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Herfst 

De drie jongste kleinkinderen logeren een paar dagen bij ons. 
Er zijn vaste punten die afgewerkt moeten worden: "Mogen we naar de 
paardjes?". Altijd als eerste. 
Ze stormen de dijk over om de daar grazende kleine dikke pony's 
grote plukken uitgerukt gras te voeren. Dat wordt, natuurlijk, altijd 
gevolgd door gejammer omdat het schrikdraad toch weer aangeraakt 
is. 
Daarna lopen we door het enorme weiland naar de Maas. Oma, met 
nieuwe heup en stijve rug, wurmt zich ook tussen het strakgespannen 
prikkeldraad door. 
 
Het is nog zo warm dat we kunnen pootje baden. We struinen de 
strandjes af en verzamelen afval. 
Isabel komt met een enorm stuk van vermoedelijk een surfplank en 
sjouwt het mee naar huis. Met eindeloos engelengeduld pulkt ze de 
groene stinkende verflaag eraf, want: "Ik ga het verven en in mijn 
kamer ophangen." 
Terwijl de kinderen ademloos toekijken zaagt opa een prachtige vlinder 
uit het midden van de plank. 
 
Oma gaat met ze naar de Action om acrylverf te kopen. Verlekkerd 
weten ze nauwelijks te kiezen, zóveel kleurtjes, tubes, potjes en goud 
oma, goud! Mag ik déze? 
Thuis zijn ze de rest van de tijd zoet met schilderen - de twee anderen 
hebben echte blanco schilderijen gekregen - en het resultaat is 
schitterend. 
 
Om trots op te zijn. 
 
Houd moed, heb lief. 
Wendela 
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Willy van Lieshout 

 
Redactie Willy van Lieshout. 
e-mail:  
willyvanlieshout51@gmail.com  
 
Kopij voor het volgende 
nummer kan tot uiterlijk 
dinsdag 13 december 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. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Herdenkingsdienst 9 november 2022. 
 

Wat was het weer een bijzondere warme en 
liefdevolle herdenking voor onze overleden 
leden. 
In de verwarmde Sint Hubertuskerk voelde 
je meteen de saamhorigheid. 
De muziek, de bloemen en de kaarsen 
maakte het compleet. 
Fijn ook dat er zoveel genodigden en leden 
aanwezig waren. 
Dank aan iedereen die eraan heeft 
meegewerkt, we kunnen er mooi op terug 
kijken, en daar doen we het voor. 
 
 
 

 
Een warme hartelijke groet,  
namens het herdenkingsteam, Wilma van Horssen 
 
 
 
Gouden huwelijk Lenie en Harrie 
van Doremaele 
 
Op 1 december 2022 zijn Lenie Coset en 
Harrie van Doremaele 50 jaar met elkaar 
getrouwd. 
Van harte gelukgewenst en nog vele 
gelukkige en gezonde jaren toegewenst. 
 
 
 
 
 

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 

Gefeliciteerd! 
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NIEUWE LEDEN 
 
Deze keer hebben we geen 
nieuwe leden te verwelkomen. 

 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 
 

 
 

 
 

Overleden leden 
Op 2  november overleed mevrouw Ria van der Gronden-Hooijmans uit 
Velddriel. Zij werd 72 jaar. 
Op 29 oktober is mevrouw Eef van Gameren-de Jong uit Kerkdriel 
overleden. Zij was 87 jaar. 
Op 22 oktober overleed de heer Sjaak Ackermans uit Kerkdriel. Hij is 
88 jaar geworden. 
 
 

 
 
 

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 
26 december de heer Piet Hein Noordenbos uit Rossum 

85 jaar 
15 december mevrouw Ria van den Oord-van Namen uit Kerkdriel 

18 december mevrouw Anneke Buunen-van Berkel uit Kerkdriel 

90 jaar 
29 december mevrouw An van de Burght-van Heel uit Rossum 

30 december de heer Cor van Beurden 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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Concept Notulen Algemene Ledenvergadering KBO Maasdriel op  
19 oktober 2022 

1. De leden worden ontvangen met koffie, thee en cake. 
2. Opening 

Pieter opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn 5 leden die zich hebben afgemeld. 
3. Mededelingen 

 Pieter geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen half jaar en een vooruitblik 
op de  activiteiten die gepland zijn.  

 De Klussendienst kan nog klussers gebruiken, twee linkerhanden geen bezwaar. Aanmelden 
kan bij Maria Verhoeven. Na afsluiting van het formele deel van de vergadering hebben 
Johan Laheij en Jan van Doorn zich opgegeven. 

4. Verslag ALV 20 april 2022 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd zonder vragen of opmerkingen 

5. Contributieverhoging 
De penningmeester geeft een toelichting op de contributieverhoging van € 20,00 naar € 22,50 
per jaar met ingang van 1 januari 2023. 
Sinds zijn aantreden in maart 2014 is de contributie niet verhoogd. In de afgelopen acht jaar is 
de afdracht aan KBO Brabant, per lid, met ca. €1,00 verhoogd, zijn de inkomsten uit jaarlijkse 
RABO club support actie behoorlijk afgenomen en is het prijsindexcijfer van het CBS met ca. 
22% gestegen. Hoewel onze financiële positie op dit moment zeker nog gezond is, zijn de 
vooruitzichten zorgelijk. Vandaar het besluit de contributie te verhogen. 
Overigens bestaat de mogelijkheid bij een aantal ziektekostenverzekeringen -met een 
aanvullende verzekering- de contributie tot een hoogte van 25 euro te declareren. 

6. Conceptbegroting 
Bij het opmaken van de conceptbegroting bleek dat het tekort in 2023 zo groot zou worden, dat 
een aanzienlijk deel van onze algemene reserve moet  worden aangesproken. Door de 
contributie verhoging wordt de daling niet € 1900,00 maar tot € 1400,00. Dit tekort vindt het 
bestuur aanvaardbaar. 
Na deze toelichting gaat de vergadering unaniem akkoord met de gepubliceerde concept 
begroting 2023. 

7. Gelegenheid tot stellen van vragen 
Vraag: er is een hoge afdracht aan KBO Brabant. Wat krijgen we daarvoor. Berrie verdeelt een 
aantal brochures en het jaarverslag, zodat mensen een duidelijk beeld kunnen krijgen. 

8. PAUZE. In de pauze is er muziek van Just Frens en -gelet op de meezingers- zat de stemming 
er “duftig in” 

9. Statutenwijziging 
De penningmeester geeft op het toelichting voor de reden om tot wijziging van de statuten over 
te gaan. De belangrijkste zijn :  
a. het opnemen van regels voor het besturen van een vereniging voortkomend uit de invoering 
van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR) met ingang van 01 juli 2021. 
b. verruiming van de periode voor het goedkeuren van het (financiële) beleid van de vereniging 
van eind april tot maximaal eind juni. 
c. het introduceren van elektronische hulpmiddelen (o.a email) om het oproepen, het uitvoeren 
en het  stemmen van en tijdens ledenvergaderingen mogelijk te maken. 
Na deze toelichting stemt de vergadering unaniem in met de voorgestelde wijzigingen. 

10. 25 jaar lid van KBO Maasdriel 
Mevr Dina van Gessel – Verhoeven is 25 jaar lid. Helaas kon zij vandaag niet aanwezig zijn om 
het applaus en de oorkonde in ontvangst te nemen. Berrie gaat die bij haar thuis brengen, met 
bonbons en (indien gewenst) een handdruk. 

11. Gelegenheid tot stellen van vragen. Dit keer wordt daar geen gebruik van gemaakt 
12. Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) 

Mari Nendels heeft recent de opleiding tot VOA afgerond en oefent die taken samen met Wim 
Dobbe uit. Hij geeft tijdens de vergadering een toelichting op hun werk.  

Gezellige afsluiting van de vergadering 
Na het formele deel werd gestart met de verkoop van de loten; de opbrengst was € 252,50. 
Just Frens verzorgde de feestelijke muziek en er werd weer gedanst. De voorzitter heeft haar daarvoor 
bedankt. En na het dankwoord voor de bediening van de Boxhof sluit Pieter de bijeenkomst. 
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Ondertekening gewijzigde statuten. 
 

Op maandag 7 november hebben de besturen van KBO Maasdriel 
en Seniorenvereniging St. Jozef uit Ammerzoden de door de 
Algemene Ledenvergadering goedgekeurde gewijzigde statuten 
ondertekend  op het kantoor van notaris den Drijver-Pigmans in 
Kerkdriel.  
De statuten zijn daarna gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel en met ingang van bovenstaande datum van kracht 
geworden. 

 
Vooraankondiging Nieuwjaars bijeenkomst 2023. 

 
We plannen de Nieuwjaarsborrel op woensdagmiddag 11 januari 2023 in de 
Boxhof in Velddriel. 
 
De middag zal muzikaal worden opgevrolijkt door TRIPLE X, wel bekend van 
vorige gelegenheden. 
 
Reserveert u alvast deze datum in uw agenda of op de kalender? 

 
Voorlichting zorgverzekeringen 2023 

 
Woensdag 7 december en woensdag 14 december 

 
Ieder jaar worden er vanuit de overheid aanpassingen gedaan aan de zorgverzekeringen, zoals de 
premie en de dekking. Op dit moment heeft alleen DSW de premie van de basisverzekering bekend 
gemaakt. Zij zijn ieder jaar de eerste en de premiestijging van €9,75 per maand, geeft een indicatie 
voor premiestijging van de andere zorgverzekeraars. 
 
Uiterlijk 12 november moet de polis van uw huidige verzekeraar met de nieuwe premies in uw 
mailbox komen of op uw deurmat vallen.  
 
De wijzigingen op een rij: 

1. Houd rekening met een premiestijging. 
De zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen neemt ook toe. 

2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en ledencollectiviteiten geen premiekorting meer geven op 
de basisverzekering. 
Op de aanvullende verzekeringen mag nog wel korting gegeven worden. Ook mogen in de 
aanvullende verzekeringen extra voordelen, zoals teruggave van de jaarlijks contributie van een 
vereniging, afgesproken worden.  

3. Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft hetzelfde: €385,-  
4. De vergoeding in de basisverzekering van hoge dosering vitamine D komt te vervallen. 

De zorg als gevolg van langdurige klachten bij herstel van het coronavirus wordt verlengd. 
 
 
 
 
 

VGZ, CZ en Zilveren Kruis geven aan leden van de KBO een korting op de aanvullende verzekering. 
VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap (tot €25) van de vereniging als u een 
aanvullende verzekering afsluit. 
In de ALV van 19 oktober is er besloten om de contributie vanaf 2023 op €22,50 te brengen. Die kunt 
u dus volledig vergoed krijgen. 
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Wanneer u een inkomen heeft tot 130% van het minimuminkomen (alleenstaande: €1299,61 per 
maand en gezin/echtpaar: €1856,58 per maand) heeft u recht op het VGZ Gemeentepakket dat door 
Zaltbommel en Maasdriel wordt aangeboden. Deze polis wordt gesubsidieerd door de gemeentes en 
het eigen risico wordt volledig afgekocht. 

Om u te helpen om een goede keuze te maken houden we weer onze jaarlijkse voorlichting op 
woensdag 7 december en woensdag 15 december vanaf 14:00u in de Leyenstein. 

Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn dan moet u zich opgeven bij Pieter Both. 
Dit kan telefonisch op 0418-640520 of per mail naar p.both@hccnet.nl. Hij stemt dan samen 
met u datum en tijd af. 

 
 

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 

Wat doet een VOA bij de KBO?  
KBO Maasdriel kent vele vrijwilligers en dat is maar goed ook, want we zijn een grote vereniging 
waarvoor heel veel vrijwilligerswerk gedaan moet worden om de vereniging goed te laten functioneren. 
U bent ongetwijfeld ook lid geworden vanuit de gedachte dat het leuk is om bij tijd en wijle andere 
mensen te ontmoeten en om hulp en steun te ontvangen van de KBO als dat nodig mocht zijn bij het 
ouder worden. 
Er zijn bij de KBO Maasdriel 2 vrijwillige Ouderenadviseurs. 
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De eerste is Mari Nendels 
Hij woont in Kerkdriel en schrijft het volgende over zijn werk bij de KBO: 
Een echte Drielse, vele van jullie kennen mijn moeder nog wel denk ik, Betsie Nendels Sannen. 
Ik ben 67 jaar en vanaf april 2021 met pensioen, ben getrouwd met Nel Nendels Fliervoet en heb 2 
kinderen en 4 kleinkinderen. 
Ik wilde graag iets doen voor onze gemeenschap. Toen ik werd benaderd voor een bestuursfunctie heb 
ik na een proefperiode dan ook ja gezegd. Daarnaast ben ik inmiddels ook gecertificeerd VOA en dus 
een luisterend oor voor al jullie vragen. Wim gaat hieronder verder in op de inhoud van VOA. Een tip, 
schroom niet ons te bellen als het nodig is. 
De tweede is Wim Dobbe en hij woont in Zaltbommel. Hij schrijft het volgende over zijn werk bij de 
KBO: 
Een aantal van u kennen mij nog wel. Ik heb 32 jaar met plezier in Velddriel in de Voorstraat gewoond 
en zolang ben ik ook al lid van de KBO. Maar in 2010 zijn mijn vrouw (Petra) en ik (Wim) verhuisd naar 
een appartement in Zaltbommel. We wonen daar in een woongroep die bestaat uit 28 personen in 20 
appartementen met een mooie ontmoetingsruimte en binnentuin. Ik wil u daar een andere keer wel 
eens wat meer over vertellen want dat is een mooie vorm om ouder in te worden. 
De KBO kent 2 vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) voor haar leden.  Daarnaast hebben we ook nog 2 
belastingadviseurs. 
Als u eens vrijblijvend wilt praten over zaken die u 
bezighouden met betrekking tot wonen, zorg of welzijn 
dan kunt u ons bellen. Want daar is de VOA voor. 
Het kan zijn dat u in een groot huis woont en dat u twijfelt 
of u daar nog wel in moet blijven wonen.  Dat is een 
belangrijke beslissing. Heeft u recht op woon- of 
zorgtoeslag? Of op een WMO-uitkering hulpmiddel? En hoe 
moet ik dat aanvragen? En denk ook eens aan de 
energietoeslag die je nu kunt krijgen.  
Wellicht bent u alleen achtergebleven na het overlijden 
van uw partner. Dan kan er een groot gat zijn ontstaan. 
Zit je maanden en soms jaren in de rouw. Wel fijn als je 
daar met iemand, die naar jou luistert, over kan praten. 
En als je je eenzaam voelt in je eigen huis kunnen we misschien kijken of daar iets aan te doen is. 
Tenslotte nog iets belangrijks. 
Velen van u hebben al een lang leven achter de rug, waarin veel veranderd en veel gebeurd is. Het kan 
zijn dat je daardoor in verwarring bent geraakt en je niet goed meer weet wat de zin en betekenis van 
je leven is en was. Denk bv ook maar aan het feit dat velen van ons zijn opgegroeid in het rijke 
roomse leven van de jaren 40 en 50 tot 60 van de vorige eeuw. Wat is daarvan over? En wat doet dat 
met je? 
Ook voor die laatste vragen kunt u met ons praten. Wim heeft daar veel ervaring mee aangezien hij na 
zijn onderwijstijd ook 10 jaar gewerkt heb als geestelijk verzorger in een verpleeghuis waar de mensen 
graag terugkijken op hun voorbije leven. 
Het ga u allen goed. 
Met vriendelijke groeten,        
 
Mari Nendels 
Wim Dobbe 
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14 december: Alzheimer Koffietijd in Rossum 
  
Als oudere met dementie en als mantelzorger komt er veel op u af. Wij bieden u graag een ontspannen 
en gezellige ochtend, om samen op een positieve manier tijd met elkaar door te brengen. U kunt uw 
verhaal kwijt en vragen stellen onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Wij zijn er graag 
voor u! 
 
Alzheimer Café Bommelerwaard organiseert dit samen met Santé Partners, Brabantzorg en ’t Slot. 
 
Ontmoeting en ontspanning staan centraal. Van harte welkom! Locatie: Het Trefpunt, De vaste Burcht 
45 in Rossum; tijd: van 10.00 tot 11.30 uur. 
 

 

 
 
      

 
 
Alzheimer Café Bommelerwaard in het nieuwe jaar 
De reguliere bijeenkomsten van het Alzheimer Café starten altijd om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) in Weesboom, Ammerzoden. 

19 januari      : Muziek en herinneringen 
16 februari    : Veranderingen in de relatie en intimiteit bij dementie 
(Maart           : Geen café avond, maar koffieochtend) 
  
DementieLijn
Liever wat meer anoniem een vraag stellen of je verhaal kwijt kunnen? Bel dan gratis de DementieLijn 
op 0800 5088. Dit is de telefonische hulpdienst van Alzheimer Nederland en deze biedt zeven dagen 
per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. 

 
 

Wandelen en fietsen 
 

Donderdag 1 december is de eerste donderdag van de maand en gaan we 
weer ruim 5 km wandelen.  
 
Donderdag 15 december is het de derde donderdag van de maand en 
gaan weer een mooie en gezellige fietstocht maken. 
 
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) tel.nr. 06-36274635 
  
 
 
Foto: Rondje pontje aan de Zandmeren 
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KERST OPEN EETTAFEL 

 
De Kerst Open Eettafel wordt gehouden op vrijdag 16 december in de Leyenstein. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 
 
U bent welkom vanaf 16.30 uur, aanvang maaltijd 17.00 
 
De kosten bedragen: € 22,50, hiervoor krijgt u een uitgebreid 4-gangen menu en 2 consumpties. 
U kunt contant afrekenen voor aanvang van de maaltijd. 
 
U kunt zich opgeven tot 9 december bij: Marianne Lagarde, tel.nr.0735994508/0654942354 of per e-
mail: mariannelagarde@kpnmail.nl 

 
SENIOREN EXPO 

De reis naar de Senioren Expo op woensdag 18 januari 2023 gaat door. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
We vertrekken om 11.00 uur bij de RK  Kerk in Kerkdriel. 
De terugreis is om 17.00 uur vanuit Veldhoven. 
De prijs bedraagt € 10,00 (inclusief entree) te voldoen bij de bus. 
Opgave bij: Marianne Lagarde, tel.nr.0735994508/0654942354 of per e-
mail: mariannelagarde@kpnmail.nl 

  
 Oplossing vorige puzzel KBO 

 
De oplossing van de DOORLOPER in de vorige Achtkant is: BLADBLAZER.  

 
Er zijn 12 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Annie Liebrecht uit Rossum. De VVV bon zal zo 
spoedig mogelijk uitgereikt worden. 
 

Nieuwe Doorloper 
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 
 
Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; 
inheemse kraai; bergspleet - 
2 verdikte huid; smakelijk; 
zwaardwalvis - 3 dakbedekking; 
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Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier; bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; 
grote papegaai; draagdoek - 6 Europees Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 7 een 
weinig; riv. in Frankrijk; voldoende - 8 nummer; postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 
9 op de wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge grassoort; 
revanche - 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit is. 
Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats - 
3 brandstof; Balt; verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse priester; 
snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf; voorteken - 7 welpenleidster; 
benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; loterijspel; op een keer - 
10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; watervogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katachtig 
roofdier; reeds - 13 in orde; brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; 
afgeronde steen. 

Wat zijn mooiste boeken die u las in 2022? 
 
Door Gerard van Mook 
 
De decembermaand is bij uitstek een maand van lijstjes. Natuurlijk zijn daar 
de verlanglijstjes voor Sinterklaas en Kerstmis, maar in december wordt ook 
de Top 2000 uitgezonden op de radio, een ellenlange lijst met popmuziek. 
Ook is er de klassieke muziek top 100. En ook veel kranten maken lijstjes: 
beste politicus, beste webwinkel, beste film, beste acteur/actrice etc. etc. 
Maar zeker niet te vergeten; de beste boeken van het jaar. 
En omdat dit een boekenrubriek is lijkt het me leuk om aan de lezers van 
De Achtkant te vragen; wat zijn de beste boeken die u het afgelopen jaar 
gelezen hebt? 
Dat mogen allerlei boeken zijn: thrillers, literatuur, kookboeken, non-fictie, 
reisboeken, sportboeken of poëzie. Het maakt niet uit. Het hoeven beslist 
ook geen boeken te zijn uit 2022. Het mogen ook oudere boeken zijn. U 
mag een lijstje invullen van bij voorkeur 3 boeken, maar het mogen er ook 
meer of minder zijn. Mijn eigen lijstje ziet er als volgt uit: 

1. Anjet Daanje - Het lied van ooievaar en dromedaris 
2. Jonathan Franzen – Kruispunt 
3. Juli Zeh – Ons soort mensen 

Het zou mooi zijn als ik in de volgende Achtkant een lijstje kan samenstellen van de mooiste boeken 
die u gekozen hebt. 
U kunt uw inzending insturen naar mijn e-mailadres: gvanmook@kpnmail.nl 
 
Dit keer ook een heel kort boekverslag, omdat ik u wil laten kennismaken met een voor veel mensen 
onbekende schrijver: de Amerikaan Willy Vlautin.  Vlautin heeft inmiddels vijf zeer goed ontvangen 
romans geschreven, waarvan ik ‘Laat me niet vallen’ heb gelezen. Het boek gaat over de jonge Horace 
Hopper die op een ranch woont, kilometers van de bewoonde wereld. Als tiener werd hij in huis 
genomen door Mr. en Mrs. Reese, die nu in de zeventig zijn. De gezondheid van Mr. Reese gaat steeds 
verder achteruit en zijn wens is dat Horace de ranch overneemt. Maar Horace heeft andere idealen, hij 
droomt ervan om professioneel bokser te worden en hij wil en kan de ranch niet overnemen, en hij 
vertrekt om zijn droom na te jagen. We volgen Horace op zijn zware reis door de ruige bergen van 
Nevada tot in de keiharde wereld van het Mexicaanse boks- circuit, waar hij vele moeilijkheden moet 
overwinnen. Een prachtig, indringend boek! Willy Vlautin is naast schrijver ook muzikant. Hij is gitarist 
en tekstschrijver van de inmiddels steeds populairder wordende country-soulband ‘The Delines’. Ik heb 
twee keer een optreden bijgewoond, waarvan één onlangs in De Oosterpoort in Groningen, en ik ben 
zeer enthousiast over hun muziek, maar ook over de mooie teksten van Vlautin.  
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Laptoptassen/aktetassen geschonken door de Rabobank 
 

De Rabobank heeft in het verleden samen met ons computer cursussen 
georganiseerd, door velen van u dankbaar gevolgd. Er zijn nu een 
aantal laptoptassen over die de Rabobank aan onze vereniging 
geschonken heeft. 
Het zijn ca. 15 tassen die ook als aktetassen te gebruiken zijn en er 
prima uitzien. 
Wanneer u graag zo’n tas wilt bezitten hoeft alleen maar contact op te 
nemen met Pieter Both. Dit kan telefonisch op 0418-640520 of per mail 
naar p.both@hccnet.nl 

 
2022 is bijna al weer voorbij. 

 
Door Gerrit Verkuil. 
 
En zo hebt u dan de laatste Achtkant van 2022 onder ogen. Wat vliegt de tijd toch. Het lijkt erop dat 
dit naarmate je ouder wordt steeds sneller gaat. Dat ligt overigens niet aan het weer. Zelden hebben 
we zo’n heerlijke herfst met veel zon en aangename temperatuur gehad. Terwijl ik aan deze column 
begin is het  10 november en buiten staat de thermometer bij ‘Brood en Zo’ op 16 graden. Hopelijk 
blijft het ook de komende maanden zacht weer. Met die hoge energieprijzen zitten we bepaald niet op 
vorst te wachten.  
Als fervent oud-schaatser vind ik het wel jammer dat er de laatste jaren niet of nauwelijks van de 
fraaie ijsbaan nabij het golfterrein en Europarcs gebruik kon worden gemaakt. Triest vind ik dat met 
name voor de vrijwilligers die destijds veel tijd en energie hebben besteed om de baan met clubhuis te 
realiseren.  
En nu ik dan toch over een clubhuis heb, word ik steeds jaloerser op de Ammerzodense KBO-afdeling. 
Deze heeft bij dorpshuis ‘De Weesboom’ dagelijks de beschikking over een eigen onderkomen. Volgens 
mij is dat één van de redenen dat het ledenaantal daar nog steeds groeit. Helaas heeft de allengs 
groeiende groep Drielse ouderen geen gebouwtje waar constant gebruik van kan worden gemaakt. 
Onze KBO is grotendeels afhankelijk van het beleid van Brabant Zorg en er moet maar afgewacht 
worden of, wanneer en over welke ruimte van De Leyenstein beschikt kan worden. 
En nu ik dan toch over gebouwen heb, ik was verbaasd over de grote hoeveelheid mensen, die zo wat 
uit heel Nederland naar Alem was gekomen, om te kijken naar het te koop staande kerkje met 
toebehoren. Ik vraag me af waarom de Gemeente het niet aan ‘ons eigen’ Sociaal Cultureel Fonds 
verkoopt . Dit wil de vraagprijs betalen om het vervolgens aan een te vormen stichting in het 
‘Spreeuwendurp’ te verhuren. Uit doorgaans betrouwbare bron vernam ik dat vertegenwoordigers van 
de Alemse Dorpsraad, het Dorpshuis en de Erfgoedvereniging Alem bereid zijn om het monumentale 
gebouwtje voor een redelijke prijs te huren en er zou zelfs een anoniem iemand zijn die daar desnoods  
gedurende vijf jaar voor garant wil staan. Uiteraard ben ik benieuwd naar de verdere ontwikkeling.  
En verdraaid, terwijl ik me voornam om in deze column niet te sakkeren, betrap ik me erop dat ik het 
kennelijk toch niet kan laten. Misschien is het beter dat ik maar een streep onder mijn schrijfseltjes ga 
zetten. Ongetwijfeld is er iemand, die in 2023 minder moppert. Ik hoor wel wat jullie ervan denken. 
 
 
En dan toch nog iets over het Mgr. Zwijsenplein. Ik vind het prachtig dat het zo fraai gerenoveerd 
wordt, maar ik zou wel eens willen weten wat die ingreep kost en of het niet beter was geweest als een 
deel van dat geld bestemd was voor het realiseren van een ‘ouderen-honk’.  
Alvast fijne Kerstdagen en een aangename jaarwisseling zonder allerlei vervelend gedoe toegewenst. 
 

 
Onderschrift: “Onder de bomen van het plein, daar kan het zo gezellig zijn”, 
dit leuke liedje van Max Tak werd o.a. gezongen door Fien de la Mar, Jenny 
Arean, Willy Alberty en Paul de Leeuw. Wie weet, zingen de Drielenaren het 
als volgend jaar het Mgr. Zwijsenplein gerenoveerd is. Eigen foto. 
 



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 
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Primera - Zwijsje - ’t Kappershuis 

Hubo Kerkdriel
Industriestraat 3
(0418) 63 18 38

Kerkdriel@hubo.nl
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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




