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Maandblad “DE ACHTKANT” 
 
 
 

 
 
 
 

Dobby 

De hond van mijn zoon logeert een tijdje bij ons. 
Het is een mooi bruin hondje, maar vreselijk nerveus. 
Via, via hebben ze het beestje uit Mexico gehaald. 
Je hebt er niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen dat ze daar 
een behoorlijk trauma heeft opgelopen: schuw, altijd kromme rug, 
oren plat en staart tussen de poten. Ze kan treurig, zacht piepend, 
naar buiten zitten staren. Een mens zou er melancholisch van worden. 
Heus, wij schoppen en slaan niet, maar ze blijft wegduiken voor Pieter. 
Mij verdraagt ze gelukkig beter. 
 
Eten is ook een dingetje. 
Ze schrokt niet, zoals een 
normale hond, maar eet , 
lijkt het, met tegenzin 
brokje voor brokje. Dit is 
duidelijk met lange 
tanden eten. Het 
voerbakje gaat niet leeg 
en nee, ik doe er nooit te 
veel in. 
Het voordeel is dat ze 
niet bedelt. Zelfs als je 
haar iets lekkers 
voorhoudt draait ze haar 
kop af. 
Buiten wordt het een andere hond. Aan de riem is het een ramp, maar 
los rent ze uitzinnig dijk op en af. Ze lijkt dan heel gelukkig. Soms 
meldt ze zich even om er daarna weer vandoor te schieten. 
Met andere honden spelen schijnt ze ook heerlijk te vinden, maar hier 
houdt iedereen zijn hond angstvallig aan de lijn, en dat hoort ook zo 
geloof ik. 
Als het nu als je blieft maar niet te vaak regent, dan is uitlaten wel 
leuk. 
Goed voor de hond, goed voor mij. 
 
Houd moed, heb lief. 
 
Wendela 
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De column van Gerrit Verkuil op 
pagina 10 
          
Willy van Lieshout 

 
Redactie Willy van Lieshout. 
e-mail:  
willyvanlieshout51@gmail.com  
 
Kopij voor het volgende 
nummer kan tot uiterlijk 
dinsdag 21 februari 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Han van der Hilst-
Karrewij uit Rossum 
De heer en mevrouw Beenen-van 
Steenbrugge uit Rossum 
De heer en mevrouw Van Mierlo 
-Kox uit Kerkdriel 
Mevrouw Corrie van Eeuwijk-
Langenhuijsen uit Velddriel 
Mevrouw Maja Horrevorts uit 
Kerkdriel 
De heer Gerard School uit 
Zaltbommel 
Mevrouw Els School-van Melis uit 
Zaltbommel 

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 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 
 

 

Overleden leden 
Op 11 januari overleed op 68 jarige leeftijd de heer Ad van 
Beurden uit Kerkdriel 
Op 24 december mevrouw Ria van den Oord-van Namen uit 
Kerkdriel. Zij werd 85 jaar. 
23 december stierf op 86 jarige leeftijd mevrouw Vera van der 
Stroom-Commandeur uit Kerkdriel 
Op 13 december overleed de heer Peter van Hees uit Velddriel. 
Hij werd 80 jaar 
Op 12 november is op 76 jarige leeftijd de heer Wim Plomp uit 
Kerkdriel overleden. 
 

 

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

 

Kroonjarigen 
 

80 jaar 
20 februari Mevrouw Henny Kootkar uit Rossum 
27 februari De heer Jan Jagtenberg uit Kerkdriel 

 

85 jaar 
17 februari Mevrouw Gerda Verwers-Potappel uit Rossum 

 

90 jaar 
9 februari De heer Theo Bayens uit Kerkdriel 



4 
 

 

Impressie van Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 11 januari  
 
Bij het openen van de deuren van de Boxhof, om 13.00 uur, was het meteen een drukte van belang. 
We hadden 100 stoelen klaar gezet, maar dat was niet voldoende. Uiteindelijk verwelkomden we 115 
gasten. 
Na het eerste kopje koffie met cake opende onze vicevoorzitter Pieter Both de bijeenkomst met een 
mooi gedicht. 
 
Voor 't nieuwe jaar 
en alle volgende jaren 
wens ik eenieder  
een gezond humorgevoel, 
en relativeringsvermogen. 
Geen strijd, geen nijd, geen spijt,  
geen pijn noch kommer 
die niet te verdragen zijn, 
maar vooral, 
hoop ik van ganser harte: 
maken wij toch allen samen 
't leven fijn ! 
Een luisterend oor, 
een klein gebaar, 
een glimlach, 
veel hoeft dat niet te zijn. 
Wat aandacht, tederheid en warmte 
heet dat niet liefde ? 
 
Terugblik 
Pieter Both en Berrie Monster blikten terug op de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen jaar, Pieter 
het Zorg en Welzijn en Berrie het ontspanningsdeel. Speciale aandacht was er voor het organiseren 
van de open eettafels door Marianne Lagarde. In 2023 al tien jaar!. 
Na deze terugblik was het tijd voor het tweede kopje koffie en het eerste optreden van “Triple X”. Het 
was niet de eerste keer dat zij voor ons optraden, maar ze vervelen nooit. Zelfs bij dit eerste muzikale 
intermezzo stroomde de dansvloer al vol. 
 
Vooruitblik 
Hierna volgde een korte vooruitblik van de activiteiten, die we plannen voor dit jaar, zowel  de 
ontspannings- als Zorg en Welzijn activiteiten.  
Berrie deelde mede dat we één ALV plannen in april/mei en dat de ALV in oktober niet meer op het 
programma staat. Het bestuur bekijkt nog of een bijeenkomst in het najaar financieel haalbaar is. 
Na afloop van deze vooruitblik is er opnieuw muziek en dans met een drankje en een hapje  en worden 
de loten voor de verloting verkocht. Of het komt door de aanmoediging van Pieter “Als u genoeg loten 
koopt kunnen we misschien in de herfst ook nog een bijeenkomst houden!!”, de volle dansvloer of de 
prima sfeer er werden veel loten verkocht. Het totale verkoop bedrag was €522,00. 
Loterij. 
De trekking werd verzorgd door de heer Chris van Dulmen en mevrouw Wil Martens. Zij maakten een 
tiental aanwezigen blij met mooie prijzen, die door Maria Verhoeven waren ingekocht en verpakt. 
Sluiting 
Omstreeks 16.30  uur sloot Pieter Both  bijeenkomst af met dank aan de beheerster en de bediening 
van de Boxhof voor de geweldige verzorging en Triple X voor hun bijdrage. Alle leden werden bedankt 
voor hun aanwezigheid.  
 
Het was een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst 
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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 

OPEN EETTAFEL 

De eerste eettafel van 2023 vindt plaats op woensdag 1 februari in de Leyenstein.  
De kosten zijn € 10,00. Hiervoor krijgt u een 3-gangen menu met een drankje vooraf en een kopje 
koffie of thee na. 
Als u zich nog niet hebt opgegeven kan dit tot vrijdag 27 januari. 
 

Themamiddag Waakmand 
1 februari 2023 om 14:00 uur in de Leyenstein 

 
Waken en verzorgen van een ernstig zieke is heel intens. Zowel lichamelijk als emotioneel.  

Stichting Waakmand Bommelerwaard wil mantelzorgers die deze zware taak op zich hebben genomen, 
graag een steuntje in de rug geven.  Onze Stichting brengt de mantelzorger(s) een mand met zinvolle 
en troostrijke producten voor een lichtpuntje in een zeer moeilijke tijd. 
Ieder mens is uniek. En ieder afscheid is uniek. Daarom heeft de mand een basisinhoud die we 
aanvullen met dingen die passen bij een specifieke situatie. Zijn er bijvoorbeeld jonge kinderen bij 
betrokken, dan kunnen we in de mand o.a. boekjes doen die in begrijpelijke taal het proces van 
sterven en afscheid nemen belichten. Maar ook zijn er voor kinderen knuffeltjes. 
Graag willen wij u op 1 februari a.s. vertellen hoe we tot de oprichting van onze stichting zijn gekomen 
en willen wij u de inhoud van de mand presenteren.  
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Door het schenken van een mooie gevulde mand 
Willen wij de mantelzorger 
Laten ervaren dat ze iemand zijn 
Laten merken dat ze gezien worden  
Laten voelen dat ze herkend worden 
Als een mens, als een unieke mens 
 
Leny Merks 
 

OPEN EETTAFEL 
 
De volgende eettafel vindt plaats op woensdag 1 maart ook in de Leyenstein 
De kosten hiervoor zijn eveneens € 10,00 voor een 3-gangenmenu met een drankje  vooraf en koffie 
of thee na. 
Ook hiervoor kunt u zich al opgeven maar in ieder geval tot vrijdag 24 februari. 
 
Opgeven kan bij; tel.06-54942354 / 073-5994508; of e-mail mariannelagarde@kpnmail.ni. 
 
Marianne Lagarde 
 

Themamiddag; Veilig online bankieren 
 
1 maart 2023 om 14.00 uur (na de Open Eettafel) in de Leyenstein, zaal Hoenzadriel 
 
Internetcriminelen vallen elke dag mensen lastig met bijvoorbeeld valse e-mails en marktplaatsfraude. 
En dat wordt alleen maar meer. Want steeds meer geldzaken worden online geregeld. Wij willen u 
graag helpen om dit voor te zijn. Hoe? U hoort het tijdens onze lezing “Veilig online bankieren” 
 
Tijdens de lezing leren we u graag hoe u veilig online bankiert. 
Wat leert u tijdens de lezing? 
Tijdens de interactieve lezing leert u hoe u internetcriminaliteit herkent aan de hand van voorbeelden 
uit de praktijk. Welke vormen van internetcriminaliteit er zijn. In welke situaties u uw gegevens niet 
moet delen. Wanneer u een website of e-mail kunt vertrouwen. 
Zo krijgt u onder meer te zien hoe cybercriminelen proberen uw digicode, pincode of andere 
inloggegevens te ontfutselen. 
Graag willen wij u dan ook op 1 maart a.s uitnodigen voor dit actueel en belangrijk onderwerp. De 
directeur van de Regiobank, Seger Knops, zal de presentatie verzorgen. 

 
Wandelen 

 

Op 5 januari hebben we met 14 personen de eerste 
wandeling van 2023 gestart. In de pauze werd er 
getrakteerd op een gezonde versnapering, dus de 
eerste wandel vitamientjes zijn al binnen. 
 
2 februari 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. 
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Fietsen  
 
15 december was het 3 graden en hebben we met 3 personen gefietst. Pauze bij Intratuin met een 
heerlijke appelbol. Rondje kerstmarkt en warme chocolademelk, Het weer was fris met een zonnetje.  
 
Donderdag 16 februari is het de derde donderdag van de maand en gaan 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 opnamestop, maar je kunt je wel 
aanmelden 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 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-Janssen (annie.wiegmans51@gmail.com) tel.nr. 06-40617235 of 
2. Lies v.d. Bogaard. (lvandenbogaardt@gmail.com) of tel.nr 06-36274635 

 
Kienen 

 
Op vrijdag 24 februari  kienen in de Leyenstein. 
 
Zaal is open om 13.15 uur en kienen vanaf 13.30. 
Prijs € 5,00 per deelnemer € 1,00 voor een extra kaart. 
Een kopje koffie en plakje cake zijn in de prijs inbegrepen. 
Overige consumpties zelf afrekenen. De prijs voor een niet 
alcoholische consumptie is €2,50, voor een alcoholische consumptie €3,00. 
 
Mocht je geen vervoer hebben laat het dan even weten. We kijken of we iets kunnen regelen. 

 
Klassieke Muziek vertellingen 

 
Voor februari zijn de vertellingen; 
Voor de Leyenstein te Kerkdriel op woensdag 8 februari, aanvang 10.30 uur, zaal open om 
10.00 uur. 
Voor de Parel te Rossum op zondag 26 februari, aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.

Beide vertellingen gaan over Liefdes thema's (naar aanleiding van Valentijnsdag). 
Interesse? Kom gewoon eens luisteren en kijken, wil je meer info hieronder staan de contact 
gegevens. 
 
Voor de Leyenstein: hansgl@leyenstein-klassiek.nl 
Voor de Parel: de-parel-klassiek@glorius.nl  
 
Op de website staat nog meer info:  www.leyenstein-klassiek.nl 
 
nu ook aangepast zodat ook de Parel met de klassieke muziek erop staat! 
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Bericht voor alle KBO sportvissers 
 
Woensdag 10 mei willen wij  ons hengeltje weer uitgooien om de nodige forellen aan de haak te slaan. 
Diegene die willen deelnemen worden verwacht  tussen zeven en kwart over zeven in de voormalige   
Brandweerkazerne  Julianaweg  5  te Rossum. 
De koffie staat dan klaar,  waarna wij ongeveer kwart voor acht  vertrekken naar de visvijvers in 
Ommeren bij TIEL,    adres  de Kamphoeve.  Tel.0344-602375 
 
Er wordt gevist van ongeveer 8 uur tot 12 uur. 
De kosten per persoon zijn 17 euro incl. wormen, excl hengelhuur. De consumpties in de Kazerne zijn 
gratis  
Per persoon worden 5 forellen uitgezet. 
Ieder KBO lid mag iemand meenemen en die hoeft geen lid te zijn 
‘S morgens bij vertrek wordt het vervoer onderling geregeld.  
P.s. er mag maar met één hengel worden gevist, en voeren is verboden. 
Verder zijn de regels van de verhuurder van toepassing. 
Wij hopen op mooi weer, een gezellige en goede vangst 
Na alle vis gevangen te hebben gaan we terug naar waar we ‘s morgens zijn vertrokken om wat na te 
praten, dit onder het genot van een drankje. 
 
Voor vragen en/of opgeven kan kontakt worden opgenomen met  Jan van Doorn.   Tel 06-55898971 
Aanmelden liefst per E mail:    Doornhout@hetnet.nl  

 Oplossing vorige puzzel KBO 
 

De oplossing van de Sudoko puzzel in de vorige Achtkant is: 47893.  

 
Er zijn 10 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is An Weber-Heine. De VVV bon zal zo spoedig 
mogelijk uitgereikt worden. 

 

Nieuwe Zweedse KBO 
puzzel 

 

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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Boven is het stil – Gerbrand Bakker 
 
Boekverslag door Gerard van Mook 
 
‘Ik heb vader naar boven gedaan’. Zo begint de roman uit 2006 van Gerbrand Bakker. Een simpele, 
maar prachtige openingszin, die meteen nieuwsgierig maakt. De ik-figuur is de 55 jarige boer Helmer 
van Wonderen, die op de dag dat de roman begint zijn vader naar een slaapkamer op de 
bovenverdieping verhuist. Zelf neemt hij de slaapkamer van zijn vader beneden in gebruik. Helmers’ 
moeder is overleden en met zijn oude, bedlegerige vader heeft hij een afstandelijke relatie. Helmer 
bestiert de kleine boerderij van zijn vader tegen wil en dank. Het werk doet hij allemaal zelf. Het 
bestaat vooral uit het verzorgen van 23 schapen, enkele koeien en twee ezels.  
 
De melk van de koeien wordt steeds door twee melkrijders 
opgehaald: de één is vrolijke en jong en de ander is oud en stuurs. 
De stroeve gesprekken die Helmer heeft met deze twee 
verschillende mannen hebben een bepaalde onderhuidse spanning.  
Buurvrouw Ada woont op “verrekijkerafstand” van de boerderij. Ze 
heeft een hazenlip en is getrouwd met een oudere man. Hun twee 
zonen komen geregeld op het erf van Helmer en ook Ada, die een 
oogje heeft op Helmer, komt regelmatig op bezoek. Via flash-
backs komen we te weten dat Henk, de tweelingbroer van Helmer, 
op 20 jarige leeftijd is overleden na een auto ongeluk. Zijn 
vriendin Riet, die de auto bestuurde, overleeft het ongeval. De 
vader van Helmer neemt daarna rigoureuze besluiten: Riet wordt 
het huis uit gezet en Helmer moet zijn studie Nederlands 
stopzetten om op de boerderij te komen helpen. Dat doet hij, zeer 
tegen zijn zin. Langzaamaan went Helmer aan het leven en 
werken op de boerderij, maar er blijft altijd een onbestemde 
onrust en verlangen in hem bestaan.  
Van de opbrengst van de verkoop van enkele schapen koopt hij 
een oude landkaart van Denemarken. Vaak kijkt hij op deze kaart, 
waarmee zijn verlangen naar een ander bestaan wordt 
aangewakkerd. 
 
Op een dag krijgt hij een brief van Riet, de ex-vriendin van zijn broer. Ze vraagt hem of ze op bezoek 
mag komen om met hem te praten. Helmer zegt dat zijn vader dood is, anders durft Riet niet te 
komen. Voorafgaand aan het bezoek heeft Helmer zijn vader bezworen dat hij stil moet zijn! Tijdens 
het bezoek vraagt Riet aan Helmer of haar oudste zoon van 18, die onhandelbaar is, op de boerderij 
mag komen werken, om hem zo wat discipline bij te brengen. Na veel aarzelingen stemt Helmer toe en 
komt de jongen op de boerderij wonen. Hij moet heel erg wennen aan het primitieve boerenleven. Hij 
moet de stal uitmesten en de koeien met de hand melken. Vertier is er niet, Helmer heeft geen tv of 
andere spullen waarmee een jongeman zich kan vermaken. Soms gaat het goed, maar regelmatig is er 
geen land met hem te bezeilen en blijft hij dagenlang in bed liggen. De stroeve relatie tussen Helmer 
en de jongen wordt langzaam aan wel wat beter, maar blijft precair.  
 
Helmer besteedt weinig aandacht aan zijn vader, hij geeft hem te eten en verschoont hem, net zoals 
hij dat doet met zijn dieren. Ze hebben verder nauwelijks contact. De jongen krijgt medelijden met de 
oude man en gaat af en toe met hem praten. Allengs verslechterd de situatie van vader Van 
Wonderen, hij eet nauwelijks meer en op een dag is hij dood.   
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Jaap, de vroegere boerenknecht, komt ook naar de sobere begrafenis van de oude boer. Via flash 
backs zijn we al het een en ander te weten gekomen over deze Jaap, die tijdens zijn werkzame leven 
op de boerderij een goede band had met Helmer. De knecht werd echter door vader Van Wonderen 
weggestuurd van de boerderij omdat Henk en vriendin Riet in zijn werkmanshuisje zouden gaan 
wonen. Jaap is dan ook niet op de hoogte van het overlijden van Henk. 

In deze subtiele roman zijn nog allerlei verwikkelingen, die in dit verslag helaas niet aan bod kunnen 
komen. Of het Helmer zal lukken zijn ‘mislukte’ leven een nieuwe wending te geven moet u zelf maar 
lezen in dit prachtige boek. 
Gerbrand Bakker beschrijft indringend de eenzaamheid, de teleurstelling, het onbestemde verlangen 
naar een ander leven en het onvermogen om (h)echte relaties aan te gaan. De beschrijvingen van het 
platteland en de natuur zijn verstild als een schilderij en zeer treffend. Een geweldig mooi en 
ontroerend boek!   

Ook ditmaal weer hutspot 
Door Gerrit Verkuil. 

En hier was dan al weer de eerste ‘Achtkant’ in het nieuwe jaar. Het lijkt er op dat de tijd, naarmate je 
ouder wordt, steeds sneller voorbij vliegt.  
Het is weliswaar persoonlijk maar ik ben ieder jaar blij als de kerstdagen en de jaarwisseling achter de 
rug zijn. Rond die tijd word ik namelijk misselijk van alle reclame waarbij de supermarkten en andere 
voedselvoorzieners allerlei prijzige lekkernijen aan de man trachten te brengen. En dan te weten dat er 
een groeiend aantal landgenoten is dat blij is als ze met Kerstmis een eenvoudige stamppot met een 
stukje worst of een balletje gehakt op tafel kunnen zetten.  

Ik ben me er overigens zeer wel van bewust dat de meesten van ons het aanzienlijk beter hebben dan 
tal van voorgangers, maar toch zijn er dingen, die volgens mij aanzienlijk verslechterd zijn. Als 
voorbeeld noem ik het verdwijnen van verzorgingshuizen. Zo’n twintig jaar geleden waren die in tal 
van plaatsen. Helaas vond de politiek dat marktwerking de heilige graal was met als gevolg dat vrijwel 
alle verzorgingshuizen opgeheven werden. Natuurlijk was het niet in orde dat vitale mensen, die 65 
jaar waren, naar een verzorgingshuis konden om daar in tal van gevallen nog tientallen jaren te 
verblijven. Maar nu zijn er helaas velen, die op hun oude dag in een eigen huis of huurwoning in 
eenzaamheid weg zitten te kwijnen. Voor hen zou het geweldig zijn als ze hun laatste jaren in een 
bejaardenhuis door konden  brengen. Vooral de onderlinge contacten zijn m.i. van eminent belang. 
“Maar er zijn tegenwoordig toch verpleegtehuizen”, hoor ik u zeggen. Dat is waar, maar die zijn 
bestemd voor degenen, die 24 uur per dag zorg nodig hebben en niet voor hen die voor een belangrijk 
deel nog zelfstandig kunnen leven.  
Gelukkig komen er de laatste jaren in tal van plaatsen een soortement van hofjes met comfortabele 
seniorenwoningen waarbij in tal van gevallen zorg op afroep mogelijk is. Hopelijk komen er ook in de 
gemeente Maasdriel dergelijke voorzieningen. Hierin kunnen tal van ouderen nog van een leuke oude 
dag genieten en, wat ook zeer belangrijk is, er komen daardoor woningen vrij voor jongeren die al 
jaren op zoek zijn naar een behoorlijk onderdak. 

Bende 

Net als vrijwel iedereen heb ik me helaas ook dit jaar weer geërgerd aan de vernielzucht die tal van 
doldwaze hufters in Hedel tijdens de jaarwisseling ten toon spreidden. Op Nieuwjaarsdag zag ik ‘’het 
oorlogsterrein’ en las tot mijn stomme verbazing een dag later in de krant dat de jaarwisseling vrijwel 
overal zonder excessen was verlopen. Gelukkig was dat in de meeste kernen zo, maar, net als 
voorgaande jaren, is er helaas opnieuw voor vele duizenden euro’s vernield. In reacties op de 
vernielingen en het in de hens steken van auto’s, caravans en wat dies meer zij, las ik dat raadsleden 
van mening zijn dat het zo niet langer kan. Dank je de koekoek, dat weet iedereen, de vraag is echter 
wat er tegen te doen. Bruchem een goed voorbeeld. Daar is men er in geslaagd de krachten te 
bundelen en gezamenlijk een mooie vuurwerkshow te organiseren. 
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Provinciale Staten 
 
Oh, had u er geen idee van dat er binnenkort weer verkiezingen aan komen? Toch is dat zo en wel op 
woensdag 15 maart. Dan wordt bepaald wie in Arnhem op de 55 zetels plaats mogen nemen. Voor  
deze verkiezingen is hier doorgaans weinig of geen interesse. Dat komt, denk ik, vooral ook aangezien 
er ook nu weer slechts één Bommelerwaarder op de kandidatenlijst staat t.w. Elke Smulders (Tweede 
op de D66-lijst). 
Natuurlijk houden Provinciale Staten zich met de hele provincie bezig maar het zou toch wel mooi zijn 
als daar wat meer ‘politici’ in zouden zitten, die weten wat er zoal op ons mooie ‘Eiland tussen de 
Rivieren’ afspeelt.  
Hopelijk gaan de stemmen uit Maasdriel ditmaal niet al te veel naar splinterpartijtjes waarvan je na de 
stemming vrijwel nooit meer iets hoort of leest. Bovendien hebben die vaak de neiging om na veel 
onderling gesteggel na korte tijd al weer in elkaar te storten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De vergaderzaal van de Gelderse Provinciale Staten in Arnhem. Doorgaans maken weinig 
Bommelerwaarders deel uit van dit orgaan. 



Chris van Uitert
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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
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