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Jaargang 21 
Nummer 3 
maart 2023 

Maandblad “DE ACHTKANT” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hopeloos 
 
Er zijn veel ergere dingen dan waar ik het nu over ga hebben, maar dit 
is iets waar iedereen wél iets aan zou kunnen doen. 
Jaren terug schreef ik er al eens over: de troep, de blikjes, flessen, 
sigaretten- en bierverpakkingen, hele zakken afval. 
Om moedeloos van te worden, of nee, bóós! 
 
Net zag ik dat de prullenmand naast 
het bankje, waarop je zo mooi over 
de uiterwaarden en de Maas kunt 
kijken, uitgebrand was. 
Vuilnisbak zwart en kapot, vieze 
troep ervoor. 
 
Wie doet zoiets? Waarom? 
Het plezier om te vernielen - het lak 
hebben aan - wie doet me wat - wat 
kan het mij schelen. Nihilisme. 
Om te huilen. 
 
Braaf raap ik al zolang ik hier woon, 
blikjes, flessen en andere troep. 
Klim dijk op en af, want vér gooien 
met die lege blikjes kunnen ze vaak 
wel. 
 
De volle groene zak die ik boven aan het stoepje langs de dijk zet, 
wordt steeds meegenomen door de man die de vuilnisbakken langs de 
dijk verzorgt. 
Er zijn gelukkig steeds meer mensen die ook rapen. 
Maar het blijft dweilen met de kraan open. 
 
En toch: 
 
Houd moed, heb lief. 
 
Wendela 
 
 

De inhoud van deze Achtkant: 
 
Voorwoord van Wendela blz. 1 
 
Huiskamer blz. 2 
 
Historische plaatjes ruilen blz. 2 
 
Teruggave contributie blz. 4 
 
Koningsdag blz. 4 
 
Correctie Sportvissers op blz. 4 
 
Open Eettafel blz. 5 
 
Themamiddag “veilig bankieren” 
op blz. 6  
 
Wandelen en Fietsen op blz. 6 
 
Klassiek op blz. 7 
 
Kienen op blz. 7 
 
Themamiddag “Markante 
vrouwen ” op blz. 7 
 
MuseumPlus Bus blz. 8 
 
Puzzelen op blz. 8 
 
Oud gedicht op blz. 9 
 
Boekbespreking van Gerard van 
Mook  blz. 10 
 
De column van Gerrit Verkuil op 
pagina 10 
          

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

Plaatjes ruilen. 
 

Het “Historisch Verzamelalbum”van Albert Heijn Zaltbommel is een 
groot succes.  

Er zijn ruilmiddagen georganiseerd o.a. op 
zaterdag 4 maart in het Historisch Museum in 
Hedel van 14.00 tot 17.00 en in het Driels 
Museum in Kerkdriel op maandag 6 maart van 
19.00 tot 22.00 uur. 
Mocht u geen tijd of geen zin hebben op deze 
tijdstippen, loop eens binnen in onze huiskamer 
op maandagmiddag 13 maart. Er is in ieder 
geval een liefhebber om plaatjes te 
ruilen! 
 

 
 

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 



 
  

Nieuwe Leden 
 

De heer Jan Willem Kreemers uit 
Velddriel 

De heer Gerrit van den Ham uit 
Kerkdriel 

Mevrouw Anita van den Ham-van 
Gessel uit Kerkdriel 

De heer Egon van Kessel uit 
Kerkdriel 

De heer Frans Nendels uit 
Kerkdriel 

Mevrouw Annie van Uitert-
Kooijman uit Velddriel 

De heer Jos Daams uit Kerkdriel 

De heer Hans Muilman uit 
Zaltbommel 

Mevrouw Thea Muilman-Copier 
uit Zaltbommel 

 
Praten lucht op  

 
 

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 26 december overleed Cocky Schoenmaker uit Kerkdriel. Ze 
werd 83 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 
11 maart de heer Henk van der Loo uit Kerkdriel 

13 maart de heer Jan van der Wal uit Kerkdriel 

15 maart de heer Adrie van Boxtel uit Kerkdriel 

17 maart de heer Piet Broekmeulen uit Kerkdriel 

30 maart de heer Henry Omloo uit Kerkdriel 
 

 

85 jaar 
19 maart de heer Thijs van Berkel uit Kerkdriel 

 
 

95 jaar 
4 maart mevrouw Gon van der Burght-Merks uit Kerkdriel 
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Teruggave contributie CZ en VGZ 
*****  Herinnering  ***** 

 
Weet u het nog? 
Wanneer u onder onze collectiviteit bij CZ of VGZ een 
ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering heeft 
afgesloten, dan kunt u uw contributie volledig terugkrijgen. 
Zo bent u dus gratis lid van onze prachtige KBO! 
 
Bent u bij VGZ verzekerd, dan vult u uw lidmaatschap gegevens op de website 

van KBO-Brabant: https://www.kbo-brabant.nl/uw-contributie-retour-via-vgz-2023 
Indien u en uw partner allebei KBO-lid zijn en via ons collectief aanvullend verzekerd zijn, dient u het 
formulier twee keer in te dienen. 
Daarna ontvangt u van KBO-Brabant een betalingsbewijs via e-mail. Dit bewijs kunt u indienen bij 
VGZ, net zoals u uw facturen voor zorgkosten declareert. 
 
Helaas is er nog niet zo’n website voor CZ, maar u kunt in beide 
gevallen (CZ of VGZ) even met KBO Brabant bellen: 073-
6444066. Zij regelen het dan voor u in een paar minuten. Wel 
even uw klantnummer (VGZ) of polisnummer (CZ) bij de hand 
houden. 
 
Let op dat u bij CZ alleen met de “Leden” polis in aanmerking 
komt, niet met de “50+” polis.  
 
Natuurlijk kunt u een beroep doen op het bestuur wanneer u nog vragen heeft.. 

 
Koningsdag 27 april 2023 
>>>>> Oproep <<<<< 

 
Op 27 april wordt er door het Oranje Comité Kerkdriel weer de Koningsdagmarkt met leuke attracties 
en activiteiten op het Mgr. Zwijssenplein georganiseerd. 
Het KBO bestuur wil daaraan graag meewerken. Wij vinden dit een mooie gelegenheid om de KBO 
weer eens voor het voetlicht te brengen en hopelijk ook wat nieuwe leden erbij te krijgen. 
We willen een sjoelcompetitie met leuke prijsjes houden. 
Zijn er mensen die willen meedenken en ons willen meehelpen 
met de organisatie? 
 
Graag opgeven bij Pieter Both (0418-640520 of p.both@hccnet.nl) of 
Berrie Monster (0418-633255 of berrie.monster@planet.nl). 

 
 

CORRECTIE BERICHT VOOR ALLE KBO SPORTVISSERS  
 
Woensdag 17 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 
 
Voor vragen en/of opgeven kan kontakt worden opgenomen met  Jan van Doorn. Tel 06-55898971 
Aanmelden liefst per E mail: Doornhout@hetnet.nl 
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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 eerstvolgende open eettafel is al op woensdag 1 maart in de Leyenstein. 

Na de maaltijd is er een themamiddag over: "Veilig online bankieren. 

De daaropvolgende eettafel vindt plaats op woensdag 5 april ook in de Leyenstein. 
Hiervoor kunt u zich opgeven voor 3 april bij Marianne Lagarde tel.nr  0654942354 of per e-
mail: mariannelagarde@kpnmail.nl 

De zaal is open om 11.30, aanvang maaltijd 12.00 uur. 

De kosten bedragen € 10,00. 

Marianne Lagarde 
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Themamiddag Veilig Online Bankieren 
 

1 maart 2023 om 14:00 uur in de Leyenstein 
 

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 de lezing “Veilig online bankieren”  
Tijdens deze lezing leren we u graag hoe u veilig online bankiert en 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. 
Medewerkers van de Regiobank zullen de presentatie verzorgen. 
 
 

 Wandelen 
 

De wandeling van 2 februari was wat druilerig maar zeer 
verrassend. We begonnen met het bewonderen van de nieuw 
aangelegde belevingstuin van de Leyenstein met de vrolijk 
fluitende vogels. Daarna kregen we veel paadjes en straatjes te 
zien, waar we nog geen weet van hadden. 
De afsluiting was lekker warm met heerlijke koffie/cappuccino in 
de Leyenstein. 
 
2 maart 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 16 maart 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 
opnamestop, maar je kunt je wel aanmelden 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 Janssen (annie.wiegmans51@gmail.com) tel.nr. 06-40617235 of  
2. Lies v.d. Bogaard (lvandenbogaardt@gmail.com)  tel.nr. 06-36274635   
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Klassieke Muziek vertellingen 
 
In maart zijn de vertellingen; 
 
Voor de Leyenstein te Kerkdriel woensdag 8 maart aanvang 10.30 uur zaal open om 10.00 uur. 
 
Voor de Parel te Rossum op zondag 19 maart aanvang 14.30 uur zaal open om 14.00 uur. 
 
De vertellingen gaan over het mooie orgel van de St. Maartenskerk te Zaltbommel. 
De orgelgeschiedenis van de Zaltbommelse Sint Maarten gaat terug tot de zestiende eeuw. In 1534 
wordt Mr. Heyman Gielissen als organist aangesteld “met consent van schepenen en burgemeesters”. 
Als er een organist was, moet er dus ook een orgel geweest zijn. Over dit oude orgel is helaas niets 
bekend, waarschijnlijk is het geplaatst aan de noordkant van het koor. In 1590 werkt Meester Peter 
Jansz de Swart aan het orgel. Dit instrument is dan geplaatst “boven de trap van de noortsijde in de 
kercke”. 
 
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! 
 

Kienen. 
 
Op vrijdag 31 maart 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. 

 
 

Themamiddag  
 
Op woensdag 05 april 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.  



8 
 

Of het gaat om de eerste vrouwelijke burgemeester van Gelderland, een wereld beroemd 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. 
 
 
 

Museum Plus Bus 
 
We zijn weer ingeloot voor een reis met de Museum Plus Bus en wel  op 13 
juni. Ditmaal gaan we naar Amsterdam. Details komen in de volgende 
‘Achtkant’. 
 
June Verkuil 
 
 

 Oplossing vorige puzzel KBO 
 

 
De vorige puzzel is niet volledig afgedrukt. Daarom hebben we besloten daarvoor geen prijs uit te 
reiken. 

 
 

Nieuwe 
doorloper 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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Horizontaal: 1 voorstelling in de slaap; smet; speling - 2 karakter; uitholling door stromend water; 
bladgroente - 3 geluidje; luizenei; platzak; sjaal - 4 elpee; ton; het kweken - 5 eigenaardig; hoogste 
speelkaart; vogel - 6 daar; bedehuis; deel v.e. zeilboot; broer van Kaïn - 7 pl. in Flevoland; harde 
klap; stierenvechter - 8 knock-out; pers. vnw; dierentuin in Amsterdam; met name; niet wild - 9 een 
zeker iemand; hoofddeksel; kroot; loofboom - 10 dakbedekking; dreigend gevaar; drinkbehoefte - 
11 smekend verzoek; Europeaan; onbesmet; pratende vogel - 12 roem; serie; huwelijkspartner; niet 
parkeren. 
Verticaal: 1 huisbedekking; kanselrede; riv. in Duitsland - 2 spoorstaaf; riv. in Italië; omlaag - 
3 zwaardwalvis; grote bijl; grasland - 4 of dergelijke; epiloog; bout - 5 honingdrank; gewichtsaftrek; 
verbond - 6 hebberig persoon; zinken emmer; deel v.e. trap - 7 waterplant; steekbeitel; woonboot - 
8 loofboom; badkleding; nors - 9 ijzig; grap; ingeving - 10 troep jachthonden; blijspel - 11 deel v.e. 
toneelstuk; botervat; platvis - 12 cowboyfeest; weer gezond; British Airways - 13 Japans bordspel; 
voordat; provinciehoofdstad - 14 pl. in Gelderland; kluit; spits. 
 

 
 

Gedicht ‘Onze Noodkerk’ 
 
Onderstaand eenvoudig gedichtje kreeg ik (Gerrit Verkuil) in handen gedrukt in De Leyenstein. 
Ik weet niet wie die bepaald niet hoogstaande poëzie destijds geschreven heeft. Dat doet er ook niet 
toe, het is een interessante herinnering aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
 
ONZE NOODKERK 
 
In de Hoorzikstraat te Kerkdriel 
Staat een boerderij 
Daarin een koe, een paardenstal 
En mandenmakerij. 
 
De eigenaar van deze hof 
Is geëvacueerd 
’t Is jammer want zijn huis en hof 
Wordt door iedereen geëerd. 
 
En deze boerderij waar 
Ieder deed zijn werk 
Is nu verheven tot Gods huis 
Tot bedehuis tot kerk. 
 
Een pater uit Zaltbommel komt 
In Verhoevens achterhuis 
Draagt op ’t offer van de Heer 
’t Offer van het kruis. 
 
In eenvoud knielen wij hier neer 
En bidden saam tot God 
Dat hij verzacht het oorlogsleed 
Wegneemt ons droevig lot. 
 
En als de oorlog is ten end 
Die ’t leven maakt tot hel 
Vergeten we onze noodkerk niet 
’t Kerkske van den Bel. 
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Deze keer geen boekbespreking maar drie boekentips. 
Door Gerard van Mook 
 
‘Speeldrift’ van Juli Zeh 
Nadat ik de prachtige roman ‘Ons soort mensen’ van Juli Zeh had gelezen ben ik fan geworden van 
deze Duitse schrijfster, (of moet ik van de boekenpolitie ‘auteur’ schrijven?).  Ik ben nu bezig in een 
van haar vroegere romans ‘Speeldrift’ uit 2006. Het boek gaat over de hoogbegaafde veertienjarige 
Ada die op een gymnasium in Bonn bevriend raakt  met de eveneens hyperintelligente Alev. Ze 
beginnen een gevaarlijk experiment waarbij ze alle sympathie en mededogen uit hun leven verbannen. 
Een van hun leraren wordt het slachtoffer van hun immoreel en onvoorspelbaar gedrag. Het boek leest 
minder makkelijk weg dan ‘Ons soort mensen’ en ‘Onder buren’, maar de doorzetter wordt beloond. 
Opnieuw een geweldige roman van Juli Zeh. 
 
‘Niemandsland’ van Pat Barker 
‘Niemandsland’ is het eerste deel van een indrukwekkend drieluik over de 
Eerste Wereldoorlog. De volgende boeken in deze reeks zijn: ‘Het oog in de 
deur’ en ‘Weg der geesten’. In ‘Niemandsland’ klaagt dichter en officier in 
het Britse leger Siegfried Sassoon, de politici aan die verantwoordelijk zijn 
voor de voortgang van de Eerste Wereldoorlog. Het boek begint als volgt: ‘Ik 
leg deze verklaring af als een weloverwogen daad van verzet tegen het 
militaire gezag, omdat ik van mening ben dat de oorlog opzettelijk wordt 
verlengd door diegenen die het in hun macht hebben hem te beëindigen.’ 
(Bij deze zin moet ik meteen aan Vladimir Poetin denken..). Sassoon belandt 
in een militair hospitaal waar hij behandeld wordt voor shellshock. Zijn 
herinneringen aan de verschrikkingen in de Vlaamse loopgraven zijn soms 
huiveringwekkend.  
De Britse schrijfster Pat Barker heeft met deze trilogie niet minder dan een 
meesterwerk afgeleverd. 
 
‘Het hout’ van Jeroen Brouwers 
In de boeken van de vorig jaar overleden Jeroen Brouwers is Nederlands-Indië nooit ver weg. 
Brouwers is in 1940 geboren in Batavia en als peuter, samen met zijn moeder en zusje geïnterneerd 
geweest in een Jappenkamp. In 1947 kwam hij samen met zijn moeder en overige gezinsleden in 
Nederland aan. Tot 1950 woonde hij bij zijn ouders. Vanaf zijn 10e jaar werd hij op ‘internaat gedaan’ 
omdat hij na de vrijheid die hij in Indië gewend was onhandelbaar zou zijn. In ‘Het hout’ verwerkt 
Brouwers zijn ervaringen op de kostschool bij de fraters in Limburg. Waar seksueel misbruik, sadisme 
en vernederingen aan de orde van de dag waren. Brouwers was zeer ongelukkig op het internaat. Hij 
schetst in zijn onnavolgbare schrijfstijl de misdaden en de hypocrisie van de roomse kerk, die heden 
ten dage nog steeds verontwaardiging oproept. Een indrukwekkend boek van deze geweldige schrijver! 

 
 

 

Stichting ‘Waakmand Bommelerwaard’. 
 
Column door Gerrit Verkuil. 
 
Aansluitend aan de ‘Open Eettafel’ in de Leyenstein verzorgden onlangs drie bestuursleden van de 
Stichting ‘Waakmand Bommelerwaard’ een interessante lezing.  
Waken bij een ongeneeslijk zieke is zeer intens. Zowel lichamelijk als emotioneel. De Stichting 
‘Waakmand Bommelerwaard’ geeft de mantelzorgers, die deze zware taak bij de stervende op zich 
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hebben genomen, een steuntje in de rug. En wel door hen een mand vol troostrijke, handige en 
zinvolle producten aan te bieden. Elke waakmand wordt door enthousiaste vrijwilligers op maat 
samengesteld en is nadrukkelijk afgestemd op leeftijd en geslacht.  
Jammer is het dat er bij de lezing slechts vijftien toehoorders waarvan vijf KBO-bestuursleden 
aanwezig waren.  
 
Afscheid nemen 
 
 Na afloop gingen naar aanleiding van hetgeen er verteld was, mijn gedachten over afscheid nemen tal 
van richtingen uit. Afscheid heeft namelijk diverse facetten. Vrijwel dagelijks komt het voor dat we 
afscheid nemen van mensen, dingen, zaken of situaties. Soms bezorgt je dat verdriet soms is het een 
opluchting. Maar hoe dan ook, er gebeurt iets met je. Om maar een voorbeeld te noemen. Aangezien 
ze echt helemaal op waren deponeerde ik gisteren een paar schoenen in de kliko. Op dat moment 
realiseerde ik me met enige weemoed hoe ik gehecht was aan dat simpele schoeisel. Een zelfde gevoel 
maar dan veel sterker was er toen ik enkele jaren geleden afscheid nam van ons tot op de draad 
versleten vijftien jaar, oud Golfje. Maar liefst 280.000 kilometer had die ons vrijwel probleemloos van 
hot naar her vervoerd. Toen we het wagentje naar de sloper brachten voelden we dat bijna aan als 
verraad aan iets dat ons vele jaren trouw was geweest. En dat zijn dan nog maar materiële dingen.  
 
VPTZ 
 
Veel heftiger is het als je van mening bent dat je het positieve beeld dat je van iemand had in 
negatieve richting bij moet stellen, je een eind maakt aan een relatie, je kind opeens je kind niet meer 
is. Of nog veel erger als het leven van iemand, waar je zeer op gesteld bent, op zijn eind loopt. In zo’n 
situatie word je nadrukkelijk geconfronteerd met vragen over de zin van het leven. Gelukkig is er in tal 
van gevallen voor het gezin waar een dierbare gaat sterven een vrijwillig(st)er van de Vereniging voor 
Palliatieve Terminale Zorg, die de stervende en mantelzorgers bij staat. Alleen al de aanwezigheid van 
een geschoolde VPTZ-er is voor veel betrokkenen een steun in de rug. Gelukkig beschikken we in de 
Bommelerwaard over een optimaal functionerende afdeling van de VPTZ. Eén van de belangrijkste 
initiatiefnemers daarvan was Leny Merks, die vervolgens aan de wieg van de stichting ‘Waakmand 
Bommelerwaard’ stond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld van spulletjes die in een waakmand zitten. De inhoud is steeds afgesteld op degenen 
waarvoor die bedoeld is. 
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