tuin zie. Wat een 
prachtige groen gouden glans!  
 
MAAR, Ik wil ze NIET in mijn 
huis! En er waren er veel dit 
jaar. 
Zodra we de deur in of uit 
gingen vloog er weer eentje 
naar binnen, waar het beest 
uren als bezeten luid 
zoemend rondvloog en tegen 
de ramen op botste. Twee 
vliegen samen en je moest 
bijna gehoorbeschermers op 
doen. Doodmeppen is geen 
optie, daarvoor zijn ze nog veel te vlug. Zo'n strip plakspul aan de 
lamp hangen kan fascinerend zijn om te kijken hoe poot voor poot 
vastplakt en het beest tenslotte gedoemd is zo te sterven. Maar dat 
vind ik zielig, dus dat is geen optie. 
 
De volgende dag zitten ze lusteloos op een vensterbank en uiteindelijk 
vind je ze dan met de pootjes omhoog. 
Het lijkt mij geen prettige dood. 
 
En vliegen met een vliegtuig? Als je íéts voor de natuur, het milieu, 
wilt doen, vlieg dan zo min mogelijk, anders liggen straks niet alleen 
de vliegen met hun pootjes omhoog. 
 
Houd moed, heb lief. 
Wendela 
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e-mail:  
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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. 

 

 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

 
 

Herdenkingsdienst 
 
WOENSDAG 9 november is er om half 2 in het kerkje van Alem, een 
herdenkingsdienst voor alle KBO leden die ons ontvallen zijn.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

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 
 
De heer Jan  Maas uit Kerkdriel. 

Mevrouw Joke  Maas-Boer uit 
Kerkdriel 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 
 

 
 

 
 

Overleden leden 
Op 13 september overleed de heer Henk van Hoften uit Kerkdriel. Hij 

werd 86 jaar. 
Op 28 augustus mevrouw Truus  Hooijmans-de Rouw uit Kerkdriel. Zij 

werd 77 jaar. 
Op 23 augustus mevrouw Truus van de Oord-Mulders uit Kerkdriel. Zij 

werd  72 jaar. 
Op 11 augustus de heer Adriaan  Hooijmans uit Kerkdriel met 81 jaar. 

 

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 
10 oktober mevrouw Betsie  Steenbekkers-van Rossum uit Kerkdriel 

25 oktober de heer Gijs van Hoesel uit Kerkdriel 

28 oktober de heer Nico  Laheij uit Hoenzadriel 
 

85 jaar 
16 oktober de heer Wim  Dobbe uit Zaltbommel 

 

95 jaar 
29 oktober mevrouw Dina  Hooijmans-Muijlwijk 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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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Woensdag19 oktober 2022 om 13.30 uur in de Boxhof te Velddriel. 
 

Vanaf 13.00 uur wordt u gastvrij onthaald.  In een ongedwongen en gezellige sfeer kunt u een plaatsje 
uitzoeken en wordt er koffie of thee met cake geserveerd. Om 13.30 uur wordt de vergadering 
geopend door de dagvoorzitter. 

 
Agenda 

 
1. Ontvangst met koffie/thee en 2 consumptiebonnen. 
2. Opening door onze vice voorzitter  Pieter Both. 
3. Mededelingen. 
4. Behandeling van het verslag van de ALV 20 april 2022. Het verslag is terug te lezen in de 

Achtkant van juni 2022 (ook op de website!)  of op te vragen bij de waarnemend secretaris. 
5. Contributie verhoging met €2,50 m.i.v. 01 januari 2023. 
6. Behandeling van de concept begroting 2023 door 

penningmeester.  
7. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
8. Pauze. Tijd voor een drankje en genieten van een 

gezellig stukje muziek  
9. Voorstel goedkeuren wijziging statuten KBO 

Maasdriel. De gewijzigde statuten kunt u vinden 
op onze website onder Nieuws. 

10. 25 jaar lid KBO Maasdriel. 
11. Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
12. Pauze met verkoop loten en tijd voor muziek.  

Kosten van de loten voor mooie prijzen: 5 stuks 
voor € 2,50 en 15 stuks voor € 5,00. 

13. Trekking loterij. 
14. Muziek en tevens nog wat na kletsen onder het genot van een drankje. 
15. Sluiting om ca 16.15 uur door onze vice voorzitter. 

 
Indien u geen eigen vervoer kunt regelen laat het ons even weten. 
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Energiesteun 2022 
 

Het kabinet heeft besloten de eenmalige energietoeslag 2022 te verhogen van € 800 naar 
€ 1.300. Als u de energietoeslag van € 800 al heeft ontvangen, dan hoeft u nu niets te 
doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch uitgekeerd. Heeft u recht op de 
eenmalige energietoeslag 2022 en heeft u deze nog niet aangevraagd? Dit kunt u nog 
steeds aanvragen op de pagina energietoeslag aanvragen. U ontvangt dan in de eerste 
instantie € 800 en op een later moment de aanvullende € 500. 
 
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. 

 
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 

Open Eettafel 
 
De eerstvolgende eettafel is op woensdag 5 oktober in de Leyenstein. 
 
U kunt zich nog opgeven tot 2 oktober bij Marianne Lagarde,  
tel.nr. 0735994508 / 0654942354 of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl 
 
De kosten bedragen € 8,50 voor een 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een kopje 
koffie/thee na. 
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Themamiddag 
Op woensdag 05 oktober organiseren we , samen met woonzorgcentrum de Leyenstein, een 

themamiddag “Markante vrouwen uit Rivierenland” . 
  
 
 
 
 
 
Na de open eettafel hebben wij mevrouw Ella Kok-Majewska,  directeur/streekarchivaris van het 
Regionaal Archief Rivierenland bereid gevonden hier een lezing over te geven. 
 

Zij  vertelt u aan de hand van archiefmateriaal over bijzondere (soms 
beroemde, soms beruchte) vrouwen uit de Betuwe en Bommelerwaard, die 
vanaf de vijftiende eeuw tot de dag van vandaag in onze mooie regio zijn 
geboren, hebben gewoond of gewerkt.  
 
Of het gaat om de eerste vrouwelijke burgemeester van Gelderland, een 
wereldberoemd model, de Zaltbommelse muze van een beroemde schilder, 
een huishoudster in Alem of oproerkraaister uit Culemborg, zij en vele 
andere bijzondere dames zullen de revue passeren. 
 
Aanvang 14.00 uur in de Kerkdrielzaal  in de Leyenstein. 
We nodigen u uit om bij binnenkomst een briefje af te geven met de naam 
van de dame op bovenstaande foto. Onder de goede antwoorden wordt 
een VVV bon verloot.  

 

Wandelen 
Donderdag 6 oktober 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. 

 

 
 
 
 
 
 

Dit is de groep die de 
avondvierdaagse heeft 
meegelopen. Volgend jaar zijn 
we weer van de partij. 
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Fietsen 
Donderdag 20 oktober is het de derde donderdag van de maand en gaan we weer een mooie en 
gezellige fietstocht maken. 
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 om 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 bike 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 
 

EXPO Veldhoven. 
 
Gezien de grote belangstelling van vorig jaar hebben we het voornemen om in januari, bij voldoende 
belangstelling, toch weer een bus te laten rijden naar de EXPO in Veldhoven. 
 
Details volgen in de volgende Achtkant. 
 
Marianne Lagarde. 

Kienen 
 
Op  vrijdag 28 oktober kun je weer van de partij zijn in de 
Leyenstein. 
 
Zaal is open om 13.15 uur en kienen vanaf 13.30. Prijs blijft dit 
jaar nog altijd € 4,00 per deelnemer en € 1,00 voor een extra 
kaart.  
Eén 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.  

 
Klassieke muziek Leyenstein  
 
Deze vertelling is 12 oktober.  
 
Edvard Hagerup Grieg (Bergen, 15 juni 1843 - aldaar, 4 september 
1907) was een Noors componist en pianist uit de romantiek. Door 
werken als het Pianoconcert in a-mineur, de Lyrische Stukken voor 
piano, zijn liederen en de Peer Gynt-suites geldt hij als de belangrijkste 
Noorse componist. Grieg werd door de invloedrijke dirigent Hans von 
Bülow ook wel "de Chopin van het Noorden" genoemd. 
 
Grieg stamde uit een familie die van oorsprong Schots was en eigenlijk 
Greig heette. Zijn overgrootvader Alexander Greig, een koopman uit 
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Aberdeen, had zich in 1746 in Bergen gevestigd, meer om economische dan politieke redenen. Hij 
veranderde zijn achternaam in Grieg, overeenkomstig de Schotse uitspraak van de ei-klank. Zijn zoon 
John en zijn kleinzoon Alexander, vader van Edvard Grieg, waren beiden consul in Bergen van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. Edvard zag het levenslicht in een muzikale 
familie. 
 
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.  
 

Klassieke muziek De Parel te Rossum 
 
Helaas kunnen we niet terecht op de datum van 2 oktober die is genoemd 
in de vorige Achtkant! De nieuwe datum is zondag 16 oktober! Ik ben 
aanwezig om 14.00 uur en de vertelling begint op 14.30 uur! Eerst wat 
kennismakingen over en weer en dan de vertelling, de eerste vertelling 
gaat over Nederlandse componisten. Kort iets over de componist en 
dan een muziekstuk. De vertelling duurt ongeveer anderhalf uur. 
 
Aanmelden kan via de-parel-klassiek@glorius.nl maar u kunt ook gewoon 
naar De Parel komen. De kosten per vertelling zijn € 5,00 inclusief koffie of 
thee én de vertelling op papier. 
De bedoeling is om deze vertellingen elke 3de zondag van de maand te 
verzorgen. 
 

 
 
 

Dansgroep in Heerewaarden zoekt leden. 
 
WIJ ZIJN EEN HELE GEZELLIGE SENIOREN VOLKSDANSGROEP IN HEEREWAARDEN, “THE GOOD OLD 
DAYS”. WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MENSEN VAN 55+ DIE VAN MUZIEK, DANSEN EN GEZELLIGHEID 
HOUDEN. 
 
THE GOOD OLD DAYS is een groep die wel een paar nieuwe leden kan gebruiken. Wil je 1x per week 
lekker bewegen kom dan eens kijken op DINSDAGMORGEN van 10 uur tot 11.30 uur in MFC DE STEEN 
in Heerewaarden, Bukestraat 1.  
 
Wij dansen o.a. COUNTRY-LINE en INTERNATIONALE dansen.  
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De kosten zijn 85,00 euro per half jaar 
(afhankelijk van het aantal mensen). Dat komt 
dan neer op 4,73 euro per 
persoon per keer. 
De eerste maand kan je gratis komen 
proefdansen en daarna beslissen of je mee wilt 
doen. 
Dansen is een sociale gezellige bezigheid, die 
uitstekend is voor lichaam en geest. 
Kom dus gerust eens langs en neem je 
buurvrouw/man/broer/zus/vriend/vriendin mee. 
 
Inlichtingen: 06-57731053. 
 

 
Oplossing Kruiswoordpuzzel KBO 

 
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is: Moestuin. Theo van de Weteringh I 

 
Er zijn 10 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Theo van de Weteringh. De VVV bon zal zo 
spoedig mogelijk uitgereikt worden. 

 
Nieuwe Sudoko puzzel 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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Anjet Daanje - Het lied van ooievaar en dromedaris  

 
Boekverslag door Gerard van Mook 
 
De vakantie is een mooie tijd om veel te lezen en dat heb ik dan ook 
gedaan. 
Ik las o.a. het nieuwe boek van Douglas Stewart, ‘Mungo’, een vlot 
weg lezende roman met nagenoeg dezelfde thematiek als zijn vorige 
boek; arm arbeiderskind moet zijn weg zien te vinden in de 
achterbuurten van Glasgow. Helaas kan het boek niet tippen aan zijn 
debuutroman ‘Shuggy Bain’.  
Ik ben al een aardig eind gevorderd in het nieuwe boek van Auke 
Hulst ‘De Mitsukoshi Troostbaby Company’, waarin de hoofdpersoon 
een robotkind koopt in Japan, een intrigerend gegeven, maar al 
lezend merk ik dat het me steeds minder boeit. 
Ik las veel ZKV’s (zeer korte verhalen) van A.L. Snijders waar ik 
enorm van kan genieten. Mocht u nooit iets van Snijders hebben 
gelezen dan raad ik u aan dat beslist te doen. In al zijn eenvoud zijn 
de stukjes van Snijders, in mijn ogen, soms briljant.  
Van Stephen King las ik het spannende boek ‘Billy Summers’. King schrijft hier geen horror of 
sciencefiction, maar wel een razend spannend verhaal dat je aandacht voortdurend gevangen houdt.  
Ook las ik het boekenweek essay van Marieke Lucas Rijneveld, ‘Het warmtefront’, een mooi 
geschreven herinnering aan haar lagere schooltijd. 
Maar de meest fantastische leeservaring had ik met het geweldige nieuwe boek van Anjet Daanje, ‘Het 
lied van ooievaar en dromedaris’.  
Was ik al onder de indruk van haar eerdere boek ‘De herinnerde soldaat’, dat geldt nog meer voor deze 
imponerende roman. Het boek is geïnspireerd door het leven en werk van de zussen Charlotte en Emily 
Brontë (Jane Eyre, De Woeste Hoogten). In de roman gaat het over de zussen Eliza May en Millicent 
Drayden. Het verhaal begint in 1788 in Engeland en eindigt, na elf hoofdstukken, in 2007 in 
Groningen. Eliza May en Millicent Drayden, dochters van de dorpspastoor van Bridge Fowling in 
Yorkshire,  schrijven allebei rond 1840 een roman. Die van Millicent wordt alom geprezen, maar de 
roman van Eliza May ‘Haeger Mass’ wordt door de critici neergesabeld. Maar in de loop van anderhalve 
eeuw wordt de roman door steeds meer lezers en critici erkend als een meesterwerk.  
De Drayden zussen sterven jong (evenals de Brontë zussen) er is heel weinig bekend over hun levens, 
er zijn alleen de twee romans en een mysterieus aantekenboekje van Eliza May, met onbegrijpelijke 
teksten, cijfertabellen en tekeningen. De dood van Eliza May is omgeven door raadselen, een nog 
groter mysterie wordt het als jaren na haar dood blijkt dat haar graf leeg is.  
In elf hoofdstukken, telkens verder in de tijd, komen we door de levens van anderen steeds meer te 
weten over de levens van de Drayden zusjes. 
De hoofdstukken zijn als afzonderlijke verhalen te lezen, maar op ingenieuze wijze worden de verhalen 
verbonden met het leven van de zussen. 
Als rode draad in het boek probeert biografe Agnes Chambers het aantekenboekje van Eliza May 
Drayden te begrijpen en ontcijferen. Het wordt haar obsessieve levenswerk.  
Ik ben echt diep onder de indruk van deze geweldige roman. Voor mij is dit de mooiste leeservaring 
van de afgelopen jaren. Wat een prachtig boek is dit! 
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Kerkgebouwen en de toekomst 
 
Door Gerrit Verkuil 
 
Als je net als ik een hoge leeftijd hebt mogen bereiken, weet je dat je meer verleden dan toekomst 
hebt. Desondanks waag ik het er op om een eindje vooruit te kijken en dan vooral op kerkelijk gebied. 
Uit doorgaans betrouwbare bron vernam ik dat er in de Bommelerwaard weer enkele R.K. kerken aan 
de eredienst onttrokken en gesloten worden. Het schijnt dat er vooralsnog twee overblijven t.w. die in 
Bommel en Velddriel. Ik kan me zeer wel voorstellen dat deze ingrepen voor tal van mensen zeer 
teleurstellend zijn. Velen zijn er in gedoopt, ze trouwden er of waren aanwezig bij een uitvaart van een 
geliefde of bekende. Vrijwel alle kerken, die op de nominatie staan om buiten gebruik te worden 
gesteld of waar dat al het geval mee is, dateren van kort na de oorlog. Naast die in Bommel is de St. 
Hubertuskerk in Alem de enige die de oorlog heeft ‘overleefd’. Het is daarom extra jammer dat ook die 
in de nabije toekomst het lootje gaat leggen. De godshuizen in Ammerzoden, Hedel, Velddriel, 
Kerkdriel en Rossum, alle met een rijke historie, werden aan het eind van de Tweede wereldoorlog 
door de Duitsers verwoest. 
 

Nu terug naar de R.K. kerk in 
Kerkdriel. Wanneer ‘De Kreek’ 
overgenomen is of wordt door 
Europarcs lijkt me het centraal 
gelegen gebouw recht tegenover het 
gemeentehuis zeer geschikt om daar 
een gemeenschapshuis van te maken. 
Op een eventuele bovenverdieping 
zouden dan bijvoorbeeld 
appartementen of kantoorruimten 
gerealiseerd kunnen worden. Na 
herinrichting zou het pand een 
dorpshuisfunctie kunnen krijgen 
waarbij het in voorkomende gevallen 
ook voor kerkelijk werk kan dienen. 

Naar verwachting zal mijn volgende uitlating niet bij iedereen in goede aarde vallen. Dat zij dan zo, 
maar In mijn ogen zou het nog mooier zijn als de protestanten en de katholieken samen gebruik 
gingen maken van het hervormde kerkgebouw.  
 
En nu ik dan toch over kerken heb, neem ik u in gedachten nog even mee naar de situatie in Alem. 
Daar wil het bisdom de fraaie St. Hubertuskerk afstoten. Volgens mij zal dat niet meevallen omdat het 
een monumentaal gebouw is dat bovendien ook nog omgeven is door een kerkhof. Maar stel het 
welhaast ondenkbare geval dat de deur definitief op slot gaat, dan lijkt het mij zeer wel de moeite 
waard om te bekijken of van het zogenaamde Alems kerkje een kapel is te maken. Een deel van de 
inrichting van de ‘grote’ kerk zoals het altaar en bijvoorbeeld het Odradabeeld kunnen m.i. best 
overgeplaatst worden. Omdat het kerkje te klein is voor druk bezochte uitvaarten of 
huwelijksinzegeningen kan volgens mij gelijktijdig best van het dorpshuis gebruik worden gemaakt. 
Dank zij de moderne technieken met o.a. grote beeldschermen en uitstekend geluid is men ook nauw 
bij het gebeuren in de kapel betrokken. Het zijn zo maar enkele losse gedachten, die ongetwijfeld niet 
bij alle KBO-ers in goede aarde vallen. Ik schreef ze alleen op om geïnteresseerden aan het denken te 
zetten. 
 



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 

Hubo Kerkdriel
Industriestraat 3
(0418) 63 18 38

Kerkdriel@hubo.nl
 

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven.

Mgr. Zwijsenplein 20b, 5331 BG Kerkdriel, 0418 63 44 05, 
kerkdriel@readshop.nl,      facebook.com/readshopkerkdriel
Mgr. Zwijsenplein 20b, 5331 BG Kerkdriel, 0418 63 44 05, 
kerkdriel@readshop.nl,      

Boeken | Tijdschriften | Dagbladen | Wenskaarten | 
Kantoorartikelen | Tabakswaren | Lotto/TOTO | Staatsloten 

PostNL | ING-servicepunt

Telefoon   0418-636 610
Fax  0418-637 274

info@notariskerkdriel.nl
www.notariskerkdriel.nl

Kerkstraat 53A
5331 CB  Kerkdriel
Postbus 101 
5330 AC  Kerkdriel

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

Voorstraat 1-Velddriel
T 0418 - 634 945


