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Toelichting op de inhoud:

In  dit boekje  worden  de  thema’s  (Ontspanning,  Zorg  &  Welzijn  etc.)  afgewisseld  met  steeds 

2 bladzijden Allerlei, waarin in chronologische volgorde diverse foto’s en soms wat wetenswaar-

digheden zijn opgenomen. Van de pakweg eerste 15 jaar waren maar weinig foto’s beschikbaar 

en zo ziet u bijvoorbeeld de jaren 1992 t/m 2002 op 2 pagina’s weergegeven, terwijl we van de 

latere jaren soms al 2 pagina’s voor 1 jaar konden vullen. In de beginjaren stonden onze leden na-

tuurlijk nog niet stil bij het verschijnen van een boekje ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 

en nog waarschijnlijker is dat mobiele telefoons met camera nog moesten worden uitgevonden. 

Ook bij de diverse thema’s is zoveel mogelijk een chronologische volgorde toegepast. 

Inhoudsopgave



Voorwoord van onze burgemeester

De samenleving zijn wij samen!

Nog regelmatig denk ik terug aan mijn eerste 

bezoek aan KBO Maasdriel. Ik was bij de nieuw-

jaarsreceptie in 2015 en moest spreken voor een 

zaal met 200 mensen. Ik vond het zeer indruk-

wekkend om zoveel betrokkenheid te zien. Het 

gaf mij direct een goed beeld van de vele activi-

teiten die KBO Maasdriel voor onze samenleving 

organiseert. KBO is een organisatie die het om-

zien naar elkaar hoog in het vaandel heeft staan. 

Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn in goe-

de en in minder goede dagen. U doet dat op een 

mooie manier; door leuke, ontspannen en leer-

zame activiteiten aan te bieden, maar ook door 

de handen uit de mouwen te steken bij kleine 

klusjes, huisbezoeken, te helpen bij zorg en bij 

de belastingaangifte. Het is toch bijzonder dat 

dit op deze manier wordt georganiseerd. 

KBO staat midden in de samenleving. In Maasdriel zijn de ouderen goed vertegenwoordigd 

door meerdere ouderenorganisaties verdeeld over de verschillende kernen. Er worden veel                    

activiteiten georganiseerd waar voor ieder iets van zijn of haar gading bij zit. Het is belangrijk 

dat op Maasdriels niveau afstemming is over de planning van deze activiteiten. Hierdoor is er 

voor iedereen een nog groter aanbod en daar varen niet alleen alle organisaties wel bij maar 

juist ook onze inwoners.

KBO draait op krachtige vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten worden georgani-

seerd, dat de gesprekken met maatschappelijke partners worden gevoerd en dat de organisatie 

meegaat in de ontwikkelingen van de maatschappij. Dat is een mooie klus, zeker voor jongere 

mensen die hierin hun steentje kunnen bijdragen door hun kennis over te dragen of door zich 

in te zetten. Laten we met zijn allen eens in onze eigen omgeving rondkijken en vragen om 

vrijwilliger te worden bij KBO. 

Al 25 jaar bestaat KBO Maasdriel, een tijdsspanne waarin veel gebeurd is. In het boek dat voor 

u ligt worden deze herinneringen opgehaald. Zo ook mijn eerste bezoek aan KBO en ik kan u 

vertellen dat de wijn die ik toen kreeg mij goed smaakte! (zie blz. 50).

Ik wens u veel lees- en kijkplezier. Neem de inspiratie die u in dit boek opdoet mee voor de         

komende 25 jaar. 

De samenleving zijn we per slot van rekening samen.

Burgemeester Henny van Kooten
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Voorwoord van onze voorzitter

Beste KBO-ers en iedereen die ons een warm hart 

toedraagt.

Wij vieren feest want onze vereniging bestaat 25 

jaar en dat geeft alle reden om terug te blikken 

op de voorbije jaren. 

Wat is er hard gewerkt aan de opbouw van onze 

vereniging en wat kunnen we daar trots op zijn. 

Een geweldige vereniging met veel enthousiaste 

leden die elk op hun eigen manier daaraan bij-

dragen.

Wij hebben dit boekje gemaakt om terug te kij-

ken op die 25 mooie jaren, een terugblik en een 

blijvende herinnering voor u allen die ervoor 

zorgen dat onze KBO nog steeds bloeiend en 

boeiend is. De diverse thema’s zijn voorzien van 

tekst en omlijst met mooie foto’s. Misschien ziet 

u zichzelf nog terug in uw jonge jaren en komen 

herinneringen uit die tijd weer boven. Het zal ook meteen duidelijk worden dat de KBO mis-

schien wel voor ouderen is, maar dat we nog heel erg jong van geest zijn.

Onze ambitie “Omzien naar elkaar” willen we waarmaken door mee te gaan met de verande-

rende maatschappij en daar hebben we elkaar hard voor nodig. Graag doe ik hierbij dan ook 

een beroep op u allen om dit mee uit te dragen en vooral om te zien naar nieuwe (jonge) leden.

Op naar de volgende 25 jaar!

Namens het bestuur van de KBO Maasdriel

Anja de Leeuw (voorzitter)
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25 Jaar KBO Maasdriel in vogelvlucht

Op initiatief van het Bisdom ’s-Hertogenbosch wordt KBO Maasdriel al in 1968 

opgericht. Deze vereniging kent jarenlang een sluimerend bestaan, waarna 

vooral Ria Goesten het voortouw neemt om de club nieuw leven in te blazen. 

In samenwerking met andere pioniers leidt dat in 1992 tot de heroprichting van 

wat nu al 25 jaar een bloeiende vereniging is. 

In de periode 1992-2004 is de aandacht sterk gericht op:

-  Het bieden van een interessant activiteitenprogramma

-  Het op individuele basis behartigen van belangen van leden

-  Het voortdurend werven van nieuwe leden om een sterke vereniging op te 

bouwen

Van 2000 tot 2004 maakt KBO Maasdriel inhoudelijk een grote sprong voor-

waarts: 

-  Voor Zorg & Welzijn wordt een sterke werkgroep samengesteld. De individue-

le belangenbehartiging en het tonen van belangstelling voor mensen. Vooral 

voor hen die in mindere omstandigheden verkeren, groeit uit tot een van onze 

belangrijkste pijlers 

-  De informatieverstrekking naar de leden en het informeren van de pers over 

het reilen en zeilen van de club wordt zowel kwantitatief als kwalitatief flink 

aangepakt

-  Het aanbod van activiteiten wordt groter en meer divers

-  Er worden in het kader van de opmars van de PC computercursussen ontwik-

keld en aangeboden en dat wordt een groot succes

Van 2004 tot nu groeit de vereniging verder uit door voortdurende vernieuwing 

en verbetering van het aanbod voor de leden. Een greep uit een groot aantal 

sprekende voorbeelden:

-  Het aantal Vrijwillig Ouderen Adviseurs groeit naar 4. Jaarlijks worden talrij-

ke leden door hen ondersteund bij allerlei zaken zoals belastingaangiften en 

WMO-aanvragen

-  De samenwerking met andere belangenbehartigers en de gemeente is vanzelf-

sprekend geworden

-  Het mededelingenblad van vroeger wordt het maandelijks magazine ‘de Achtkant’

-  Er worden steeds meer vrijwilligers actief in de ondersteuning van de werk-

groep Zorg & Welzijn en bij het organiseren van nieuwe activiteiten 

-  Meer dan 600 50-plussers volgen van 2003 tot 2011 in totaal bijna 2000 PC-cur-

sussen, die ook veel nieuwe leden aantrekken. Na enkele jaren pauze worden 

sinds 2014 nieuwe cursussen verzorgd vanwege de toenemende belangstelling 

voor het leren omgaan met tablets

-  De maandelijkse Open Eettafels, vooral gericht op het bestrijden van eenzaam-

heid, trekken vanaf 2013 volle zalen

KBO Maasdriel kent inmiddels zo’n 900 leden. Voor een behoorlijk deel zijn die afkomstig uit 

het ‘oude’ Maasdriel, maar in de afgelopen jaren melden zich steeds meer leden aan uit de an-

dere kernen van onze nieuwe gemeente en zelfs van daarbuiten.

Tot zover dit korte overzicht. Dit jubileumboekje biedt u uiteraard nog veel meer over de rijke 

historie van 25 jaar KBO Maasdriel. Veel plezier bij het verder lezen en bekijken daarvan.

Op de foto’s ziet u van boven naar onder onze gewaardeerde voorzitters vanaf de heroprichting.
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De start: koersbal

Na de herstart in 1992 richt onze vereniging 

zich allereerst op ontspanning voor de leden. 

Een van de eerste activiteiten wordt het koers-

ballen, dat in de jaren ’90 volop in de belang-

stelling staat. 

Suze Henskens, een van onze pioniers, is erbij 

betrokken, evenals Koos van der Linden. Op 

7 januari 1993 wordt in de Piepelenberg het 

koersballen geïntroduceerd door Hans Louvet 

van de SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Bom-

melerwaard). Er zijn 40 leden op afgekomen! 

Hans legt onder andere uit dat de bal altijd een 

kromme koers volgt en dat 

de kromming weer van de 

snelheid van de bal afhangt!

In 2002 laten de deelnemers 

aan het koersballen zich op 

de foto zetten die u rechts 

op deze pagina ziet. We ver-

moeden dat ze na het spe-

len eerst onder de douche 

zijn geweest en daarna hun 

feestkleding hebben aan-

getrokken. Suze draagt een 

fraaie bos bloemen die ze 

krijgt omdat ze zich uit de 

organisatie terugtrekt.   

Het koersballen is later jaren-

lang door Toos Verhoeven 

georganiseerd en lange tijd 

een succesnummer! 

Toos zegt daarover: 

“Het koersballen heb ik overgenomen van 

Suze Henskens. Het was in de Piepelenberg al-

tijd heel druk en toen we daar weg moesten 

zijn we naar de Kreek gegaan.

Er waren mensen bij die daar niet mee naar 

toe gingen. Ik had elke donderdag mijn auto 

vol met mensen die ik op ging halen. 

Later zijn we nog naar het Luchtschip gegaan. 

Maar ja, de deelnemers werden steeds ouder 

en slechter ter been.

Velen zijn overleden en er kwamen geen nieu-

we meer bij. Toen we nog maar met 7 man 

over waren zijn we er in 2014 uiteindelijk mee 

gestopt”.

In de Mededelingen in 2007 worden onze leden 

opgeroepen om mee te komen koersballen.

Een stukje uit de tekst:

“De spelregels zijn eenvoudig. Het spel is voor 

vrouwen én mannen! 

Leeftijd speelt geen rol! Wie iets minder goed 

ter been is kan ook zittend op een stoel goed 

meespelen en heeft zo gelijke kansen.Je komt 

bij dit samenspel aan bewegen toe en kunt bij 

een kop koffie of zo lekker kletsen. Dat maakt 

het samenzijn extra leuk”.

Uit het Carillon 16 januari 1993.

Ontspanning
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Ontspanningspioniers

Anne Bongaerts interviewt eind 2016

“Dames van het eerste uur”.

Bestuursleden van de nieuwe KBO afdeling 

Maasdriel: Ria Goesten-van Campenhout 

(links) en June Verkuil-West. (rechts)

Ria Goesten, 

een echte Driel-

se, was al jaren 

vóór de oprich-

ting van KBO 

Maasdriel heel 

actief in het 

verenigings- en 

maatschappe-

lijk leven van 

Kerkdriel. On-

der andere in 

het bestuur van 

het Wit-Gele 

Kruis, in het 

Kerkbestuur, in het SGOM (Stichting Gecoör-

dineerd Ouderenwerk Maasdriel) en de Soos. 

Zij had -zo noemen we dat tegenwoordig- een 

groot netwerk! June Verkuil is geen echte 

Drielse, maar geboren in de VS en getrouwd 

met Bruchemer Gerrit Verkuil. Zij zijn met hun 

gezin gaan wonen in Alem. Bijzonder is dat 

June geen RK-achtergrond heeft en wel van-

af het begin actief als bestuurslid van de Ka-

tholieke Bond voor Ouderen. In huize Verkuil 

stonden de letters KBO dan ook voor “Kom Bij 

Ons”. June was ook speciaal gevraagd om de 

kern Alem te vertegenwoordigen in het be-

stuur. Aan de koffie met beide dames werd 

de geschiedenis opgehaald. In de beginjaren 

deed het hele bestuur alles samen. Natuurlijk 

had wel ieder zijn eigen taken 

vanuit ervaringen, achtergronden 

en beroepen. Ria kon volop haar 

netwerk gebruiken en beiden 

konden ze goed typen. June typte 

onder andere het mededelingen-

blad dat 2x per jaar verscheen. 

Dat was dus de voorloper van “de 

Achtkant” en mocht op de school 

in Alem worden gestencild. De 

vergaderingen waren meestal bij 

Ria thuis. De activiteiten vonden plaats in “de 

Piepelenberg”. De Kerst werd samen met de 

Soos gevierd. Het was erg gezellig. De activitei-

ten waren ‘s middags, veel vrouwen waren we-

duwe of alleenstaand en er was sprake van een 

hechte groep. Mannen waren wel lid, maar 

deden veel minder mee met de activiteiten. 

Opvallend is hoe in de beginjaren de Soos, het 

SGOM en de KBO met elkaar verbonden waren. 

Dat kwam omdat dezelfde personen (vooral 

Ria) bij meerdere organisaties actief waren. In 

ons gesprek moest soms nagedacht worden of 

een bepaalde activiteit nu van de Soos of van 

de KBO was. Naast de ontspanningsactiviteiten 

werden informatiebijeenkomsten en excursies 

georganiseerd, zoals bezoeken aan de notaris, 

de apotheek, het Gemeentehuis en het wa-

terzuiveringsbedrijf. Maar ook de toneel- en 

zangvoorstellingen werden gememoreerd. De 

dames gaan helemaal glunderen als ze vertel-

len over hoe schitterend mooi Truus en Chris 

Wijgergangs hun Brabantse liedjes ten geho-

re brachten. Ria is gestopt met haar bestuurs-

werk. Ze heeft een mooie leeftijd bereikt en 

“geniet nog echt” vertelt ze. Met name van de 

goede contacten met familie, vrienden, klein-

kinderen die langskomen voordat ze op vakan-

tie gaan, een paar keren per week bridgen, 

gezellig samenzijn en elk jaar haar verjaardag 

groots vieren. Misschien is het geheim: nog 

elke dag 1/2 uur wandelen. June zit ook niet 

meer in het KBO-bestuur, maar is nog steeds 

actief binnen het Zorg & Welzijnsteam en de 

activiteitencommissie, met name op het gebied 

van cultuur en de jaarreis. Zij heeft een hefti-

ge periode meegemaakt met haar gezondheid, 

maar is er weer: ze is chauffeur én coördinator 

bij de buurtbus, is actief oma, gaat lekker op 

vakantie en zingt bij een koor.
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Volksdansen

In 1995 wordt de volksdansgroep opgericht. 

De dames van het eerste uur zijn: Dien Kollen-

burg, Corrie van Osch en Greet Pompen.

De KBO trekt Hetty Wallenburg als leidster aan 

en zij geeft anno 2017 nog steeds les. 

In 1996 wordt, vergezeld van onderstaande 

foto, in het Carillon een oproep voor nieuwe 

leden geplaatst.

In 2008 lezen we in de Mededelingen:

“Sinds kort heeft de volksdansgroep een naam 

en wel: ‘Fiësta’.

Dit is naar aanleiding van ons optreden op de 

seniorenbeurs in Veldhoven waar gevraagd 

werd naar een naam. Onderling is gekozen 

voor de naam ‘Fiësta’. Voor alle leden is het 

ook werkelijk een feest. ‘Lekker in je vel zitten’ 

is het motto van deze tijd.

Dansen en muziek geven de energie om je       

lekker te gaan voelen. Dansen is telkens weer 

anders”. 

Er volgen nog veel optredens, zowel binnen         

de eigen gelederen als daarbuiten. Bij de jaar-

lijkse druk bezochte SeniorenExpo worden ze 

steevast gevraagd om op te treden. Het is en 

blijft, ook nog in 2017, een echt succesnummer. 

Elke 5 jaar wordt het lustrum uitbundig gevierd 

met andere groepen uit diverse plaatsen.

10-jarig jubileum 2005.

Bridgen

In de Piepelenberg wordt in 1995 de eerste 

bridgecursus gegeven. Docent is Theo de Haan 

uit Zaltbommel. We hebben niet de namen van 

alle cursisten weten te achterhalen, maar de 

volgende leden waren er zeker bij: 

Annie Kruyssen, Riek Versteegh, Joke van 

Liempt, Koos van der Linden en Chris Wijger-

gangs.Na afloop van de cursus wordt er jaren-

lang bij de liefhebbers thuis gebridged.

Nadat Ria van Eeuwijk en June Verkuil in 2006 

eerst een cursus hadden georganiseerd nemen 

zij het initiatief om wekelijks te gaan bridgen. 

Dat gebeurt in de Piepelenberg en daarna in ’t 

Spotje onder de bezielende technische leiding 

van Louis van den Oord. 

In 2012 wordt voor het eerst een fietsbridge-

drive georganiseerd en ook dat wordt een blij-

vertje. De deelnemers hieraan vragen in 2014 

aan de organisatie deze activiteit voortaan 2 x 

per jaar te organiseren. Dat gebeurt níet, maar 

vanaf 2015 gaan de bridgers wél samen met an-

dere liefhebbers van een leuk uitstapje jaarlijks 

4 dagen naar een perfect verblijf in Duitsland.

Deelnemers ietsbridgedrive 2015.
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Kienen

Ria Goesten is de eerste die in 

de jaren ’90 tijdens de kienmid-

dagen de getallen opleest van 

de balletjes die uit de kienma-

chine rollen. 

Later neemt Toos Verhoeven 

de organisatie en presentatie 

over. Haar lieve Toon is ook 

hierbij haar steun en toever-

laat. Toos aan het woord: “Ja-

renlang kienden we altijd 1 of 

2 keer per jaar, maar dat is de 

laatste tijd op verzoek meer. 

Toon en ik doen altijd samen de 

boodschappen voor de prijsjes. 

De deelnemers zijn blij met die prijsjes want             

er zit van alles bij dat ze goed kunnen gebrui-

ken. Toon en ik zetten ook alles klaar. Onze 

dochter Jolanda, die ook lid is van de KBO 

helpt dan ook mee en er zijn er ook nog altijd 

wat mensen die mee helpen opruimen. Er is al-

tijd een goede opkomst van rond de 50 tot 60 

deelnemers”.         

Toos blijt graag op de achtergrond.

Theaterbezoek

Wanneer June Verkuil voor de eerste keer een 

theaterbezoek regelt is niet helemaal duide-

lijk. Het artikel rechts staat in ieder geval in 

1997 in het Carillon. 

Jarenlang selecteert 

June aantrekkelijke 

voorstellingen in de 

Poorterij, die tegen 

een gereduceerd ta-

rief door onze leden 

kunnen worden be-

zocht. Het rechtse ar-

tikel staat in 2002 in 

het Carillon.

De foto’s zijn uit 2017.
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Jaarlijkse Dagtocht

Sinds 2000 vertrekt eens per jaar een bus vol 

enthousiaste KBO’ers naar een interessan-

te plaats. Hieronder enkele aankondigingen 

daarvan in de Mededelingen.

Woensdag 4 juni 2003

Een hele dag op reis waarbij we eens nader 

kennis maken met het ZEEMANS WEL EN WEE 

OP GOEREE.

De keuze van dit jaar heeft een duidelijke 

achtergrond, namelijk een kennismaking met 

een gedeelte van Zeeland dat 50 jaar geleden 

overspoeld werd door een stormvloed. De ver-

schrikkingen ervan waren niet te overzien. Het 

enige dat ons nu nog doet herinneren aan dat 

rampjaar zijn de verhoogde dijken, dammen, 

immens grote sluizen en watervloedkeringen 

van het deltaplan. Werkelijk de moeite en kos-

ten waard om dit te bekijken en er nader over 

geïnformeerd te worden. 

DAGREIS NAAR BRUSSEL op woensdag 28 

april 2004.

Programma:

Vertrek per touringcar om 7.30 uur. Thuiskomst 

om 21.30 uur. Stadstoer Brussel met bezoek 

aan Atomium, het Jubelpark, Grote Markt met 

Gildenhuizen, het beeldje van Manneke Pis en 

een overdekte winkelgalerij. Koffie met gebak 

op de heenreis. Diner op de terugreis. 

Een deel uit het verslag dat een van de leden 

schreef over de dagtocht in 2010.

Dit jaar ging de reis naar de abdij van Postel 

(België). Goed half negen vertrok de bus met 

52 deelnemers. Ter hoogte 

van Eindhoven ging de chauf-

feur via mooie dorpjes van de 

“Acht Zaligheden” naar de 

koffie met appeltaart. Tegen 

half twaalf naar de abdij, 

waar een ervaren gids ons 

veel kon vertellen over de 

verschillende bouwstijlen en 

het gebruik van de abdij door 

de witte paters. Het carillon, 

zo vertelde hij, speelt ieder 

kwartier een andere melodie. 

En alsof het afgesproken was 

liet het juist zijn klanken horen, kwart over 

twaalf. Ook zijn er 35 gastenkamers, dus: voor 

wie zich geroepen voelt!  Wél wordt verwacht, 

dat je minstens één keer per dag meedoet aan 

het gebed...

...Na het bezoek aan de abdij stond er een goed 

verzorgde lunch voor ons klaar. Met een ge-

vulde maag begonnen we aan een lange tocht 

door de bossen, per huifkar, waar we af en toe 

door elkaar geschud werden vanwege de kui-

len. Ook hier was onze gids aanwezig om te 

vertellen over de omgeving en vegetatie. Na 

deze tocht was er tijd om op het terras te ge-

nieten van een drankje, waar iedereen wel aan 

toe was. Tot slot nog het diner. Het was heer-

lijk en in overvloed. Zo ging de dag voorbij en 

werd het tijd om huiswaarts te keren. 

Zoals altijd luisteren KBO’ers vol aandacht naar de gids.

De dagtocht in 2011 brengt ons naar de Linge.
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Jaarlijkse Fietsvierdaagse

In 2006 neemt Ria van Eeuwijk het initiatief 

om in juni een fietsvierdaagse te organiseren.

De eerste was in Brummen, locatie “de Vinken-

weide” en er gingen 42 leden mee. Jarenlang 

was deze vierdaagse een groot succes. Jammer 

genoeg nam de belangstelling de laatste jaren 

wat af en Ria besloot er na 2016 mee te stop-

pen. Hieronder een deel uit een prachtig ver-

slag uit 2007.

Verslag van het fietsweekend van de KBO 

door Jan Heiligenberg. 

Het reisdoel was nu Parkhotel Bosch en Lom-

mer op de Veluwe. Voor een westerling zoals 

ik, is het even vreemd tussen al die Maasdriel-

sen, ondanks het feit dat ik hier al 35 jaar ver-

blijf. Het was dan ook een echte inburgerings- 

cursus. Zo leerde ik dat karsen, kersen waren, 

pompenbak een gootsteen is, dat je behangen 

als behongen behoort uit te spreken en iemand 

die verwend is verwonnen is. Het weer gaf niet 

veel goeds aan. Maar om te fietsen was het ge-

weldig. Zelden lieten de weergoden ons in de 

steek. Tijdens onze fietstochten over de schit-

terende Veluwe kwamen we dan ook veel le-

den van de KBO tegen. Ook de natuur liet zich 

van zijn mooiste kanten zien, met veel onver-

wachte doorkijkjes, lichtspel tussen de boom-

partijen, van het parkachtige landschap dat 

de Veluwe toch is. En het toont altijd grootser, 

mooier dan als je had verwacht. Het eten werd 

door iedereen uitbundig geroemd. En mocht 

soms culinair genoemd worden wanneer de 

kok erg zijn best had gedaan op de soepen die 

vooraf geserveerd werden. Helaas waren de 

toetjes altijd te klein, hoe groot ze ook werden 

geserveerd. De avonden werden ingevuld met 

Drielse gezelligheid. Rik-

ken, “kaartspel, op zijn 

Brabants: bridgen” en 

natuurlijk dansen, voor-

al de Drielenaren die 

zich met lijndansen be-

zig houden gaven steeds 

weer prachtige voorstel-

lingen. Mijn vrouw wil 

nu ook op lijndansen. 

Daar ben ik dan weer 

mooi jarig mee.  

Dan was er ook nog die beruchte zaterdag-

avond waarop Jong Oranje moest aantreden 

tegen Servië. Een speciale zaal was ingericht 

om iedereen te laten meegenieten van het 

duel om de Europa cup. Zelfs Friesland, dat 

door ons als het andere land binnen Nederland 

wordt gezien, werd door het werk van de Fries 

Foppe de Haan, na afloop van de wedstrijd in 

onze armen gesloten. En uit eerbied voor onze 

Foppe, werd er Berenburger gedronken. De 

laatste avond kon iedereen zich dan ook ver-

heugen op een groot  familiefeest. 

Wat de meeste deelnemers van het fietsweek-

einde trof was de hartelijkheid onder elkaar 

zodat niemand zich eenzaam of alleen voelde. 

En daarom spreken we dan ook dank uit aan 

diegenen, die dit georganiseerd hebben. En al-

len die daaraan hebben meegewerkt. En door 

het uitspreken van een spreuk van John Len-

non neem ik afscheid van u.

“Het leven is, zoals het je overkomt. Terwijl je 

het zelf anders gepland hebt”.

Wees gegroet.

In 2014 verbleven we in Beek in de Achterhoek en trofen we
zomaar paarden op het ietspad aan.
Het is onbekend wat de man links aan het doen is.

Ria van Eeuwijk, jarenlang organisatrice van de ietsvierdaagse, in 
2007 stralend tussen Tilly van Eeuwijk en Ans van Zevenhoven.
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Nieuw Elan

In 2008 wordt op initiatief van secretaris Henk 

Vissers het project “Nieuw Elan” gestart. 

Het doel is om als vereniging vooral niet in 

slaap te sussen en actief op zoek te gaan naar 

meer interessant aanbod voor onze leden.

Zo ontstaan onder andere de zomeractivitei-

ten, de picknicks, het vissen op forellen (een 

blijvertje dankzij Jan van Doorn) en de ook blij-

vende jaarlijkse golfdag (door Johan Laheij) 

2012: een staaltje vakmanschap.

Gère Weg zorgt in de Leyenstein voor een geweldige 
stemming tijdens de zomeractiviteiten in 2012.
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Gymmen

In 2014 krijgt Ria van Eeuwijk, die vlakbij Fit-

nesscenter Action in Velddriel woont, het idee 

om daar met KBO-leden te gaan gymmen! En 

vanaf oktober van dat jaar zijn een flink aantal 

deelnemers daar erg blij mee! 

Uit de Achtkant van november 2014:

Namen voor Gymnastiekgroepen

Een groep KBO-gymmers, op donderdag bij 

Action in Velddriel actief, heeft een naam voor 

hun clubje bedacht. LSLDFTZ, dat staat voor 

Lekkere Strakke Lijven Door Flink Te Zweten. 

De enthousiastelingen die op dinsdag gymmen 

konden natuurlijk niet achterblijven. Na enke-

le avonden vol discussies (en volgens ingewij-

den ook drank, waardoor de door het gymmen 

verloren kilo’s weer werden teruggewonnen) 

kwam men tot het opzienbarende L O O D = 

Lekker Ontspannen Op Dinsdag. In ieder ge-

val is het een naam die je gemakkelijker ont-

houdt. Of de groep nu met lood in de schoe-

nen naar Action komt of er juist mee weggaat 

is niet bekend!

Golfdag

Johan Laheij neemt in 2011 de organisatie 

van een jaarlijks KBO Golfevenement op zich.         

Een toernooi voor gevorderden en een clinic 

voor beginners. Ook dit is een niet meer weg 

te denken activiteit.

Natuurlijk werden en worden er nog veel meer 

activiteiten georganiseerd, maar het is echt te-

veel om die hier allemaal op te noemen…

Nee, nee. U ziet (nog) niet dubbel.

Onze leden benaderen al de souplesse van trainster Desiree.

Flink oefenen, later de baan in en daarna uiteraard bij hole 19 
sterke verhalen vertellen en uitrusten.
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1992-2002

Deze foto stond bij een interview in 1992 met Suze Henskens. 
In het midden staat echter niet dame van Osch, maar Stien 
van Erp - Piels. De watersnood in 1995 staat bij veel leden natuurlijk nog in 

het geheugen gegrit! 

In 1997 wordt het 5-jarig jubileum gevierd in de Piepelenberg.
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Nog een foto van de viering van het  5-jarig bestaan.  

Het jubileumlied in 2002, overgenomen uit het jubileum- 
boekje. Melodie: Cheerio, cheerio. Tekst: Rinus Aarssen. 

Hierboven een foto van een creativiteits tentoonstelling waarin 
uitsluitend eigen werk van leden werd geëxposeerd. Het jaartal 
is onbekend.

De foto’s hierboven en rechts zijn gemaakt in 2002 tijdens de 
Algemene Leden Vergadering waarbij het 10-jarig bestaan 
werd gevierd. Op de foto rechts staat in het midden Chris 
Wijgergangs met rechts Ria Goesten en links Riet Roosen-van 
Pelt. Zij was destijds Algemeen voorzitter van KBO Brabant.
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Op 17 september 1992 ziet een herboren KBO 

Maasdriel het licht. Burgemeester Haas felici-

teert de 7 bestuursleden en spreekt de hoop 

uit dat de vereniging haar doelstelling kan 

realiseren door ouderen te helpen, te onder-

steunen, plezier te verschaffen en het gevoel 

te geven ook op latere leeftijd nog volop bij 

de maatschappij te horen. De in de statuten 

vastgelegde doelstelling is: “Het ontplooien 

van activiteiten die de volwaardige participa-

tie van ouderen bevorderen”. Het gaat dus 

duidelijk om meer dan alleen plezier. Tijdens 

de beginjaren is er nog geen sprake van een 

werkgroep Zorg & Welzijn (Z&W) zoals we die 

nu kennen. Maar aandacht voor dit onderwerp 

is er zeker. 

Piet van der Sluijs, onze eerste voorzitter, 

schrijft in het jubileumboekje uit 2002:

“In vele persoonlijke gesprekken met bestuurs-

leden en leden zijn moeilijkheden, problemen 

en wat dies meer zij uitgepraat en dikwijls op-

gelost en veel vragen beantwoord en inlichtin-

gen op verschillend gebied verschaft”.

In 1995 bijvoorbeeld worden bijeenkomsten 

gehouden waarin “hulpverlening voor slecht-

ziende en blinde ouderen” en “de nieuwe Wet 

Voorzieningen Gehandicapten” aan de orde 

komen. Het begin is gemaakt en de hoop van 

Burgemeester Haas dat onze KBO ouderen zal 

helpen en ondersteunen wordt waargemaakt.

Vooral hierover sprak Anne Bongaerts met    

Rinus Aarssen, de KBO’er die, voortbouwend 

op de beginperiode, Zorg & Welzijn sterk op 

de kaart gezet heeft.

Rinus Aarssen, geboren in 1932 in Oud Gastel, 

West-Brabant, is in 1995 in Kerkdriel komen 

wonen. Hij is heel snel actief geworden binnen 

de Sint Martinusparochie in Kerkdriel. Vervol-

gens heeft hij veel bestuurs- en sociale functies 

vervuld in het Maasdrielse. 

In 1999 werd hij lid van de KBO en snel daarna 

gevraagd om secretaris te worden. Hij was en 

is een gedreven man, met name op het gebied 

van verbondenheid. “Omzien naar elkaar” 

noemen we dit nu.

Als Rinus vertelt over zijn roots in het Rijke 

Roomse Leven en na zijn arbeidsloopbaan past 

zijn KBO-werk naadloos op alles wat hij eerder 

gedaan heeft. Als oudste van 14 kinderen was 

verder studeren er indertijd niet bij. Hij moest 

thuis op het agrarisch bedrijf gaan werken. Het 

was ook de oorlogstijd. Maar studeren bleef 

zijn uitdaging. Met veel zelf- en avondstudie is 

hij via de lagere tuinbouwschool en landbouw-

cursussen naar de hogere landbouwschool in 

Roermond gegaan. Na deze studie is hij als 

voedingsdeskundige bij de CHV in Veghel gaan 

werken. Hierna als sociaal economisch voor-

lichter bij de NCB. Bij deze functie hoorde ook 

het adviseren van agrarische gezinnen. Vanuit 

grote betrokkenheid is hij verder gegaan in 

deze richting, onder andere door de parttime 

opleiding sociale academie te gaan volgen. 

Hij werd secretaris en rapporteur van het soci-

aal fonds van de NCB, toen een nieuwe functie.

Hierna heeft hij heel veel beroeps- en vrijwilli-

gerswerk gedaan voor de NCB en de parochies 

waar hij heeft gewoond.

Ook schrijven was zijn passie geworden. Hij 

schreef bijvoorbeeld artikelen in het weekblad 

“Boer en Tuinder”, gedichten en toneelstukken. 

Met al deze bagage is Rinus in Kerkdriel aan de 

slag gegaan en ook hier werd hij actief bij het 

parochiewerk, sociaal-culturele activiteiten, het 

”Carillon” en natuurlijk de KBO.

Hierbij begon Rinus met zijn belangrijkste bij-

drage aan onze vereniging: structuur en inhoud 

geven aan Zorg & Welzijn voor onze leden.

De beginperiode van de afdeling Maasdriel 

was vooral gericht op opbouw, ontspannings-

activiteiten en ledenwerving. Het bestuur 

is vanaf 2000 de doelstellingen meer gaan                  

Zorg & Welzijn
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verleggen naar Zorg & Welzijn met 

Rinus als initiatiefnemer, trekker 

en uitvoerder van dit aandachtsge-

bied. Gezien zijn voorgeschiedenis 

paste dit naadloos. “Verbonden-

heid” is het woord. Hij werkte de 

opzet en uitvoering uit in een noti-

tie hierover.  

Uit “Verbondenheid” ontstonden: 

- Huisbezoeken.                                                            

  Heel snel waren er zo’n 10 vrij-

willigers die op pad gingen naar 

leden waarvan de partner overle-

den was, zieken en mensen waar-

van meestal de bezorgers van het mededelin-

genblad wisten dat ze het moeilijk hadden.

- Het Mededelingenblad.

  Eerder werd ook wel via een blaadje gecom-

municeerd, maar nu werd het een maande-

lijks blad, later leidend tot “De Achtkant”. 

  Er werden 24 bezorgers actief. Die later wijk-

contactpersonen werden genoemd.

- Aandacht bij verjaardagen en jubilea.

-  De jaarlijkse herdenkingsdienst voor overle-

den KBO-leden in november.

-  Dienstverlening en individuele belangenbe-

hartiging zoals belastingformulieren invullen 

en klusjes uitvoeren.

Voor al deze activiteiten zijn veel vrijwilligers 

op pad gegaan. Rinus was vaak de initiatief-

nemer, maar al deze taken konden natuurlijk 

alleen maar “in verbondenheid met elkaar” 

uitgevoerd worden.

Zelf voelde Rinus zijn grootste verbondenheid 

met de individuele mens die het moeilijk heeft. 

Het is soms moeilijk om contact te krijgen met 

iemand die eenzaam is of zich moeilijk uit. Ook 

hieraan kon hij zijn kwaliteiten verbinden. Hij 

schreef boekjes met als titel “nabijheid - sleutel 

van menselijkheid” en “contact - ontmoeting“. 

Hierin plaatste hij troost gevende gedichten 

van onder andere Marinus van den Berg en 

Toon Hermans. Daarnaast ook mooie teksten 

en gedichten van hemzelf. Gevraagd naar zijn 

lievelingsgedicht koos Rinus voor ‘Contact’, 

dat ook op deze pagina is afgedrukt. Vermeld 

moet ook echt nog worden dat ook achter deze 

man een sterke vrouw staat. Corrie van Berkel 

is jarenlang coördinator van verspreiding van 

de Achtkant geweest is en maandelijks vouw-

de zij alle bladen en niette die aan elkaar.

Heel bijzonder is te melden dat Rinus in zijn 

leven enorm geïnspireerd en gestimuleerd is 

door zijn oom Rinus Aarssen, hoofd van de La-

gere Landbouwschool in Kerkdriel. Hij is altijd 

veel bij oom Rinus gekomen. Ook die was heel 

actief voor kerk en maatschappij en een gezie-

ne Drielenaar.

We mogen dus niet alleen onze Rinus Aarssen, 

maar ook oom Rinus Aarssen dankbaar zijn.

Contact. (Marinus van de Berg.)
Jij keek mij aan. 
Ik voelde me vrij.
Jij drong je niet op. 
Ik voelde ruimte in me groeien.
Jij kwam niet te dicht bij. 
Je bleef niet te ver weg.
Jij liet mij ‘ik’ zijn. 
Jij bracht mij thuis bij mezelf.
Zo kon ik je vertellen, wat ik voelde, 
wat ik dacht, waar ik mee vocht.
Zo kwam ik op verhaal. 
Toen jij weg was , wist ik: 
’er was contact’.
Jouw zijn gaf mij een ‘wij gevoel’. 
Ik voelde verbinding.

De werkgroep Z&W
In 1999 geeft Rinus structuur aan Z&W en zet dat als coördinator 

met een enthousiaste werkgroep meer en meer op de kaart.

In 2008 nemen Gien Lentjes en Henk Vissers de coördinatie van Rinus 

over en bouwen verder aan wat hij samen met de werkgroep al 

heeft neergezet. In 2017 is Henk nog steeds het gezicht van Z&W, 

kan de werkgroep nog steeds méér vrijwilligers gebruiken en is de

samenstelling van deze groep als volgt:

- Bezoekgroep    12 leden (klussendienst 2)

- Belasting en administratie hulp  3 leden

- VOA’s     4 leden

- Open eettafel    4 leden

- Felicitatiedienst (excl. Contactpersonen) 2 leden

- Avondwake    2 leden

- Herdenkingsdienst   5 leden

- Formulierenbrigade   4 leden

- Condoleancekaarten en jubilea  2 leden

Nelleke Koers en Ellen Bruins, leden werkgroep Z&W.
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Vrijwillig Ouderen 
Adviseurs (VOA)

Voor onze KBO is Rinus Aarssen in 2004 de eer-

ste die slaagt voor de VOA-opleiding. Ad van 

Lamoen is in 2006 de volgende. Later ronden 

ook Henk Vissers (2009), Marian Lagarde en 

Annemiek Hekman (beiden in 2013) de cursus 

succesvol af. Om VOA te kunnen blijven is 2x 

per jaar bijscholing verplicht. 

Onze VOA’s zetten zich geweldig in en zijn van 

grote waarde in bij ondersteuning van veel le-

den. Zij bieden hulp en ondersteuning op de  

terreinen van zorg, wonen, mobiliteit, partici-

patie, inkomen en recht.

U kunt bijvoorbeeld met de volgende vragen 

bij een VOA terecht:

-  Doordat ik slecht ter been ben kan ik niet 

meer mijn hobby uitoefenen en zie ik minder 

mensen. Wat kan ik hieraan doen?

-  Kom ik in aanmerking voor huur- of zorgtoeslag?

-   Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de WMO 

als ik hulp ga ontvangen?

-  Hoe kan ik nú al regelen wat ik wel of niet 

meer aan verzorging wil aan het einde van 

mijn leven? 

-  Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik in 

en om het huis val?

-  Welke verschillende vormen van personena-

larmering zijn er en hoe regel ik dat? 

-  Wanneer moet ik mentorschap, bewindvoe-

ring of curatele regelen voor mijn demente-

rende partner?

-  Hoe kan ik mij voorbereiden op het “keu-

kentafelgesprek” als ik bij de gemeente een 

WMO aanvraag doe?

-  Nadat mijn partner is overleden weet ik niet 

goed raad met alle administratie. Hoe moet 

ik dit aanpakken?

De hulp van de VOA is gratis, laagdrempelig en 

aanvullend op professionele hulp. 

De VOA heeft een zwijgplicht en alles wat op 

tafel komt blijft dus tussen u en de VOA.

2017 Een aantal leden van de werkgroep Z&W in vergadering.

Open eettafels voor ouderen

Uit een ‘Achtkant’ van 2014:

“KBO Maasdriel heeft de organisatie van open 

eettafels overgenomen van SWB (Stichting 

Welzijn Bommelerwaard). We hebben geko-

zen voor intensieve informatieverstrekking 

over deze mogelijkheid aan ouderen én een 

persoonlijke benadering en begeleiding voor 

en tijdens het eten. Om voor langere tijd op 

een goed niveau deze eettafels te kunnen 

blijven aanbieden is een commissie van 3 be-

stuursleden opgericht. Verder zijn diverse vrij-

willigers gevonden die bij de voorbereiding                        

en uitvoering actief zijn! In 2013 werden al 

6 open eettafels verzorgd, waarvan de laat-

ste een extra aangekleed Kerstdiner was.                 

Een schot in de roos. Totaal hebben we in 2013 

maar liefst 323 maaltijden verstrekt. Om dit 

project betaalbaar te houden voor zowel de 

deelnemers als de vereniging zijn de nodige 

subsidies en fondsen geworven.

We kunnen, ondanks de verhoging van de ba-

sisprijs (maaltijd), voorlopig tot 1 juli 2014 de 

maaltijden tegen de huidige prijs aanbieden”.

Nog steeds zijn de open eettafels een groot 

succes. Er worden jaarlijks 9 ‘normale’ eettafels 

georganiseerd met zo’n 50 bezoekers per keer 

en een eettafel in Kerstsfeer met ongeveer 110 

deelnemers. 

Uit de ‘Achtkant’ van eind 2016:

“Ook in 2017 krijgt u voor een zeer lage prijs 

een prima maaltijd voorgeschoteld en ieder-

een is weer van harte welkom! De enige voor-

waarden zijn dat je minstens 50 jaar moet zijn, 

dat je goeie zin en eetlust moet meebrengen 

en dat je je moet hebben aangemeld. Kosten: 

€ 8,50, inclusief drankje vooraf en koffie/thee 

na, ter plekke te betalen”. 
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Wijkcontactpersonen

Vanaf 1999 wordt maandelijks het landelijke 

KBO-blad ‘Nestor’ samen met de ‘Medede-

lingen’ van KBO Maasdriel bij onze leden be-

zorgd door een flinke groep vrijwilligers. Die 

worden later wijkcontactpersonen (WCP) ge-

noemd. De intentie is dat zij ook een open oog 

en oor hebben voor en van eventuele signalen 

van de oudere medemens in hun wijk. De na-

men van de genoemde bladen zijn veranderd, 

maar, weer of geen weer, nog steeds zijn elke 

maand vrijwilligers op pad om de brievenbus-

sen van onze leden te vullen en signalen op te 

vangen. Hulde aan deze stille krachten! 

Toos Verhoeven, vroeger 

ook coördinator voor 

de bezorging van onze 

bladen, doet net als alle 

andere wijkcontactper-

sonen elke maand de 

Achtkant en de ONS in 

onze brievenbussen.

Belastinghulpen

Van 2005 tot 2011 versterkt Leo van Wolferen 

de formulierenbrigade voor leden die moei-

te hebben met het invullen van hun belas-

tingaangifte of andere formulieren voor het 

in aanmerking komen voor bepaalde uitke-

ringen. Tientallen leden maken daar elk jaar 

gebruik van. Later komt Ad van Lamoen Leo 

ondersteunen. Ad is -ook op dit terrein- nog 

steeds actief en ook Ton van Suijdam heeft zich 

een aantal jaren hiervoor ingezet. Vanaf 2009 

worden de cijfers van Z&W in het jaarverslag 

vermeld. In dat jaar zijn 68 leden door onze 

belastinghulpen geholpen, vaak met een ver-

rassend positief resultaat. 

Herdenkingsdienst

Deze dienst wordt al sinds de jaren ’90 gehou-

den voor overleden leden en aanverwanten. 

De dienst, die de afgelopen jaren steeds in de 

kerk in Alem was, heeft door zijn emotionele 

waarde, betrokkenheid en stijlvolle uitvoering 

een grote meerwaarde voor onze vereniging. 

Het laat ons elk jaar weer zien hoe vergankelijk 

en kwetsbaar wij zijn. Het is een viering waarin 

aan hen die een dierbare in hun leven moe-

ten missen troost wordt geboden. Aansluitend 

worden, in een ongedwongen sfeer, in het 

dorpshuis de Drie Linden onder het genot van 

een kopje koffie herinneringen opgehaald.

Klussendienst

In 2006 vraagt een lid dat in wat moeilijke om-

standigheden verkeert aan de KBO of er ie-

mand misschien haar halletje kan sausen. Dit 

leidt tot een oproep in de “Mededelingen”. En 

die is succesvol, want we lezen begin 2007:

“Iemand heeft inmiddels een halletje gesausd 

en wil eventueel ook wel eens wat tuinwerk-

zaamheden verrichten en een ander lid stelt 

zich beschikbaar voor (herstel)-karweitjes op 

timmergebied”. Nog steeds zijn enkele vrijwil-

ligers als klusjesman of -vrouw actief!

Felicitatiedienst

Vanaf het begin zijn bij bijzondere feestelijke 

gebeurtenissen door diverse bestuursleden le-

den bezocht. Denk bijvoorbeeld aan Kroonjari-

gen: 80, 85, 90, 95 en (nog nooit voorgekomen) 

100. Vanaf juli 2014 nemen Hennie van Hoesel 

en Bettie Vissers dit voor hun rekening. Omdat 

deze lieftallige dames zich kunnen richten op 

één onderdeel wordt het al snel een soort be-

zoekteam. Tijdens het buurten komen, onder 

het genot van een kopje koffie, vaak zinvolle 

zaken boven tafel. Vooral op het gebied van 

welzijn. Hieruit komen herhaaldelijk verzoe-

ken voor ziekenbezoek en dergelijke voort. De 

meerwaarde voor onze Z&W is verder uitge-

bouwd. 

Kaarten schrijven bij 
vreugde en verdriet

Vanuit zijn achtergrond is Rinus Aarssen begon-

nen met het schrijven van warme, persoonlijke 

en toepasselijke teksten bij ziekte of overlijden 

van leden en bij bijzondere jubilea. Later heeft 

Wilma van Horssen deze taak een aantal jaren 

met een mooie eigen stijl uitgevoerd. In 2016 

heeft Wendela Jesse de pen overgenomen en 

net als haar voorgangers heeft ook zij de gave 

om via een persoonlijke kaart mensen troost of 

vreugde te bieden. 
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Indrukwekkende cijfers

Het groeiende aantal leden vraagt 

veel inzet van de werkgroep Z&W. 

Vanaf 2007 is (steeds gedetailleer-

der) bijgehouden wat er zoal werd 

uitgevoerd. In de ‘Mededelingen’ 

lezen we begin 2008: 

“Weet u dat er in 2007 door de be-

zoekgroep 182 bezoeken zijn ge-

bracht bij zieken, 104 bij weduwen 

en weduwnaars en 58 bij eenzamen 

of anderszins? 

We verstuurden ook 45 kaarten 

of reikten een bloemetje aan. Tele-

fonisch werd 34 keer belangstelling 

getoond”.

Het belang van Z&W en het groeien-

de aantal contacten met onze leden 

kan niet beter worden aangetoond 

dan door nevenstaande aantallen 

uit het jaarverslag van 2016:

Individuele Belangenbehartiging
                           Contacten  Uren

Telefoon 401      54 

Email  109      49

Persoonlijk, eenzamen/zieken  227    457

Ziekenhuis: bezoek en vervoer  20     56

Overlijden: bezoek en begrafenis  37    104

Begeleiding ondersteuning  209    389

WMO perikelen/gemeente  24      52

Felicitatiedienst  157    403

Belastinghulp  68    127

Clientondersteuning Huishoudelijke Hulp  14     42

Algemene ondersteuning bij vergaderingen enz.  7      23

Ondersteuning WCP  3      10

Ondersteuning felicitatiedienst  40      52

Zorgverzekeringen, begeleidingen  17      20

Begeleiding invulactie mantelzorg enz.  29      65

Cursussen VOA/terugkomdagen 4     52

Administratie hulp aan leden  11     53

Overleg congressen WMO  7      28

Overleg SWB, cluster/gemeente VOA  12      43

Condoleance en felicitatie kaarten  43      45

Hand- en span diensten huiskamer en open eettafel  123    389

Totaal  1562  2513

Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over de KBO Zorgverzekeringen.

De dame op de linker foto krijgt zo te zien te horen dat haar premie bij de KBO wel erg veel lager is dan bij haar huidige 
verzekering. De dame rechts op de rechter foto heet nog bedenkingen, maar José van Hoesel heet haar ongetwijfeld overtuigd!

Onderstaande foto’s zijn - net zoals eerdere bij dit thema - gemaakt tijdens open eettafels.
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Anne Bongaerts bezocht in het kader van Zorg 

& Welzijn natuurlijk ook Henk Vissers.

Henk is voor de KBO Maasdriel een zondags-

kind. Snel nadat hij in 2004 zich (als 500e) lid 

had laten inschrijven werd hij gevraagd voor 

een bestuursfunctie. In 2005 werd hij secretaris 

en tot op de dag van vandaag is hij dat geble-

ven. Natuurlijk heeft hij vanuit zijn secretaris- 

en dagelijks bestuursfunctie veel in externe en 

politieke overleggen geparticipeerd en de be-

langen van onze lokale KBO behartigd. Maar 

de meeste leden kennen hem vanuit zijn inzet 

voor de tak Z&W. Na 2005 werd Henk Vissers 

bij de werkgroep ingelijfd en samen met Rinus 

werd hij kartrekker van een belangrijk onder-

deel van onze KBO: “zorgen voor het welzijn 

van onze mensen”. De ontwikkeling stond niet 

stil en er werd vanuit KBO Brabant ook steeds 

meer gevraagd. Om dit te realiseren werden 

er de nodige cursussen aangeboden om goed 

beslagen ten ijs te komen, zoals de opleiding 

tot Vrijwillig 0uderen Adviseur.

Henk heeft een schat aan kennis en ervaring 

opgebouwd in het verlenen van hulp op het 

persoonlijke vlak. Mede door zijn grote net-

werk, zijn kennis van de politiek en de maat-

schappelijke verhoudingen betekent dit veel 

voor de KBO belangenbehartiger.

Een paar voorbeelden.

Als ouderenadviseur kwam hij in contact met 

een mevrouw die in verband met plannen 

van de woningstichting en gemeente moest 

gaan verhuizen. Een geschikt huis vinden was 

moeilijk omdat zij een hondenkenneltje had.        

Verhuizen was vanwege haar ziekte ook moei-

lijk. Zij kreeg een totaal uitgeleefd huis toe-

gewezen. Henk maakte de woningstichting 

duidelijk dat medewerking aan een verhui-

zing in haar situatie naar dat pand onmoge-

lijk was, maar zeker wél in het belang van de 

woningstichting. Na diverse gesprekken en 

gelobby is goed geïnvesteerd in het op maat 

maken van haar huis. Als deze mevrouw Henk 

ziet krijgt hij nog steeds een knuffel!

Soms vragen leden om een huisbezoek voor een 

‘simpel’ probleempje, maar daarachter kunnen 

heel andere hulpvragen zitten die pas geuit 

worden als er een vertrouwensband is ontstaan.

Zo verhaalt hij over een mevrouw die hem vaak 

belde in verband met laptop-problemen. “Hij 

doet het wéér niet!”. Als Henk kwam was het 

probleem vaak al opgelost, maar nu hij er toch 

was werd hij gevraagd om even naar de post 

te kijken, even te helpen met de administratie, 

betalingen etc. Zo heeft hij haar geholpen met 

papieren te ordenen en mappen aan te maken 

Ze wilde haar kinderen niet lastigvallen. Maar 

het werd hem ook steeds duidelijker dat ze 

achteruitging met haar geheugen, in herha-

lingen verviel en meer ging vallen. Vanuit zijn 

vertrouwensband kon hij haar via de huisarts 

laten verwijzen naar een geriater. Een opname 

kon niet uitblijven. Dit zijn 2 voorbeelden. Het 

zouden er honderden kunnen zijn die het team 

van vrijwillige ouderen- en belastingadviseurs 

kan vertellen. De vragen zijn heel concreet, 

zoals belastingteruggave of toeslagen aanvra-

gen, maar de ‘bijvangst’ zoals Henk het noemt, 

is hulp op het gebied van meer persoonlijke of 

emotionele zaken.

Terugblikkend zegt Henk over zijn inzet voor 

de KBO: 

Deze 13 jaar overziende ben ik blij dat ik dit 

samen met de andere bestuursleden en vrijwil-

ligers heb kunnen en mogen doen. Mijn ge-

voelens en betrokkenheid bij Zorg & Welzijn 

waren en zijn voor mij de drijfveer om mij zo-

veel jaren als bestuurslid en ouderenadviseur 

in te zetten.

“OMZIEN NAAR ELKAAR”
blijft de rode draad.

Maria Verhoeven en Adri Guijt.
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2005-2008

    

Deze foto werd in 2006 in het Brabants Dagblad geplaatst bij een artikel over onze volksdansers.

Allerlei 

Geschreven door Gien Lentjes

De bufetten tijdens diners in de Boxhof zijn, zoals hier in 2008, altijd uit de kunst.

Fietsen én uitrusten tijdens de ietsvierdaagse op de Veluwe 
in 2007.
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Ongetwijfeld nog vers in het geheugen en niet alleen bij de KBO’ers… 
Het gebeurde in 2007.

Waarvan meester klompenmaker Frans van Kuijk hier in 2008 de lengte toont 
kun je niet op je klompen aan-voelen. Maar dat hij daarna binnen ook nog 
eens een hoop herrie maakt gaat wel heel erg ver.
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Ledenwerving
Hoe groter, hoe beter?

Dat is maar de vraag! In diverse situaties heeft 

juist kleinschaligheid de voorkeur. Voor een or-

ganisatie als KBO Brabant echter is het totale 

ledenaantal voor het uitoefen van invloed op 

de politiek -op zowel provinciaal als landelijk 

niveau- wel degelijk van belang. En datzelfde 

geldt op gemeentelijk niveau ook voor KBO 

Maasdriel. Mede daarom is het werven van le-

den al 25 jaar een belangrijk agendapunt. 

Een wervende dame!

Op verzoek van Ria 

Goesten is Suze Hens-

kens in 1992 bereid 

mee te helpen om KBO 

Maasdriel nieuw leven 

in te blazen. En de wij-

ze waarop Suze daaraan 

gehoor geeft is legen-

darisch. Ze gaat direct 

enthousiast aan de slag 

om leden te werven. 

En met succes, want na 

enige tijd heeft ze al 

zo’n 100 leden aangetrokken. Nog steeds kun 

je verhalen horen over hoe intensief Suze op 

pad was, haast altijd in ‘draf’, om mensen te 

winnen voor de goede zaak. Bij herhaling wer-

den ouderen in de goede leeftijdscategorie 

bezocht of onderweg aangeklampt en werden 

tal van argumenten op hen afgevuurd.

Een wervende heer

Anne Bongaerts in gesprek met Koos van der 

Linden. Koos is in 1930 geboren in Velddriel, 

getogen in Kerkdriel en getrouwd met de 

Drielse Dina Broekmeulen. Hij werkte bij de 

Koninklijke Landmacht als rij-instructeur/exa-

minator en had tevens een eigen rijschool in 

Kerkdriel en Zaltbommel. Met 55 jaar mocht hij 

met (pre)pensioen. In 1993 is hij lid geworden 

van de KBO en in 1994 werd hij gekozen in het 

dagelijks bestuur. Koos werd direct benoemd 

tot penningmeester en de ledenadministratie 

kreeg hij erbij. Ook heeft hij vaak deelgeno-

men aan districts- en bondsvergaderingen. 

Het penningmeesterschap kreeg hij overge-

dragen van Frans van Erp met de woorden:

“hier hedde ‘n sigarekiesje en daor zit alles in”. 

Het was inderdaad een Bolknak sigarenkistje 

met wat bonnetjes erin. Dat kistje is Koos blíj-

ven gebruiken. In 2005 heeft hij het kistje over-

gedragen aan Gien Lentjes. Gien heeft ter ere 

van zijn afscheid als bestuurslid een prachtig 

gedicht gemaakt over ‘de doos van Koos’. 

Alles met de hand.

Tja, de ledenadministratie was toen nog hand-

werk. Net zoals de administratie thuis. Om de 

contributie te innen schreef hij eerst thuis ac-

ceptgirokaarten uit en die ging hij vaak aan de 

deur afgeven. Als vergeten werd het geld over 

te maken ging hij soms zelfs meerdere keren 

langs als aanmaner.

Groot ledenwerver.

Koos is letterlijk langs de deur gegaan om le-

den te werven. “Gewoon aanbellen bij beken-

den en hen weer vragen om hun kennissen te 

benaderen. Het heeft soms wel 50 leden per 

week opgeleverd” vertelt Koos met enige trots.

Veel taken.

Naast penningmeester, ledenadministrateur 

en ledenwerver was hij ook inkoper van de 

prijzen voor de loterij en drank en versnape-

ringen voor de vergaderingen en activiteiten. 

Natuurlijk werd er zeer scherp ingekocht, over-

al met korting en voor een zacht KBO-prijsje. 

Koos en Dina van der Linden.
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Zijn vrouw Dina vult aan dat zij soms de rest-

jes mocht kopen zoals een restje drank voor 

30 cent. “Altijd betalen, alles voor de KBO-

kas” vertelt ze. Ook was Koos de man die het 

koersbal mede vorm heeft gegeven. In het                   

begin was hij de enige man bij het koersen, 

dus hij mocht (moest) de matten klaarleggen 

en de punten tellen. Hiervoor heeft hij nog 

een systeem ontworpen met magneetjes voor 

het telbord.

 

De vrouw achter de man.

Duidelijk is dat deze actieve Koos altijd thuis 

een klankbord had en in zijn KBO-activiteiten 

gesteund werd door zijn vrouw Dina. Ook zij 

verdient een ereplaatsje in dit jubileumboek. 

“Altijd samen”, noemen ze het. 

Al 62 jaar getrouwd, 5 kinderen (waarvan he-

laas 1 overleden), 11 klein- en 6 achterkleinkin-

deren. Dat het echte familiemensen zijn is te 

zien in hun huis: veel foto’s van de hele familie 

en een mooi portret van het 60-jarige huwe-

lijkspaar. 

Afscheid als bestuurslid.

In 2005 trad Koos uit het dagelijks bestuur. Hij 

droeg het penningmeesterschap over aan Gien 

Lentjes en de ledenadministratie aan zijn zus 

Ria van Eeuwijk. Hij is nog ‘n jaartje in het da-

gelijks bestuur gebleven om zijn zus in te wer-

ken. 

Voor al zijn verdiensten kreeg hij de zilveren 

KBO-speld. Op de dag van zijn afscheid bracht 

hij nog het 600e KBO-lid aan. Hoe mooi kun je 

je bestuurswerk overdragen? Koos brengt nog 

steeds ‘de Achtkant’ en ‘Ons’ rond. Gezien de 

gezondheid en leeftijd gaan Koos en Dina niet 

meer naar de KBO-activiteiten maar ze zijn en 

blijven echte KBO-fans.

en meer!

In 1997 moet Alem worden veroverd!

En daarom zijn volgens rechstbovenstaande 

oproep in het Carillon ook niet leden zéér wel-

kom bij een bijeenkomst.

In 2001 is Velddriel aan de beurt!

Annie Kruijssen, Rita van Hoesel, Riek Verhoe-

ven en Rini Verhoeven kloppen, gewapend 

met informatiepakketten, aan bij de jonge 

en andere ouderen. Het resultaat staat in de 

krant!

 

Vooral de computercursussen en de KBO Zorg-

verzekering leveren veel nieuwe leden op. En 

Henk Vissers blijft stunten in de ‘Achtkant’! 

Hieronder een voorbeeld uit 2015. Goed voor 

de drankzaken in onze gemeente!

In 2009 is Elly van de Loo – van Eeuwijk is het 800e KBO-
lid. Zij krijgt de felicitaties en een wel hele mooie bos bloemen 
van voorzitter Jo van de Braak.

Zij of hij die 2 nieuwe le-

den aanbrengt ontvangt 

een fles wijn. Diezelfde 

superbeloning krijgt u 

ook als u lid nummer 

925, 930, 935, 940 of 945 

aandraagt!!!! 

Zij of hij die het 950e 

lid aanbrengt hoeft de 

contributie van KBO 

Maasdriel in 2016 niet te 

betalen! U kunt bij het 

benaderen van nieuwe 

leden melden dat zij 

vanaf 1 augustus slechts 

€8,- contributie hoeven 

te betalen voor de rest 

van 2015. Veel succes!
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2009-2010

    

Bridgen in ‘t Spotje in 2009. Louis is uitermate verbaasd. Hij legt graag aan u uit waarom!

Allerlei 

In het Museum Dansant in Hilvarenbeek legt de presentator in 2009 iets niet goed uit, waarna Rini laat zien hoe het wel moet.

Uit het Carillon van 19 augustus 2009.
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Uit het Carillon van 22 september 2010.

Uit het Brabants Dagblad in 2010, waarin 
beide dames vertellen over hun ervaringen.

In 2010 vertoeven de deelnemers aan de dagtocht in België,
waar onder andere de Abdij in Postel wordt bezocht.
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Excursies

Vanaf de heroprichting worden jaarlijks een 

of meer excursies georganiseerd. Natuurlijk 

waren daar in het verleden June Verkuil, Ria 

Goesten, Ria van Eeuwijk en 

diverse anderen bij betrokken. 

De laatste jaren neemt Maria 

Verhoeven deze uitstapjes voor 

haar rekening. Het betreft vaak 

interessante bezoeken aan 

bedrijven in onze omgeving, 

waarbij we steevast erg gastvrij 

worden ontvangen. Maar het 

blijft niet bij bedrijven. Hierna 

ziet u een willekeurige greep 

uit de vele bezoeken.  

Uit Het Carillon van 1993

“Zeventien ouderen namen 

deel aan een fietstocht van de 

K.B.O. naar het Milieu-centrum 

in Heerewaarden. Er werd ge-

start bij de Piepelenberg en in 

Alem sloten ook nog enkele 

deelnemers aan. Onder stralende omstandig-

heden werd genoten van de tocht en de bij-

zonder interessante rondleiding. Wie zin heeft 

kan zich te allen tijde aansluiten bij deze ver-

eniging. Deze zomer gaat de K.B.O. er nog ver-

schillende keren op uit”.

Uit de Mededelingen in 2003:

Op woensdag 29 oktober aanstaande

bezoeken we in de namiddag het

GESTELS AMBACHTENCENTRUM.

Dit ambachtelijk centrum herbergt een viertal 

ambachten:

•  Een ouderwetse smederij, waarin de smid 

werkt volgens de manier van tientallen jaren 

geleden.

•  De blikslagerij zoals die in dit ambachtencen-

trum is opgesteld is echt uniek in Nederland.

•  In het bakhuisje bakt de bakker brood in een 

houtoven, die gestookt wordt met de ouder-

wetse mutserd.

•  Het laatste ambacht is het brouwen van echt 

bier in de huisbierbrouwerij “Mieghelm”.

Opgemerkt moet worden, dat de blikslagerij 

op de eerste verdieping is en slechts met een 

trap kan worden bereikt. De eigen bijdrage 

voor de busrit naar St. Michielsgestel inclusief 

de entree, koffie met cake en demonstraties 

bedraagt € 5.- per persoon.

Een stukje uit een verslag van een bezoek aan 

HAMU in Kerkdriel.

Op woensdag 13 april 2005 waren we met 

een gezelschap van 25 KBO-leden op bezoek 

bij HAMU QUALITY SPROUTS (oftewel Hamu 

kiemplanten). Eerder waren er al twee groe-

pen geweest.

Mevrouw van Heumen-Mulders heette ons 

welkom met koffie, thee en cake. Daarna werd 

de groep gesplitst. Een deel werd rondgeleid 

door de productiehal en de andere groep, 

waar ik deel van uitmaakte, kreeg uitleg over 

de 9 verschillende soorten kiemen: Alfalfa, 

Sango, Prei, Radijs, Chrunchymix, Kiemmix, 

Rodekool, Erwten, Taugé en Mini-taugé. We 

zagen de verschillende zaadjes, waaruit al dat 

kiemgoed te voorschijn komt en mochten die 

kiemen ook proeven. Ze hebben een specifieke 

smaak. Ik vond ze niet allemaal even lekker, 

maar gezond schijnt het wel te zijn! 

We kregen ook tips voor kiemgroenten op 

een broodje of rolletjes kaas en ham, gevuld 

met kiemen, als hapje bij de borrel. Bij het af-

scheid, waarbij we de directie bedankten voor 

de gastvrije ontvangst en boeiende uitleg en 

rondleiding, kregen we nog eens 4 soorten 
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kiemgroenten mee. Leuk om zo’n 

interessant bedrijf in onze eigen ge-

meente te kunnen bezichtigen. 

Ik heb er van genoten.

Gien Lentjes.

Op bezoek bij de ooievaars bij de familie Lips in Rossum in 2015.

Vol aandacht in het museum in Hedel in 2010. Excursie naar het indrukwekkende Zwanenbroedershuis in den Bosch in 2012.

2008: Op bezoek bij de beroemde meester klom-
penmaker Frans van Kuijk in Veldddriel.

In 2009 zijn wij met 50 mensen op bezoek in Museum Dansant in 
Hilvarenbeek.
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2011

    

Medio april staat een bloesemtocht over de Linge op het programma. Het is een koud voorjaar. Geen bloesem te zien. Dan maar 
aan de appeltaart…

Allerlei 

Als onderdeel van de zomeractiviteiten is er een puzzeltocht per 
iets georganiseerd. Na alopen wachten ze buiten nog op een 
drankje, waar de zichtbaar vermoeide Albert en Koos al van 
hebben geproefd.

Han Telkamp (links) heet de tocht uitgezet en de (instink)vragen bedacht.
Na aloop vertelt hij waar we allemaal zijn ingetrapt. Toos en Jo (rechts) kijken en luisteren vol bewondering.
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Een van de vele andere zomeractiviteiten: een workshop 
‘lekkere hapjes’ bij Erik van de Veen.
Niet iedereen is even hard aan het werk…

In de Mededelingen van 
maart staat een interview 
met Bep de Haan. Ze staat 
hier afgebeeld bij de Buurt-
bus, waarbij onze penning-
meester Berrie Monster 
(links) erg sterk betrokken is.
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Eigen Home
Een blijvende wens

Vanaf 1992 is de Piepelenberg in de Kerkstraat 

in eerste instantie het belangrijkste onderko-

men van onze KBO. 

Alle vergaderingen worden hier gehouden. 

Net als het koersballen, kienen, volksdansen 

etc. etc. Helaas is dit gebouw in 2007 gesloten.

Al in 2001 ontstaat door het groeiende leden-

aantal de wens een eigen onderkomen te heb-

ben. 

Uit het Carillon van 21 januari 2001:

Ondanks het feit dat KBO Maasdriel geen am-

bities heeft om internationaal uit te breiden 

wordt vanaf dit moment het begrip ‘Eigen 

Home’ gebruikt… 

In het boekje dat in 2002 ter gelegenheid van 

het 10-jarig bestaan van KBO Maasdriel wordt 

uitgebracht staat het volgende:

En ook in 2003 wordt in onderstaand artikel 

weer aandacht voor dit inmiddels toch wel be-

laden onderwerp gevraagd!

Een jaar later is Jo van de Braak voorzitter en 

wordt de gemeente weer benaderd. In de Me-

dedelingen lezen we: 

“We hebben ook de beoogde ruimte genoemd: 

het gedeelte in het gemeentehuis wat vrijkomt 

na de verhuizing van de afdeling Sociale Zaken.” 

Erg veel indruk lijkt dit allemaal niet te maken 

en ondertussen worden de ledenvergaderin-

gen en Nieuwjaarsbijeenkomsten in de prach-

tige Boxhof (foto hieronder) in Velddriel ver-

zorgd, vindt het volksdansen een onderkomen 

bij Eurostyle en verhuizen het koersballen en 

andere activiteiten naar de Kreek.

De hierboven genoemde enthousiaste voorzitter is 

Chris Wijgergangs.
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In 2010 wordt Nico Laheij voorzitter en tijdens 

zijn eerste speech vraagt ook hij aandacht voor 

ons onderkomen, zoals blijkt uit nevenstaand 

gedeelte uit een Carillon artikel. Maar het 

blijft bij hopen!

Per 1 januari 2013 wordt Gerd Prick aangesteld 

tot de zoveelste waarnemend burgemeester 

van Maasdriel. Hij stelt zich tijdens de voor-

jaars ALV voor aan de KBO-leden. Op de vraag 

hoe het zit met een eigen ‘home’ is zijn ant-

woord glashelder: 

“Dat komt er niet! Er is gewoonweg geen geld 

voor!”

Convenant

Maar na diverse gesprekken is er een hoopvol-

le ontwikkeling! 

Op 13 oktober 2015 wordt namelijk een conve-

nant getekend tussen KBO Maasdriel en Woon-

zorgcentrum De Leyenstein. Dit convenant 

houdt in dat de activiteiten van beide partijen 

zoveel als mogelijk worden afgestemd en dat 

hiervoor in principe de multifunctionele ruim-

tes van De Leyenstein gebruikt zullen worden. 

En hierdoor worden nu diverse activiteiten in 

de diverse zalen binnen de Leyenstein georga-

niseerd. Bijvoorbeeld alle bestuursvergaderin-

gen, de tablet- en iPad-cursussen, het volksdan-

sen door Fiësta, het kienen, de open eettafels, 

de themamiddagen, etc. etc. En ondanks het 

feit dat de droom van een eigen home niet is 

gerealiseerd is er inmiddels wel een 

‘eigen huiskamer’.

Uit de Achtkant van maart 2016:

“Er zijn voldoende vrijwilligsters bereid gevon-

den om u in de KBO Huiskamer te ontvangen 

met een glimlach en een luisterend oor. 

En dat betekent dat we gaan beginnen! Van-

af maandag 11 april zijn we iedere week open 

tussen 13:30u en 16:30u in ’t Hoekske van de 

Leyenstein. 

U kunt dan een kopje koffie of thee komen 

drinken, een kaartje leggen, een vraag voor-

leggen, of gewoon gezellig komen buurten. 

Omdat 11 april onze eerste dag is, hebben 

we de nieuwe wethouder Anita Sørensen ge-

vraagd om de opening te verrichten en ze 

heeft toegezegd. Zo kan zij met onze vereni-

ging kennismaken en wij met haar”.

Hij wél...

En zo geschiedde..

Robert Derksen (Brabantzorg) en Nico Laheij hebben het 
convenant gete-kend en wensen elkaar veel succes met de 
samenwerking.

In de huiskamer wordt ook regelmatig een kaartje gelegd! Let 
vooral ook op de enorme hoeveelheden geld, die op het spel staan.
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2012

In 2012 bestaat KBO Maasdriel 20 jaar. Het be-
stuur zet ter gelegenheid daarvan alle vrijwil-
ligers in het zonnetje, dat voor deze gelegen-
heid volop scheen. Voorzitter Nico Laheij en 
zijn vrouw Ria stellen huis en tuin ter beschik-
king en het voltallige bestuur zet zich in om 
het iedereen naar de zin te maken!

    

Allerlei 
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In juni maakt onderstaand gezelschap een prachtige 7-daagse reis. Deze gaat onder andere langs veel bezienswaardigheden aan 
de oevers van de Loire. Daarna verblijt men 3 volle dagen in Lourdes, waar de foto is gemaakt. Er werd ook nog volop genoten 
van een excursie door de Pyreneeën.

De eerste ietsbridgedrive zit erop. De winnende dames Laheij (links en rechts) genieten zichtbaar. Het echtpaar van Doorn in het 
midden doet dat ook, maar niet vanwege hun geweldige resultaat. Op de foto rechts ziet u wat bridgen in het algemeen inhoudt…
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Voorlichting

Tijdens allerlei bijeenkomsten is over een groot 

aantal thema’s voorlichting gegeven voor le-

den en niet-leden. Soms waren het zware en 

andere keren meer luchtige onderwerpen.

Voor elk wat wils dus en dat is hierna terug te 

zien in een aantal voorbeelden uit de afgelo-

pen 25 jaar. 

1994

1995

2001

2007
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INBRAAKBEVEILIGING EN 

BABBELTRUCS

Dit nog steeds actuele onderwerp werd op 2 

oktober 2013 gepresenteerd door Wim Dang, 

politie regio Oost Nederland. Hij toonde veel 

voorbeelden hoe je huis en bezittingen te be-

veiligen en te beschermen tegen inbraak. In 

Maasdriel en omgeving komen veel inbraken 

voor (wekelijks 30) en zijn advies is dan ook 

om uw woning volgens het politiekeurmerk te 

laten beveiligen. Inbrekers hebben vooral een 

hekel aan de drie L’s: 

Lawaai, Licht en Lang werk. 

Hij waarschuwde geen vreemden in uw huis 

binnen te laten ook al hangen ze een ‘zie-

lig’ verhaal op. U bent baas in uw eigen huis. 

Vraag aan meteropnemers of medewerkers 

van andere bedrijven altijd een pasje waar-

mee ze zich kunnen legitimeren. Staat er aan 

de achterkant van het pasje geen naam en/of   

telefoonnummer van 

het bedrijf dan klopt 

er iets niet. Een truc is 

ook dat iemand in een 

jasje van Post.nl of 

een ander koeriersbe-

drijf aanbelt met een 

niet besteld pakket-

je. Accepteer niets als 

u niets besteld hebt. 

Pin ook geen klein be-

drag bv. € 1,50 in een 

mobiel kastje voor een onverwacht pakketje. 

Men beschikt op dat moment over uw gege-

vens van uw pas en uw pincode. Geef nooit 

aan iemand uw pincode, ook niet aan de bank 

of de politie. 

De ca. 40 aanwezigen verlieten met een schat 

aan informatie en tips deze geslaagde bijeen-

komst.  

José van Hoesel

De voordracht van Gerrit Verkuil, ondersteund 
door bijzondere beelden, over de Tweede Wereld-
oorlog in de Bommelerwaard trekt op 1 april een 
volle zaal. Nou staat Gerrit natuurlijk bekend 
als een begenadigd verteller, dus is de belangstel-
ling niet zó verrassend!
Even terzijde: blijkbaar is de kleur rood in 2015 
erg in de mode…

Het is opvallend dat deze bezoekers aan de 
themamiddag over MONDZORG in november 
2016 allemaal hun mond stijf dichthouden. 
Gijs van Leur (in het blauw) lijkt te controleren 
of alles nog goed zit..
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2013

    

Allerlei 

Fietsvierdaagse?

Ook bij het kersen eten kunnen de volksdansers het niet laten.

Eerst naar Ommeren om forellen te vangen en daarna naar Paddestoelenrijk.
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Hierboven spreken Chris van Uitert en Nico Laheij af dat 
KBO-leden een interessante korting krijgen bij aankoop en 
onderhoud.

KBO’ers houden van eten! Hiernaast na aloop van een dag-
tocht, hieronder tijdens een open eettafel en weer daaronder 
tijdens het Kerstdiner.
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Computers, tablets, iPad’s
PC-cursussen

Met forse ondersteuning van Rabobank Bom-

melerwaard kunnen door KBO Maasdriel van-

af september 2003 computercursussen voor 

50-plussers worden verzorgd. Dit wordt een ja-

renlang lopend succesnummer waarvan Chris 

Wijgergangs (als oud directeur van de bank 

natuurlijk erg betrokken) en Rinus Aarssen de 

initiatiefnemers zijn 

en van wie Rinus de 

totale opzet heeft 

gemaakt. De cursus-

sen worden gegeven 

in een cursusruimte 

in het gebouw van 

de Rabobank in Veld-

driel. Daar zijn 9 com-

puters beschikbaar. 

Zowel de ruimte als 

de computers kunnen gratis worden gebruikt. 

Dat houdt de cursusprijzen extreem laag! De 

enige tegenprestatie van de KBO richting de 

Rabobank is dat ook niet-leden mogen deel-

nemen.

Die betalen als ze geen lid zijn van de Rabo-

bank per cursus van 6 lessen wél € 5,- méér!! 

Verschil moet er zijn, nietwaar? Per cursus 

kunnen maximaal 8 mensen deelnemen. Bij de 

start in september 2003 zijn er 7 docenten: Ans 

van Bergenhenegouwen, Steph van Campen-

hout, Gerhard Essing, Hans Glorius, Leendert 

Jansen, Fred van Kleven en Florentine Vercout-

re. Er kan worden teruggevallen op 4 reserves: 

Wim Dobbe, June en Gerrit Verkuil en Rinus 

Aarssen. Als beheerders fungeren Rini Verhoe-

ven en Wim van Hassel uit Velddriel. Henry 

Omloo neemt de administratie voor zijn reke-

ning. In het bestuur is June Verkuil eindverant-

woordelijk. Vrij snel komt Toon Hooijmans als 

coördinator en docent in beeld. 

Ook Ans van der Meijden, Riek van Eembergen 

en Adri Jordaan schuiven als docenten aan. 

Een bont gezelschap, dat vanaf medio sep-

tember tot het eind van 2003 al liefst 12 met 

8 personen volgeboekte cursussen verzorgt. In 

de beginperiode kunnen cursisten op vrijdag-

middag terugkomen als ze nog vragen of pro-

blemen (met de computer!) hebben. Daarvoor 

blijkt weinig belangstelling te bestaan, waar-

door de docenten uit hun neus zitten te eten. 

En dat begint na verloop van tijd zo slecht te 

smaken, dat er wordt besloten om voortaan op 

vrijdagmiddag maar thuis de maaltijd te nutti-

gen… Een van de cursisten, die helaas zijn of 

haar naam niet typte, maakte eind 2003 on-

derstaande proeve van bekwaamheid.

Waar gebeurd!

Bij de internetcursus leggen 

docenten de beginselen van 

internet uit. Na enige tijd zijn 

alle 8 cursisten zover, dat ze 

SeniorWeb op hun scherm zien. Daarop staat in 

die tijd een inhoudsopgave met rubrieken als 

‘reizen voor ouderen’, theater voor ouderen’, 

‘bewegen voor ouderen’, etc. etc. De docenten 

leggen vervolgens uit hoe je een rubriek kunt 

aanklikken en laten de cursisten dit uitprobe-

ren. Even later lopen de docenten rond en zien 

dat alle 8 deelnemers de rubriek ‘seks voor ou-

deren’ hebben aangeklikt. Als ze daarover een 

opmerking maken zien ze blozende gezichten 

en horen ze bijna in koor: ‘puur toeval’.

Na 5 jaar in 2008 de allerlaatste les in het gebouw van de 

Rabobank in Velddriel. Dat wordt verhuizen!
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De foto rechts is gemaakt in de Parel in Ros-

sum. Na de verhuizing uit Velddriel vanwege 

de verkoop van het gebouw van de Rabobank 

worden hier de cursussen verzorgd. De ver-

huizing wordt sterk ondersteund door Marcel 

Vercoutre (zoon van docente Florentine) en 

Rini Broekmeulen (beter bekend als Rien de 

Kapper). De Rabobank heeft een flinke finan-

ciële bijdrage geleverd.

Begin 2004 begint Bets IJsveld met haar eerste 

computercursus. In 2017 blikt zij terug.

“Wij hadden thuis een computer aangeschaft. 

In eerste instantie wilde ik niet helemaal niet 

achter de computer, want Wim wilde er van al-

les mee doen voor zijn teken- en schilderlessen. 

Ik durfde de PC amper aan of uit te zetten, tot 

ik op een dag las over de computerlessen via 

de KBO en de Rabobank. Ik heb mezelf toen 

aangemeld en als ik het goed heb was dat in 

januari 2004. Ik heb in Velddriel de eerste les-

sen gehad van Toon Hooijmans. We zaten met 

8 personen, ieder achter een computer. Je kon 

toen ook nog op vrijdagmiddag op het inloop 

uur komen. Ik heb veel cursussen gevolgd: 

beginners, gevorderden, internet en email, 

tekstverwerking, fotobewerking en een opfris-

cursus. Ik heb ook boeiende lessen gehad van 

Florentine Vercoutre met Ans van der Meijden 

als assistente. Met Sinterklaas was er dan een 

mooi gedichtje van Ans, was altijd heel leuk.

Dat was in Rossum boven bij dorpshuis De Pa-

rel. Mijn laatste lessen waren in 2011. Tijdens 

de koffiepauze was het altijd gezellig, even 

van allerhande nieuwtjes uitwisselen. Ik heb er 

veel geleerd en doe heel veel met de PC. 

Ik doe nog steeds veel met foto’s en maak ook 

allerlei documenten voor Wim zijn schildercur-

sus zoals folders, programma’s, flyers en stuk-

jes voor de krant. Ik maak ook veel kaarten op 

de PC. Tegenwoordig wordt er ook veel per 

email gedaan, ook je bankzaken en online kun 

je van alles bestellen. 

Ik kan me geen leven zonder computer meer 

voorstellen.”

Groeten Bets IJsveld v. Boxtel 

Eind 2004 is er volgens onderstaand bericht in 

de Mededelingen goed nieuws voor mensen 

die graag een computercursus volgen, maar 

overdag nog werken: 

“Nieuw: voor potentiële cursisten die vanwege 

hun werk absoluut niet overdag aan de begin-

nerscursus kunnen deelnemen, is de mogelijk-

heid opengesteld om op dinsdagavond cursus 

te volgen.” (let op de onderstreping van het 

woord absoluut: laat ons niet merken dat je 

overdag wél kunt!).

In 2008 staat op het 1000e inschrijfformulier 

voor een computercursus de naam van Tonnie 

Schreuders-Laheij. Ze wordt verrast met een 

fraaie bos bloemen én gratis deelname aan de 

cursus. 

Uit de Mededelingen in 2011:

“Na 8 jaar stoppen we met de computercur-

sussen. De laatste 2 jaar begon het aantal in-

schrijvingen volgens verwachting behoorlijk af 

te nemen. Blijkbaar hebben we in de behoefte 

aan computervaardigheden voor 50-plussers 

voorzien. We kijken met veel voldoening terug 

op de afgelopen 8 jaar. 

Mensen (zelfs 80-plussers) die nog nooit een 

toetsenbord hadden aangeraakt zijn nu volop 

aan het mailen met hun kleinkinderen, maken 

mooie fotoboeken, zijn thuis op het internet 

en maken fraaie uitnodigingen voor feestjes. 

Dat heeft de docenten veel voldoening ge-

geven. En we hebben vooral ook erg veel ge-

lachen! Wij bedanken alle cursisten voor het 

vertrouwen dat ze hebben geschonken en alle 

docenten en andere betrokkenen voor hun 

geweldige inzet in al die jaren. Speciale dank 

gaat uit naar de 4 docenten die (vrijwel) vanaf 

het begin tot het laatst toe actief zijn geble-

ven: Riek van Eembergen, Adri Jordaan, Ans 

v.d. Meijden en Florentine Vercoutre. Uitein-

delijk hebben we het aantal van 2000 inschrij-

vingen net niet gehaald, maar dat het er toch 

maar liefst 1983 zijn geworden hadden de ini-

tiatiefnemers natuurlijk nooit durven dromen. 

Een speciaal woord van dank aan die laatsten 
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is dan ook op zijn plaats! Wie weet wat de toe-

komst ons nog brengt. De ontwikkelingen in 

de technologie gaan zo snel dat er ongetwij-

feld weer behoefte aan nieuwe ondersteu-

ning voor senioren gaat ontstaan. Als deze 

voorspelling waar is zullen we daar zeker op 

inspelen. Tot slot: onze inmiddels niet meer zo 

moderne, maar nog wel uitstekend werkende 

computers zijn geschonken aan Stichting Lisa-

ya. Deze stichting ondersteunt armen in India 

onder andere met de bouw van een school”.

Koffie en thee.

Zoals eerder aangegeven hebben we 1983 in-

schrijvingen gehad. Vrijwel alle cursussen be-

sloegen 6 lessen, sommige slechts 4. Gemid-

deld kwamen we op 5,8 lessen per cursus uit. 

In iedere les werd tijdens de pauze door iedere 

deelnemer minstens 1 kopje koffie of thee ge-

dronken. Dat zijn in totaal dus minstens 1983 

x 5,8 = 11.501 kopjes. Een kopje kostte €�0,50. 

De totale omzet was dus minstens 11.501 x                 

€ 0,50 = € 5.750,50. Natuurlijk moeten van dat 

bedrag de kosten van de koffie, de thee, de 

suiker en de bekertjes worden afgetrokken. 

En ook nog de koffie van de docenten, want 

die hoefden niet te betalen… Maar dan nog 

is er minstens € 5000,- in de kas van onze pen-

ningmeester gestroomd. En dát had niemand           

tevoren bedacht.

Een nieuw tijdperk!

Tablet, iPad en smartphones.

Ze zijn in 2014 niet meer weg te denken en 

dus is het tijd om na 3 jaar pauze de cursus-

draad weer op te pakken. KBO Maasdriel heeft 

in Pieter Both een zeer deskundige kartrekker 

gevonden om nieuwe cursussen te gaan orga-

niseren. In januari 2014 is een informatieavond 

hierover verzorgd, waarover Gerrit Verkuil het 

volgende verslag schrijft in de Achtkant.

“Maasdrielse ouderen

blijven bij de tijd”

Dat ouderen veelal niet geïnteresseerd zouden 

zijn in nieuwe ontwikkelingen werd overdui-

delijk gelogenstraft tijdens een bijeenkomst 

die in het teken van tablets en smartphones. 

Toon Hooijmans zei in zijn openingswoord dat 

het bestuur voor deze informatieavond maxi-

maal 50 belangstellenden had verwacht. Deze 

inschatting bleek een grandioze misser te zijn. 

Er schreven zich meer dan 100 

KBO’ers in. Zij vulden gezamen-

lijk een van de Kreekzalen en in 

de pauze en na afloop waren 

er vrijwel uitsluitend positieve 

reacties te beluisteren. Dit was 

zonder meer te danken aan inlei-

der Pieter Both uit Hoenzadriel. 

Op een glasheldere manier leg-

de hij de verschillen evenals de 

voor- en nadelen uit van tablets, 

smartphones, E-readers en PC’s. 

Het gebruik van de moderne 

communicatieapparatuur neemt niet alleen 

onder jongeren maar ook onder ‘grijsaards’ in 

snel tempo toe. 

Momenteel bezit 35% van de oudere Neder-

landse consumenten een smartphone en 37% 

een tablet. Om de apparaatjes optimaal te 

kunnen gebruiken verzorgt de afdeling Maas-

driel van de KBO binnenkort doelgerichte cur-

sussen. Het bestuur beraadt zich er op hoe dat 

op de meest efficiënte wijze kan gebeuren”. 

Op deze avond wordt nog een vervolg gege-

ven voor degenen die geïnteresseerd zijn in 

het opdoen van meer kennis. Tijdens die 2e bij-

eenkomst blijkt interesse te bestaan in inloop-

spreekuren en cursussen. En daaraan wordt 

door Pieter Both, Wendela Jesse, Berrie Mon-

ster, Ad Hulshof, Maarten Wiersma en Toon 

Hooijmans graag invulling gegeven. 

Deelnemers aan de cursus iPad in 2014 tonen vol trots hun 
certiicaten in gezelschap van de docenten Maarten Wiersma 
en Ad Hulshof.

c
o

m
p

u
t

e
r

s
, t

a
b

l
e

t
s

, i
P

a
d

’s

42



Een van de deelneemsters van een van de 

groepen die de cursus voor Samsung tablets 

volgden kwam tijdens de cursus (volkomen 

onverwacht?) haar man als hulpdocent tegen. 

Daarover (niet alleen, overigens) wilde ze ab-

soluut iets kwijt.

“Met vijf vrouwen en één man, onze gerenom-

meerde meester klompenmaker uit Velddriel, 

hebben we kennelijk met goed gevolg ons di-

ploma voor Android tablets gehaald. Het was 

een hele gevarieerde en geanimeerde cursus. 

Zeker de moeite waard om nog eens een ver-

volg te hebben bijvoorbeeld foto’s bewerken 

en versturen, iets op markplaats plaatsen enz. 

Ik heb er in ieder geval geen spijt gehad, mede 

ook door de inzet van onze cursusleider Pieter 

Both en zijn hulp, mijn man Berrie. Wat opviel is 

dat deze laatste zich angstvallig bezig hield met 

de andere vrouwen. “Vreemde ogen” dwingen 

eerder, dat was vroeger ook al zo. Kortom we 

kunnen het anderen zeker aanraden”.

Ineke Monster

En ook Annie en Frans van Kuijk (niet op de 

foto’s zichtbaar) waren enthousiast. Ze zaten 

in 2 verschillende groepen en Annie heeft on-

derstaand verslag ingestuurd.

“Onlangs hebben mijn man en ik de tablet 

cursus gevolgd. Ondanks dat onze kleindoch-

ter zei: “och, opa en oma, jullie hoeven niet 

op cursus, ik zal jullie het wel leren”. Maar we 

vonden het verstandiger om de cursus bij de 

KBO te volgen. En het is ons zeer goed beval-

len. We hebben er veel van geleerd. 

Zoals wat een app is, de Instellingen, foto’s ma-

ken en zelfs Skype werd ons bijgebracht. Dit 

alles werd ons geleerd op een heel rustige en 

begrijpende wijze, zodat een ieder het goed 

kon volgen en zelf doen natuurlijk. Berrie en 

Pieter: dank voor jullie inzet en wij vonden het 

ook nog erg gezellig. Wij raden dan ook een 

ieder aan als er weer een cursus komt: grijp uw 

kans. Het is zeker de moeite waard. En nu kun-

nen we onze kleindochter nog iets leren!”
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2014

    

Allerlei 

Dagtocht naar het witte horn.

Veel plezier tijdens de ietsbridgedrive, vooral bij de 
winnaressen Nel en Gien.

Kersen eten ten tijde van het WK Voetbal in Brazilië en ook daarbij is het populaire smartlappenkoor weer aanwezig.
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Zoals altijd zijn er veel deelnemers aan het Kerstdiner en 
ook wethouder Marian Blaauwhof geniet volop mee.

Serieuze gezichten (uiteraard) tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de KBO Zorgverzekering.
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In de afgelopen 

25 jaar 

zijn tijdens de 

bijeenkomsten 

naar schatting 

ongeveer 6.947 

van deze 

versnaperingen 

genuttigd…

Ledenbijeenkomsten
Druk, druk, druk…

Elk jaar wordt zowel in het 

voor- als najaar een Algemene 

Ledenvergadering (ALV) ge-

houden. 

Al vanaf de heroprichting wor-

den die vergaderingen opval-

lend goed bezocht. Zó goed, 

dat het bestuur tegenwoordig 

teleurgesteld is als er ‘slechts’ 

95 leden aanwezig zijn. Na-

tuurlijk is het formele ge-

deelte van die vergaderingen 

(financiën, bestuursverkiezin-

gen, etc.). buitengewoon inte-

ressant en al even nieuwsgie-

rig zijn de leden naar de wijze 

waarop de fungerende  voor-

zitter de vergadering opent 

(vaak op geheel eigen wijze). 

Ook wordt regelmatig een in-

teressant thema aan de orde 

gesteld. Maar er zijn stemmen 

die zeggen dat de hoge op-

komst vooral te danken is aan 

de mogelijkheid om gezellig 

te buurten, aan de muzikale 

en/of cabareteske omlijsting, aan de ongekend 

populaire loterij en tot voor kort aan de cake 

van Truus. Naast deze ALV’en is er ook elke 

eerste woensdag van het jaar een Nieuwjaars-

bijeenkomst. Daarbij barst de Boxhof werke-

lijk uit haar voegen. Vaak meer dan 200 leden 

schudden handen, zoenen elkaar en nemen 

de goede voornemens met elkaar door. Steeds 

weer een werkelijk mooi feest! 

1995

1996

 

             2006
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De foto hierboven is in 2002 genomen
De overige foto’s komen uit 2014, 2015 en 2016.

Tijdens de ALV in maart 2014 treedt het zeer komische duo 
Turbo Toos en Super Stien op. Het wordt een van de beste acts 
ooit tijdens een ALV. Hilarisch, van begin tot eind.
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De cake van Truus

Alom bekend en geprezen.

Heel, heel veel plakjes cake zijn er rondgegaan 

op de jaarvergaderingen en nieuwjaarsbijeen-

komsten van onze KBO. Daarom gaat Anne 

maar eens in gesprek met de bakster van deze 

duizenden plakjes en dat is

Truus Wijgergangs-Loeffen, geboren in 1933 in 

Berlicum (Balkum) en al 58 jaar getrouwd met 

Chris Wijgergangs, ook geboren en getogen in 

Berlicum. 

Chris was voorzitter van KBO  Maasdriel, actief 

in verschillende lokale besturen en bekend als 

“Chrisje van de Bank”. 

Hij was directeur van de RABO-bank, voorheen 

de Boerenleenbank in Kerkdriel.

Maar nu de schijnwerpers op de vrouw achter 

de man.

Het begon in 2001 met de vraag van KBO-voor-

zitter Chris: “Truus, zoude gij nie een paar ca-

kes willen bakken?” De vergaderingen waren 

toen nog in de Piepelenberg en werden be-

zocht door ongeveer 50 leden. Dus 4 vormen 

in de oven, ongeveer 86 sneetjes volgens Truus. 

Maar de KBO groeide door, de vergaderingen 

werden later in de Boxhof gehouden, trokken 

soms wel 120 tot 130 bezoekers en de 4 cakes 

werden er dus 12. Natuurlijk moest het altijd 

ruim voldoende zijn, zodat er nog 1 in de ver-

loting kon en voor de zekerheid ook altijd 1 re-

serve. En dat 3x per jaar: de voor- en najaarsver-

gadering en de nieuwjaarsbijeenkomst. 

Dus tel even mee: 12 cakes, 258 plakjes en dat 

3x is 774 plakjes per jaar. En dan van 2001 tot 

en met 2015, dus 15x774=  11.610 plakjes. Hul-

de, hulde Truus.

Allemaal eigenhandig gebakken met zoveel 

mogelijk eieren van de eigen kippen. Ja, bak-

ken is echt haar hobby. Truus vertelt dat zij nog 

nooit gebak bij de bakker gekocht heeft. 

Voor deze speciale gelegenheid geeft zij haar 

geheim prijs.

Zie de volgende pagina voor het recept!!

  

Mooi tijdsbeeld.

Mooi is als Truus vertelt over de sfeer op de 

KBO-vergaderingen in het verleden. De leden 

traden zelf op: sketches, liedjes, gedichten, mu-

ziek. Chris en zij hebben vaak opgetreden als 

Kùpke en Truuke, onder de naam “De Wamber-

gers”. (“Wamberg” is de naam van het land-

goed in Berlicum, waar de ouders van Truus 

een pachtboerderij hadden). Het nummer staat 

zelfs op de CD “Brabants op z’n best” deel 6. 

De muzikale leiding was in handen van accor-

deonist Leen(tje) van der Kammen uit Kerk-

driel. Leen is helaas overleden. Truus (alt) en 

Chris (tenor) zingen met prachtige stemmen 

“ik houw zo van ouw“.

Nee, ze treden nu niet meer op: 60 jaar gedaan.

Maar toch jammer dat er tegenwoordig zo 

weinig eigen KBO-talent optreedt. Truus heeft 

zich niet alleen als cake-bakster verdienstelijk 

gemaakt binnen de KBO en de Drielse Vereni-

gingen. Zij heeft ook 42 jaar gezongen in het 

kerkkoor, is heel lang lid en voorzitster geweest 

van de KVO, later Drielse Vrouwenvereniging, 

heeft de KBO-dienst voor de overledenen mee 

opgestart en ze heeft jarenlang in de organi-

satie gezeten. In 2013 is zij hiermee gestopt. 

Als afscheid kreeg zij een mooi gedicht en een 

driepitter (3 kaarsenhoudertjes), symbool voor 

de 3 kerken waar de afscheidsdiensten gehou-

den zijn: Velddriel, Alem, Rossum.
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Het beroemdste nummer van Truus en Chris is 

Kùpke en Truuke. We hebben dit als MP3 en 

met tekst beschikbaar. 

Een email naar toonhooijmans@gmail.com 

volstaat.  

Geen email? Vraag het een (klein)kind, vriend 

of kennis.  Kleine moeite, groot plezier!

De cake van Truus:

het recept

Ingrediënten:

• 250 gram boter

• 250 gram witte basterd suiker

• 250 gram zelfrijzend bakmeel

•  250 gram eieren (dus wegen i.v.m. grote

   verschillen tussen eieren)

•  1 zakje vanillesuiker of 1 theelepel 

   citroenrasp

• cakevorm van 30 cm

Bereiding:

Boter met vanillesuiker of citroenrasp romig 

roeren.

De eieren één voor één toevoegen.

(het ei moet helemaal opgenomen zijn voordat 

het andere wordt toegevoegd).

De gezeefde bloem luchtig door het beslag 

mengen. Daarna niet meer kloppen .

Het cake-deeg overdoen in een ingevette vorm.

De cake in een matig warme oven (dus voor-

verwarmen) van 160 graden lichtbruin en gaar 

bakken, baktijd 1 1/4 uur.

De cake is gaar als een breinaald, die in het 

midden van het deeg wordt gestoken, er droog 

uitkomt. De cake even laten staan om steviger 

te worden.

Daarna keren op een taartrooster en af laten 

koelen.

Bovenstaand recept is uiteraard voor 1 cake.

Truus bakt er 4 tegelijk en dat ziet er dan zo uit:
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2015

    

Allerlei 

Tijdens de Nieuwjaar bijeenkomst interviewt José van 
Hoesel onze nieuwe burgemeester Henny van Kooten.
Het is niet duidelijk wie hierboven de les wijn geet 
of krijgt…

Het bezoek aan de ooievaars bij de familie Lips in Rossum 
trekt heel veel belangstelling.
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Jazeker, ook tijdens de ietsbridgedrive moet er worden 
gegeten. En nooit straalden winnaars meer en mooier dan 

Ineke en heo!

Wij én zij krijgen er nooit genoeg van. Gère Weg, hier tijdens een ledenvergadering.
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Publiciteit

Bij KBO Maasdriel informeren we onze leden 

uiteraard graag over alles wat we als vereni-

ging te hebben te bieden. Dat gebeurt vanaf 

het prille begin in 1992 altijd op 2 manieren. 

Onze leden ontvangen alle informatie thuis en 

daarnaast wordt het aanbod vrijwel altijd in 

het Carillon en regelmatig in andere regionale 

bladen aangekondigd. Dat is dubbelop, maar 

dan wel bewust! Want door allerlei activitei-

ten in diverse bladen te publiceren blijven we 

in de belangstelling, worden potentiële leden 

nieuwsgierig en dat leidt weer tot groei van 

het ledenaantal. Bovendien worden er ook 

activiteiten georganiseerd waarbij ook niet 

leden welkom zijn, uiteraard met werving in 

het achterhoofd. Tot 2000 wordt de informatie 

thuis bezorgd in de vorm van uitnodigingen en 

een jaarboekje waarin alle activiteiten van een 

nieuw jaar worden aangekondigd.

Daarna treedt het tijdperk Rinus Aarssen in. 

Deze alleskunner zet niet alleen Zorg & Wel-

zijn op de kaart, maar geeft ook een zwengel 

aan de publiciteit. In het Carillon heeft hij sinds 

2000 een wekelijkse rubriek die hij tot zijn af-

scheid voor een groot deel vult met KBO-we-

tenswaardigheden. Misschien herkent u deze 

kop die boven menig artikel heeft gestaan:  

Daarnaast zorgt 

hij maandelijks 

voor het nieuws 

dat door onze 

wijkcontactper-

sonen bij leden 

in de bus wordt gestopt.

Uit de Achtkant van augustus 2012

“Afsluiting van een bijzonder tijdperk: Rinus 

Aarssen draagt na 12,5 jaar de redactie van de 

Achtkant over!!

Vanaf maart 2000 stuurde hij als secretaris 

regelmatig berichten naar de leden van KBO 

Maasdriel. Voortbordurend op wat daarvoor 

gebruikelijk was waren het aanvankelijk meest-

al uitnodigingen voor activiteiten. In het begin 

van het jaar kwam er toen nog een jaarboekje 

uit waar die activiteiten in vermeld stonden. 

Het jaarboekje 2001 is het laatste geweest. Het 

was tegelijk het laatste jaar waarin er aparte 

uitnodigingen per activiteit uitgingen. Vanaf 

2002 ging er in de Nestor (het maandblad van 

Unie KBO) een blad met mededelingen mee. 

Het wordt alleen nog niet zo genoemd. Het 

tweezijdig bedrukte A4-tje in de Nestor kreeg 

officieel de kop: 

MEDEDELINGEN 

KBO MAASDRIEL 

Met ingang van februari 2005 kreeg het Me-

dedelingenblad van hem de huidige vorm (A3 

formaat en vierzijdig bedrukt). Dit werd mo-

gelijk doordat KBO Maasdriel de beschikking 

kreeg over een eigen kopieerapparaat. 

In maart 2007 heeft hij het Mededelingenblad 

weer verder geperfectioneerd. Die opmaak is 

tot op heden gehandhaafd. Op de regelma-

tig door Rinus gestelde vraag om een zinvolle 

naam aan te dragen voor het blad werd helaas 

niet gereageerd. Daarom heeft hij uiteindelijk 

zijn eigen creativiteit aangesproken. In maart 

2011 is het blad ‘De Achtkant’ gaan heten. Dat 

hij maandelijks een bijlage (ook weer 4 bladzij-

den A3) bij het blad verzorgt is al enkele jaren 

meer wél dan niet het geval. 

Kortom: vrijwel elke maand opnieuw een 

hoop werk dat hij altijd op bijzondere wijze 

heeft verricht! Alweer enige tijd geleden heeft 

hij (bijna 80 jaar oud!) aangegeven dat hij zo 

langzamerhand af wilde van voortdurend de 

verantwoordelijkheid om de Achtkant correct 

in elkaar te zetten en deze op tijd klaar te heb-

ben. Daar had het bestuur natuurlijk alle be-

grip en respect voor. Toon Hooijmans neemt 

het stokje over, maar Rinus en zijn Corrie blij-

ven wel het drukwerk en alle andere voorbe-

reidingen voor de uiteindelijke bezorging voor 

hun rekening nemen. Het blijft werkelijk on-

voorstelbaar wat hij in al die jaren al voor KBO 

Maasdriel heeft gedaan. Teveel om op te noe-

men! 

Beste Rinus: woorden schieten eigenlijk tekort. 

Ontzettend bedankt voor alles wat je deed en 

doet voor KBO Maasdriel. En nu in het bijzon-

der voor jouw en Corrie’s werk voor de Acht-

kant en haar voorgangers!!! Diep respect.

Namens het bestuur, Nico Laheij”

Hij voegde aan zijn informatie ook vaak spreu-

ken en dergelijke toe. Een voorbeeld uit oude 

Achtkanten.  

Maak van iedere dag 
’n dag met een lach ;
’t leven is té kort  - Rinus
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In 2014 stoppen Rinus en Corrie uiteindelijk 

ook met het hele afwerkproces als de Achtkant 

klaar is om te worden gedrukt. In het dank-

woord van het bestuur staat onder andere: 

“Het samen samenstellen, kopij verzamelen, 

drukken, vouwen en de distributie was van on-

schatbare waarde voor ons”

En verderop:

Geniet nu samen van extra tijd en ga samen 

vooral de dingen doen die misschien zijn blij-

ven liggen. Maak er iets moois van, maar voor-

al: “blijf gezond”. En blijf een beetje aan ons 

denken! Dank je wel!”.

Bestuur KBO Maasdriel  

Uit hetzelfde blad

Het bestuur heeft besloten het afdrukken, 

vouwen, vergaren en bundelen vanaf nu uit 

te besteden aan Printbest in Kerkdriel. Deze 

mensen hebben de machines om alles te doen 

wat voorheen handmatig moest gebeuren. De 

verdeling naar de wijkbezorging komt in han-

den van Johan en Diny Laheij, die wij danken 

voor hun bereidheid dit werk op te pakken en 

daarmee ook veel plezier wensen!

We gaan met de tijd mee!

Uit de Mededelingen van mei 2005:

“VRIJWILIGGER GEVRAAGD 

De grootte van onze afdeling (626 leden) en 

vooral ook de levendigheid rechtvaardigen 

alleszins een eigen website. Wie van onze le-

den heeft de ambitie om ten behoeve van KBO 

Maasdriel een website te ontwikkelen én / of 

te onderhouden? Voor meer informatie of 

aanmelding: bel secretaris Henk!”

En de oproep heeft succes: Henk Verkuil (in-

derdaad: zoon van Gerrit en June) gaat in sa-

menwerking met enkele bestuursleden een 

website voor onze club opzetten. 

Een aantal maanden later is de website hele-

maal klaar. Henk onderhoudt die jarenlang en 

geeft eind 2011 aan ermee te willen stoppen. 

En gelukkig lezen we begin 2012 in de Acht-

kant: “Vrijwilliger gevonden voor het beheren 

van onze website!”

In januari deden wij de volgende oproep:

Al een flink aantal jaren beschikt KBO Maas-

driel over een eigen website. Die moet natuur-

lijk regelmatig worden ververst.  Denk hierbij  

aan naamswijzigingen, publiceren van nieuwe 

activiteiten, plaatsen van foto’s, verwijderen 

van verouderde informatie etc. etc. Het gaat 

er om de site actueel en interessant te houden 

voor onze huidige en toekomstige leden. Wij 

zijn benieuwd of er leden onder ons zijn die 

hiermee ervaring hebben en het leuk vinden 

om deze klus te klaren. 

En jawel: Maarten Wiersma heeft zich bereid 

verklaard om dit werk op zich te nemen. 

Hij is voortvarend gestart en heeft inmiddels al 

een testversie opgeleverd met een vernieuwde 

opmaak die er fris en fraai uitziet. Momenteel 

wordt die door een aantal mensen bekeken 

waarna hun opmerkingen door Maarten wor-

den verwerkt en de nieuwe versie de huidige 

kan vervangen.

We vermoeden nu dat ergens begin april die 

nieuwe versie voor iedereen zichtbaar is. We 

zijn natuurlijk ontzettend blij dat Maarten dit 

werk nu op zich neemt. Alweer een vrijwilliger 

erbij die zich inzet voor onze club! Wat kun je 

als bestuur nog meer wensen?”

Maarten zorgt er nog steeds voor dat de in-

houd van de website actueel blijft. Zowel le-

den als niet leden kunnen hierop veel infor-

matie vinden. Alle versies van de Achtkant van 

de laatste 12 maanden zijn bijvoorbeeld terug 

te lezen. De bereikbaarheid van de bestuurs-

leden treft u aan evenals die van de leden van 

de werkgroep Zorg & Welzijn met hun taakge-

bieden. Nieuwe leden vinden er het aanmeld-

formulier, etc.

En natuurlijk staan er op de website talloze 

fraaie foto’s van bijeenkomsten, uitstapjes, ex-

cursies, kienen en allerlei andere activiteiten. 

Een bezoek is absoluut de moete waard.

www.kbomaasdriel.nl
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2016-2017

    

Allerlei 

Zelfs tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in 2016 beantwoordt 
penningmeester Berrie vragen over de inanciële situatie van 
KBO Maasdriel.

Hennie, Marianne en Annemiek willen graag Excel leren en 
Pieter geet daar graag gehoor aan.

Een link aantal leden van onze vereniging geet gehoor aan een oproep om mee te helpen de troep in uiterwaarden van de Maas 
op te ruimen. Ziehier het resultaat van hun inspanningen.

Eerst even betalen en daarna genieten van weer een heerlijk Kerstdiner.
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De Nieuwjaarsbijeenkomst van 2017 trekt weer een volle 
Boxhof. De sfeer is zoals altijd weer uitstekend, net zoals 
trouwens de opbrengst van de traditionele loterij.

Broer Lamers tijdens de dagtocht in Volendam.

Ook in 2017 zijn we weer lekker elke week aan het bewegen bij Action.
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wij bedanken

• Rabobank Bommelerwaard

• Stichting Verhoeks-van den Heuvel

• Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel

• Stichting RCOAK

• VSB fonds

• Drukkerij Printbest

• Chris van Uitert Tweewielers

• Patrick van Koolwijk Bloemen en Planten

• Brood & Zo

• Gemeente Maasdriel

• KBO Brabant

• KBO Brabant kring Maas-Dommel

• Seniorenvereniging St. Jozef Ammerzoden

• Stichting Welzijn Bommelerwaard

• Woonzorgcentrum De Leyenstein

• Dorpshuis De Boxhof

• Café ‘t Luchtschip

• Dorpshuis de Parel

• Stichting Dorpshuis De Drie Linden

• MFC de Kreek

• Kwalitaria ’t Spotje

• Fitnesscentrum Action

• Mooi Bommelerwaard

• Weekblad Het Carillon

• Weekblad De Toren

• Weekblad Het Kontakt

• Brabants Dagblad

en iedereen die ons op een of andere wijze heeft gesteund!

En natuurlijk bedanken we ook alle vrijwilligers, zonder wie we niet zouden bestaan!

Bestuur KBO Maasdriel
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KBO Maasdriel
Omzien naar elkaar
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