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Druiven 

Onze tuin levert ieder jaar een overvloed aan blauwe druiven. 
Het eerste jaar dat wij hier woonden zouden wij daar dus wijn van 
maken, want daar zijn druiven voor - wij lusten wel een glaasje - en 
wat zou er leuker zijn dan een authentiek flesje Chateau Hoenzadriel. 
Dus schafte Pieter, behalve een enorme glazen fles, een half chemisch 
laboratorium aan: pecto-enzymen, wijnsteenzuur, giststarter en zo 
nog wat onduidelijke dingen. Naar believen konden we een Bourgogne, 
Bordeaux of een Pinot Noir maken.  Net welk zakje je toevoegde. 
 
We oogstten op een 
stralende herfstdag, 
wierpen de druiven in 
een grote teil en, zoals 
we nog wisten uit "De 
druivenplukkers" van  A. 
Den Doolaard, trappelden 
we  met blote voeten het 
sap uit de schil. Bij de 
groenteboer had ik gauw 
nog wat druiven 
bijgekocht om aan het gewenste gewicht te komen. 
Uiteindelijk, na nog wat enerverend gedoe, stond het sap op een 
warmhoud plaatje te bloepen in de keuken.  
Na maanden ging het vocht op fles om daar verder te rijpen. 
Een jaar later werd de eerste fles verwachtingsvol opengetrokken te 
midden van kinderen en kleinkinderen. 
 
Maar ja, wijn maken is een vak, dat werd nu wel duidelijk. 
Hoe toegeeflijk iedereen ook probeerde te zijn, het goedje bleek 
ronduit smerig. 
De hele exercitie hebben we nog zo'n jaar of drie herhaald om het 
tenslotte licht teleurgesteld op te geven. 
Ieder zijn vak. 
 
Houd moed, heb lief. 
 
Wendela 
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Willy van Lieshout 

 
Redactie Willy van Lieshout. 
e-mail:  
willyvanlieshout51@gmail.com  
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nummer kan tot uiterlijk 
dinsdag 15 november 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. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Voorlichting Zorgverzekeringen 
 

Op 7 en 14 december organiseert de KBO twee middagen over de 
zorgverzekeringen in 2023  

 
 

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. 

 
 

 
 

HERINNERING AAN ONZE OVERLEDEN LEDEN 
 
Woensdag 9 november om 13.30 uur herdenken wij onze overleden 
leden in de Hubertus kerk in Alem. 
Wij vinden het fijn dat we dit jaar weer onze overledenen kunnen en 
mogen herdenken in de kerk en samen weer kunnen bidden en zingen. 
We gaan ons best doen om er een mooie viering van te maken. 
Iedereen is van harte welkom en de nabestaanden krijgen een 
persoonlijke uitnodiging. 
Voor het samenzijn na de viering nodigen wij u graag uit in Dorpshuis 
“De Drie Linden” voor een kopje koffie of thee met een 
worstenbroodje. 
  
Wij stellen uw aanwezigheid 
zeer op prijs. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Groep herdenkingsdienst. 

 
 

 

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 Hans Heermans uit 
Hedel 

 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 
 

 
 

 
 

 
Overleden leden 

 
Op 25 september overleed mevrouw Marijke Philipsen uit Kerkdriel. Zij 

werd 72 jaar. 
Op 20 september overleed mevrouw G.M. de Gier-Gerritsen uit 

Kerkdriel. Zij werd 84 jaar. 
Op 16 september overleed mevrouw Riet Corten-van den Burght uit 

Kerkdriel op 84 jarige leeftijd. 
 
 

Zieken 
 
 
 
 
 
 
 
Wie als zieke onverhoopt nog niet in beeld kwam voor een kaart, 
bloemetje of bezoek vanuit “Zorg & Welzijn” wensen we langs deze 
weg van harte sterkte en beterschap. Ook hun directe en toegewijde 
omgeving wensen we sterkte. En als u bezoek op prijs stelt of iemand 
kent voor wie dat belangrijk kan zijn, zie dan bij Zorg & Welzijn de 
meldpunten. 
 
 

 
 

Kroonjarigen 
 

80 jaar 
3 november de heer Jo van den Dungen uit Velddriel 

10 november mevrouw Riet van Bockel-Zandee uit Kerkdriel 

12 november de heer Jan van Schutterhoef uit Rossum 

16 november mevrouw Annie Laheij-van der Zalm uit Kerkdriel 

19 november mevrouw Wil van Alem-Oosterlaken uit Kerkdriel 
 

85 jaar 
23 november mevrouw Rieka Hanegraaf-Vos uit Alem 

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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De Rabobank ClubSupport actie 2022 
 
Voor het negende jaar op rij hebben we meegedaan aan de Rabobank ClubSupport actie. 
In de Achtkant van eind juli hebben we jullie gevraagd om ook op ons te stemmen en 
daarbij uitgelegd hoe je dat doet. 
 

 
Op 14 oktober kregen we het volgende mailtje van de Rabobank: 
 
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, 
elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, 
netwerk en geld. Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving. 
Leden van Altena Bommelerwaard hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële 
bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 
Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 
  
Naam: KBO - Maasdriel 
Bestedingsdoel: Bijdrage kosten drukken de Achtkant. 
Bedrag: € 774,61 
De volledige uitslag vind je terug op onze website. 
 
Met vriendelijke groet, 
Directeur coöperatieve Rabobank 
Joan Wassink 
 
Wij willen een ieder, die aan dit resultaat heeft meegewerkt, zowel de organisatoren als 
de stemmers, heel hartelijk danken voor hun medewerking. 
Zoals het er nu uitziet is komt er volgend jaar weer een Rabobank ClubSupport actie.. 
Dan hopen we opnieuw op uw medewerking of te wel uw stem of stemmen op KBO 
Maasdriel. 
 
Daar komen we medio 2023 voor bij u terug. 
 
Nogmaals, mede namens het bestuur, hartelijk dank. 
 
Berrie Monster, penningmeester 
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SENIOREN EXPO 
  

Beste mensen, 
  
Van dinsdag 16 t/m zondag 22 januari is er weer een Senioren Expo in het Evenementencomplex 
Koningshof in Veldhoven. 
KBO Brabant is mede organisator van deze beurs. 
  
We willen voor onze leden een busreis organiseren op woensdag 18 januari om deze Expo te bezoeken. 
Daarvoor gelden dan de volgende voorwaarden: 
  - Vertrek op woensdag 18 januari om 11.00 uur bij de RK Kerk te Kerkdriel 
 -  Vertrek uit Veldhoven om ongeveer 17.00 uur 
  - Minimum aantal deelnemers: 30 
  - Prijs: 10 euro (inclusief entree)  te voldoen bij de bus. 
  
Opgave voor 30 november bij Marianne Lagarde, tel. 073-5994508/0654942354 of  
per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl 
 
In de Achtkant van december laten wij weten of er genoeg deelnemers zijn om de bus te laten rijden. 
  

 
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 
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 Mantelzorg, wie kan je hierbij helpen? 
 
Alzheimer Café Bommelerwaard 17 november 

 (inloop 19.00 uur, start programma 19.30 uur) 
  
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor iemand met een dementie. Dat wordt 
vaak met liefde gedaan maar de zorg kan u ook zwaar vallen. Hoe zorg je dan goed 
voor jezelf? Hulp vragen is moeilijk maar is soms wel nodig. Mantelzorger word je 
niet, het overkomt je. Samen met de mantelzorgconsulent van Welzijn 
Bommelerwaard gaan we met u hierover in gesprek. Waar loopt u tegenaan en welke 
mogelijkheden zijn er om u te ontlasten? U bent van harte uitgenodigd om uw 
ervaringen delen met lotgenoten. 
Gastspreker is Mariella van Heck, Mantelzorgconsulent bij Welzijn Bommelerwaard. 
  
Inlichtingen: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders; 
Marten Tel, tel. 06 42594411 
Judith Voermans, tel. 06 51528742 
  
Organisatie 
Het Alzheimer Café is een initiatief van: Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch-
Bommelerwaard met de partners: NPV Bommelerwaard, PCOB Afd. Bommelerwaard, BrabantZorg, 
Zorgcentrum ’t Slot, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Santé Partners Woonzorgcentrum De Vaste 
Burcht. 
  
Tips: 

 Neem contact op met de Welzijnsorganisatie of het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente voor 
informatie over activiteiten voor mensen met dementie of voor mantelzorgers. 

 Iedereen die zorgt voor iemand met dementie vindt tips, informatie en ervaringsverhalen 
op www.dementie.nl; lees hier bijvoorbeeld de ervaringen van andere 
mantelzorgers: https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/zorgen-voor-je-naaste-en-
jezelf/serie-interviews-met-mantelzorgers 

 Kijk eens op www.alzheimer-nederland.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. 
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OPEN EETTAFEL 
  
De volgende Open Eettafel staat gepland op woensdag 2 november in de Leyenstein. 
De kosten bedragen euro 8,50. Hiervoor krijgt u een 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een 
kopje koffie/thee na. 
 
De zaal is open om 11.30 uur en de maaltijd vangt aan om 12.00 uur. 
 
Als u zich nog niet heeft opgegeven kan dit vóór 31 oktober bij: Marianne Lagarde,  
tel.nr. 0735994508/0654942354 of per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl 
 
  

KERST OPEN EETTAFEL 
  
Ook dit jaar organiseren we weer een Kerst Open Eettafel en wel op vrijdag 16 december in de 
Leyenstein. U bent welkom vanaf 16.30 uur, Aanvang maaltijd 17.00. 
 
U krijgt voor de prijs van euro 22,50 een uitgebreid 4-gangen menu en 2 consumpties. 
U kunt contant afrekenen voor aanvang van de maaltijd. 
 
Opgeven vanaf 8 november bij: Marianne Lagarde, tel.nr. 0735994508 / 0654942354 of  
per e-mail: mariannelagarde@kpnmail.nl 

 
Wandelen 

 
Donderdag 3 november 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. 
 

Fietsen  
 
Donderdag 17 november 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 
reservelijst 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 (of tel.nr. (lvandenbogaardt@gmail.com) tel. 06-36274635 
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Klassieke muziek Leyenstein  
 

Deze vertelling is op 9 november.  
 
Annunzio Paolo Mantovani (15 november 1905 - 29 maart 1980) was 
een Anglo-Italiaanse dirigent, componist en licht orkestachtige entertainer. 
De LP-box met 8 LP’s die ik heb is uit 1974 en daaruit zal ik van elke LP 
één nummer behandelen tussen de tekst over Mantovani zelf door. De 
teksten komen van de LP’s. 
Mantovani werd geboren in Venetië, in een muzikale familie. Zijn vader, 
Benedetto Paolo "Bismarck" Mantovani, was violist en diende als 
concertmeester van het orkest van de opera La Scala in Milaan, onder 
leiding van Arturo Toscanini. De familie verhuisde naar Engeland in 1912, 
waar de jonge Annunzio studeerde aan het Trinity College of Music in 
Londen. Na zijn afstuderen vormde hij zijn eigen orkest, dat speelde in en 
rond Birmingham.  
 
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 
 

 

 
 

Klassieke muziek De Parel te Rossum 
 

Zangstemmen van laag tot hoog 
 
Deze vertelling is op 20 november a.s. 

 
Wat is geluid? 
Geluid is een kleine verandering in de luchtdruk, die zich door de lucht 
voortplant. Geluid kan ook in een ander medium optreden, bijvoorbeeld 
door drukwisselingen in water. Geluid kan door mensen of dieren met een 
gehoororgaan worden waargenomen wanneer het trommelvlies van het 
oor in trilling wordt gebracht en het gehoororgaan deze trillingen verwerkt 
tot signalen die met de hersenen worden geïnterpreteerd. We behandelen 
de zangstemmen van laag (Bas) tot hoog (Countertenor) bij de mannen 
en bij de vrouwen van Alt  tot Sopraan. 
 
Volg de hele vertelling in de Parel! 
 
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. 
 
Met muzikale groet, Hans Glorius.  
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Kienen 
 
Op  vrijdag 25 november  kun je weer van de partij zijn in de Leyenstein. Dit is de laatste keer dit 
jaar!! 

 
 
 
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.  
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.  

 
 

 
 
 
 
 

Gerarduskalender 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerarduskalenders 2023 uit Wittem 
Elke dag een beetje spirit 
Elke dag een spreuk om de dag goed te beginnen 
Moppen gedichten 
Bezinningsteksten 
Puzzels en informatie 
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Meld het via de BuitenBeter App 

 
Als u een melding wilt doen van bijv. vernieling, vuil of losliggende tegels, kunt u het telefoonnummer 
140418 bellen. Via de BuitenBeter app kunt u ook eenvoudig en snel op uw mobiel een melding doen. 
Meteen op het moment en de plek dat u het signaleert. Hierbij kunt u een foto van het probleem 
toevoegen en de locatie waar het probleem zich voordoet. De gemeente Maasdriel ontvangt uw 
melding en de locatie van het probleem en kan zo uw probleem oplossen. 
 
Meer informatie over de app en het downloaden van de app vindt u op de website van BuitenBeter 
(buitenbeter.nl). 
 
Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld: 
 

 vernielingen aan speeltuinen 
 losliggende tegels 
 vernielde bushokjes 
 graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen 
 defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden 
 bak vol of hondenpoepzakjes op, hondenpoep 
 verkeersborden en -tekens 
 gladheid 
 problemen aan het riool 
 eikenprocessierups in openbaar groen 
 overlast van ongedierte (ratten, muizen) 

 
 
 

Bewegen goed voor u! 
 

Elke maandag kunt u gymmen in gymzaal De Muggenheuvel. Deze staat bij de Deken 
Wehmeijerschool in Velddriel. 
In De Achtkant van september jl. heeft het SGOM aangegeven dat bij 10 aanmeldingen een tweede les 
gegeven zou kunnen worden. Het is snel gegaan! Op 3 oktober om half 11 is de tweede les gestart. 
Had u nog geen besluit genomen? Dames en heren het kan nog altijd! Voorlopig biedt de tweede les 
voldoende ruimte! 
                                 de 1ste  les  van 9.30uur tot 10.15uur (vol) 
                                 de 2de  les  van10.30uur tot 11.15uur  
Aanmelden bij Era van der Zalm tel: 06 22882191 
De contributie bedraagt € 9 per maand en deze kan aan de docente worden afgedragen.  
Vanaf 1 januari 2023 verandert dat. Ook de deelnemers aan de gymlessen maken het geld dan over op 
de bankrekening van het SGOM. Daarover wordt u ruim op tijd geïnformeerd door de docente.  
 
Op de donderdagen kan er van 10.00 uur tot 10.45 uur gegymd worden in De Parel te Rossum. 
Ook daar is nog plaats voor dames en heren, die willen (extra) bewegen. Daarvoor kunt u zich 
aanmelden bij mevr. Hennie Ter Heege tel: 0418 661586. 
 

Is bewegen in het water iets voor u? 
 
U kunt een proefles nemen. 
Elke donderdag van 9.15 uur tot 10.00 uur en van 10.00 uur tot 10.45 uur (vooral op de 
donderdagen is er voldoende plaats) 
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Elke vrijdag van 10.00 uur tot 10.45 uur en van 10.45 uur tot 11.30 uur  
Voor 10 lessen betaalt u €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: De bestuursleden van het SGOM zijn blij dat er een goede start gemaakt is in het seizoen 
2022-2023. Het bewegen speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol, maar we zien ook dat de 
deelnemers veel oog hebben voor elkaar! 

 
Opening Expositie in het spoor van Zwijsen in het Driels Museum  

 
Op de zonnige zondagmiddag 16 0ktober vond, onder grote belangstelling, de opening plaats van de 
expositie over het leven en de werken van de in Driel geboren Mgr. Joannes Zwijsen. De opening werd 
verricht door Zuster Veerle De Belder van de Zusters van Liefde in Tilburg, die jarenlang in Driel 
woonde. Zij vertelde kort over het leven van Mgr. Zwijsen, waarna de Zwijsen cantate ten gehore werd 
gebracht. Deze cantate werd in 1927 geschreven door de Drielse huisarts Richard van Pelt, destijds bij 
gelegenheid van de onthulling van het Mgr. Zwijsenmonument op het Mgr. Zwijsenplein. Voor de 2e 

keer in zijn bestaan werd het monument, welke nu tijdelijk bij 
het Driels Museum staat, onthuld. Nu als opening van de 
Expositie “In het spoor van Zwijsen”. Na de toespraak en de 
opening mochten enkele kinderen van de Mgr. Zwijsenschool 
hun projecten, met betrekking tot Mgr Zwijsen onthullen, 
welke ook in het museum te zien zijn. Daarna konden de 
gasten de ingerichte expositie bekijken.  
 
In de expositie is een 
tijdsbalk van het leven van 
Zwijsen te zien. Verder is er 
aandacht voor de 

congregaties die Zwijsen op richtte met speciaal een tijdsbalk van de 
zusters van Liefde in Kerkdriel. Ook de werken van de fraters en de 
zusters komen aan bod in de expositie. De expositie is voor iedereen 
te zien tot medio februari, tijdens openingstijden in het Driels 
museum Teisterbandstraat 38 Kerkdriel.     
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossing vorige puzzel KBO 

 
De oplossing van de SUDOKO puzzel in de vorige Achtkant is: 71983.  

 
Er zijn 8 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Johan Michael Hoffmann. De VVV bon zal zo 
spoedig mogelijk uitgereikt worden. 
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Nieuwe Zweedse 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu de Boules Kringkampioenschappen  KBO  Maas en Dommel. 
 
Verslag donderdag 6 oktober, locatie Jeu de Boules club Kerkdriel, Laarstraat 
6, Velddriel. 
 
Geslaagd KBO  toernooi op 6 oktober 2022 
 
Jeu de Boules club Kerkdriel heeft op donderdag 6 oktober de kringkampioenschappen van de KBO 
Maas en Dommel georganiseerd, er waren 48 deelnemers opgegeven maar door de Corona griep etc. 
hebben er 32 personen deelgenomen aan dit toernooi. 
Om 11.00 uur zijn we begonnen, eerst een woord van welkom door KBO Maasdriel, Berry Monster,  
Theo de Leeuw als voorzitter en hoofd wedstrijdcommissie Jeu de Boules club Kerkdriel. 
Om 11.10 uur gestart met de wedstrijden. De weergoden waren ons goed gezind. 
Alle partijen zijn buiten afgewerkt. 
Om 12.30 uur was er een lunch in de kantine van de paardenvereniging. 
Vanaf 13.30 uur zijn de laatste partijen gespeeld. Om 15.45 uur bedankt de voorzitter iedereen die 
heeft meegewerkt aan deze goed geslaagde dag. 
 
Na 3 gespeelde wedstrijden is de uitslag als volgt:   
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1e prijs Henk Vos   3 gewonnen 
wedstrijden 29 plus punten 
2e prijs Wil de Haan   3 gewonnen 
wedstrijden 27 plus punten 
3e prijs Mart de Klein   3 gewonnen 
wedstrijden 27 plus punten 
4e plaats Jan Toelen   3 gewonnen 
wedstrijden 19 plus punten 
5e plaats Gerard Pompen2 gewonnen 
wedstrijden 19 plus punten 
 
Verder dank aan iedereen die heeft 
meegewerkt aan het slagen van deze 
sportieve en geslaagde dag. Iedereen kreeg 
nog een doosje Drielse Champignons 
aangeboden.  
 
Namens het Bestuur Jeu de Boulesclub Kerkdriel. 

 
James Frey – In duizend stukjes 

 
Boekverslag door Gerard van Mook 
 
Ruim 15 jaar geleden las ik ‘In duizend stukjes’ van de Amerikaanse schrijver James Frey. Ik had geen 
hoge verwachtingen van de roman, want het onderwerp ‘verslaving’ sprak me helemaal niet aan. Om 
de een of andere reden ben ik toch begonnen met lezen en al gauw was ik helemaal in de ban. Wat 
een bijzonder aangrijpend boek is dit. Ook bij herlezing. De schrijfstijl is apart; korte zinnen, die als 
mantra’s, vaak herhaald worden. In de zinnen worden woorden vaak met hoofdletters geschreven om 
zaken te benadrukken. In het begin is dat even wennen, maar al snel wordt je meegesleurd in het 
verhaal en werkt deze stijl wel degelijk. 
 

De roman was volgens de auteur een autobiografisch verslag van zijn leven en 
strijd tegen allerlei verslavingen. Vanaf zijn jeugd ontwikkelde Frey 
verslavingen aan zowat alles waar je verslaafd aan kunt raken; lijm, alcohol, 
benzine, cocaïne, crack, pillen, acid, paddo’s en speed. Later, toen de roman 
een bestseller bleek te zijn, ontstond er een grote literaire rel, met name door 
toedoen van Oprah Winfrey. Deze beweerde dat grote delen van het boek 
verzonnen waren. Frey heeft later toegegeven dat ongeveer vijf procent van 
de gebeurtenissen in het boek niet op waarheid berusten. 
 
De roman begint met de opname van James in een ontwenningskliniek. Vlak 
voordat hij opgenomen wordt is James van een brandtrap gevallen; zijn 
voortanden zijn afgebroken, zijn neus is gebroken en zijn wangen gescheurd. 
James Frey is een lopend lijk, hoewel hij nauwelijks nog kan lopen, en hij is op 
sterven na dood. Maar hij moet afkicken en leven.  
Héél langzaam knapt hij een beetje op. Door de verslavingen is zijn gebit 

verwoest en moet hij een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Zonder verdoving, omdat een 
afkickende verslaafde geen verdoving mag.  
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Een aangrijpende scene volgt: ‘ Zodra de boor binnendringt, schiet er een stroomstoot door me heen 
die iets anders, iets heel anders, iets oneindig veel ergers is dan pijn. Alles wordt wit en ik krijg geen 
adem. Ik pers mijn ogen dicht en ik pers de tanden die ik nog heb op elkaar en ik denk dat mijn kaken 
breken en ik knijp mijn handen dicht en ik druk mijn vingernagels door het harde rubber van de 
tennisballen en mijn nagels scheuren en mijn nagels breken en bij mijn vingernagels bloedt het al en ik 
krom mijn tenen dat doet godvergeten zeer en ik span mijn beenspieren dat doet godvergeten zeer en 
mijn bovenlijf spant zich en het voelt of mijn buikspieren het gaan begeven…’ 
We volgen James in de kliniek, waar hij vooral zijn mede patiënten observeert en na een aantal 
pijnlijke incidenten vriendschap sluit met een andere veel oudere patiënt, Leonard. Het is voor de 
verslaafden moeilijk in de kliniek, de geestelijke en fysieke pijn is vaak nauwelijks te verdragen en 
James besluit om te ontsnappen, maar hij wordt door Leonard op confronterende wijze overgehaald 
om te blijven. 
Of de roman van James Frey nou een autobiografie is of een verzonnen verhaal, mij boeit dat niet. Het 
gaat erom dat het je raakt, en dat doet het mij zeker. Dat is wat een goed boek met je doet! 

 
 

Van de hak op de tak. 
 
Door Gerrit Verkuil. 
 
Terwijl we ons zorgen maken over alle ellende om ons heen, zoals  de verschrikkelijke oorlog in 
Oekraïne, de corona, de super hoge prijzen van tal van producten en zo nog meer, hebben we gelukkig 
kunnen genieten van een aantal aangename herfstweken. Vrijwel elke dag scheen de zon en dat had 
mede tot gevolg dat we de verwarming nauwelijks of niet hoefden te gebruiken. 
 
Het mooie weer kwam vooral ook de medewerkers van Visser en Ploegmakers, die bezig zijn met de 
renovatie van het Mgr. Zwijsenplein, goed gelegen. Tot op het moment dat ik met deze column bezig 
ben, hebben de noeste werkers vrijwel nooit vanwege de regen hun toevlucht in de bedrijfswagen 
hoeven te nemen. Het is trouwens een lust om te zien hoe netjes er gewerkt wordt en hoe perfect men 
op elkaar is ingesteld. Een groot pluspunt bij het toch wel ingrijpende karwei is het feit dat er zeer wel 
degelijk rekening wordt gehouden met de winkels en horecabedrijven. Door diverse noodvoorzieningen 
zijn deze vrijwel altijd goed bereikbaar. 
 
Genoeg over het Kerkdriels centrum en over naar wat algemeens. Het kan zijn dat het aan mij ligt 
maar ik heb de stellige indruk dat de krantenpagina’s steeds dunner worden. Ik moet maar al te vaak 
een natte vinger gebruiken om naar een volgende bladzijde te gaan.  
En nu ik het dan toch over de krant heb, waar is de tijd gebleven dat we bijna dagelijks een grote 
hoeveelheid streekinformatie op de mat kregen. Zo was er bijvoorbeeld ‘De Gecombineerde’. Dat blad 
kwam driemaal in de week t.w. op dinsdag, donderdag en zaterdag uit en stond boordevol met 
Bommelerwaardnieuws. Daarbij waren o.a. uitgebreide verslagen van de diverse gemeenteraad- 
vergaderingen op ons Eiland tussen de Rivieren. Die waren vaak zo nauwgezet dat de gemeente-
secretarissen ze bijna ongewijzigd voor hun notulen over konden nemen.  
 
Raadsinformatie en dergelijke kregen we ook volop gedurende de jaren dat het Brabants Dagblad een 
echte Bommelerwaardeditie met een ‘eigen’ redactiekantoor in Bommel had. Sinds dat is verdwenen en 
we onderdeel zijn van de editie Den Bosch is het gewilde streeknieuws grotendeels verdwenen, iets 
wat helaas grotendeels komt door de bezuinigingen van de Belgische krantenmagnaat Van Thillo en 
consorten.  
 
Gelukkig hebben we tegenwoordig De Bommelerwaardgids, die in tegenstelling tot het BD gratis huis-
aan-huis wordt bezorgd. Die biedt ons wel veel streekinformatie aan. Omdat de gemeenten Maasdriel 
en Zaltbommel wekelijks op zijn minst een advertentiepagina vullen kun je daar overigens ook niet van 
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verwachten dat deze krant kritisch de raads- en -commissievergaderingen verslaat. Ook mis ik daarin 
overigens vooral ook de gretig gelezen columns van o.a. Bruygom en Goesten.  
Verder betreur ik het ook nog steeds dat de lokale omroep RTM (Radio, Televisie, Maasdriel) 
verdwenen is. Al is het alleen maar om het veel beluisterde programma ‘Drielse Coulissen’ waarin op 
zondag tussen 12.00 en 13.00 uur Robert Goesten en anderen kritische gesprekken met raadsleden en 
vertegenwoordigers van diverse verenigingen en instellingen hadden. 
 
En dan tot slot nog iets over de KBO-bustocht. Die ging ditmaal met een vrijwel volle touringcar via de 
Zuiderzeeroute naar het verre Friesland. Hoogtepunt was een bezoek aan het Jopie Huismanmuseum. 
Volgens een informant was daar een uur voor uitgetrokken maar een groot aantal bleef er nog geruime 
tijd langer rondkijken. Uiteraard werd er ook volop tijd uitgetrokken om samen koffie te drinken, te 
lunchen en te dineren. Ook die ‘activiteiten’ vielen goed in de smaak.  
En nu op naar de winter. Hopelijk blijft die, in tegenstelling tot wat tal van ‘weerprofeten’ voorspellen, 
ook ditmaal aan de zachte kant. Zo niet dan maar extra warme kleding uit de kast halen.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de meest opvallende 
ingrepen bij de renovatie van 
het Mgr. Zwijsenplein was de 
sloop van de muziektent. 
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