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Maandblad “DE ACHTKANT” 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Vogeltjes 
 
Nu ik niet zo mobiel ben heb ik alle tijd om te kijken. 
 
De tuin wemelt van het leven. Bijen en 
hommels (eerlijk gezegd weet ik het verschil 
niet goed, maar veel soorten dus), zoemen 
van bloem tot bloem. Als eentje zich in een 
gele klaproos gestort heeft tolt hij, luid 
brommend, dol van vreugde om de 
meeldraden heen. 
 
De gaatjes van het bijenhotel werden dicht 
gemetseld door de rosse metselbij. Om hun 
eitjes te leggen kruipen ze achterwaarts het 
holletje in. Voor het dichtmetselen gaan ze 
dan weer vooruit erin. De eitjes komen vrij 
snel uit, maar de larven, achter die 
metselwand, blijven daar tot na de winter. 
Tenzij.......... 
Er kwam een jonge specht mee-eten van de 
pindakaas. En toen ontdekte hij het bijenhotel. 
Dat was een kwestie van doorpikken. 
Voldaan vloog hij weg, alle gaatjes weer 
leeg. 
 
Familie mees, mus en merel is uitgebreid. De 
babytjes zitten schaapachtig naast elkaar op 
de voedertafel, tussen het voer, te wachten 
tot ze gevoerd worden. 
Een weekje geleden hadden we twee 
mislukte mussen. Ze scharrelden dicht naast 
elkaar op de grond. Vliegen, ho maar. Eentje 
werd nog wel eens gevoerd, de ander zakte 
steeds door zijn pootjes en werd totaal 
genegeerd. En toen sloop er een rooie kater 
door de tuin. Best zielig.  
 
Het wordt vast een mooie zomer.  
Houd moed, heb lief. 
  
Wendela 

 
Deze Achtkant bevat de 
volgende onderwerpen. 
 
Voorwoord van Wendela blz. 1. 
 
Rabo Clubsupport Aktie blz. 4. 
 
Alzheimer Café op pagina 4. 
 
Expositie Antje Loggen blz. 5. 
 
Wandelen op blz. 6. 
 
Fietsen op blz. 6.  
 
Kienen op blz. 6. 
 
Samen gezellig kersen eten op  
blz. 7. 
 
Open Eettafel blz. 7. 
 
Rondleiding bij Van Drunen 
Schoenenfabriek blz. 8.  
 
Puzzelen op pagina 9. 
 
Klassieke muziek op pag. 10. 
 
De column van Gerrit Verkuil op 
pagina 10. 
 
             
Willy van Lieshout 

 
Redactie Willy van Lieshout. 
e-mail:  
willyvanlieshout51@gmail.com  
 
Kopij voor het volgende 
nummer kan tot uiterlijk 
vrijdag 16 augustus worden 
aangeleverd. 
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Wekelijkse activiteiten 
 

Gymmen 
maandag en dinsdag 

Zwemmen 
donderdag- en vrijdagmorgen 

beide door SGOM,  
telefoon 06-22882191 

Onze Huiskamer 
Dit is iedere maandag tussen 

13:30u en 16:30u 
Alem 2 zaal van de Leyenstein. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wat moet ik doen als ik op computergebied 

iets wil leren of bijspijkeren? 
 
U hoeft alleen maar contact op te nemen met Pieter Both, 0418-
640520 of p.both@hccnet.nl en als Pieter niet bereikbaar is, kunt u 
bellen of mailen met Berrie Monster: 0418-633255 of 
berrie.monster@planet.nl. 
 
 

Aanmelden, afmelden of 
verhuizing van leden. 

 
Als u familieleden, vrienden of 
kennissen hebt die lid willen 
worden, dan kunnen zij zich 
aanmelden door te bellen met 
of te schrijven naar Ria van 
Eeuwijk,  
Binnenquartier 7,  
5331 CX Kerkdriel. 
Mobiel 06-30857377. 
Of download het aanmeld- 
formulier op 
www.kbomaasdriel.nl en stuur 
dit naar Ria. 
Wilt u zich afmelden? 
Dat kan jaarlijks per  
1 januari en wel door dit vóór 1 
december schriftelijk of per e-
mail via 
m.eeuwijkvdlinden@gmail.com 
(aan elkaar!) door te geven aan 
Ria van Eeuwijk.  
Graag met reden waarom. 
Verhuizingen svp ook aan  
Ria doorgeven! Dan hoeft u  
dit blad niet te missen!! 
 

 
Inschrijf- of ander geld 
overmaken naar  
KBO Maasdriel?  
Dat kan naar IBAN NL57 RABO 
0125 1506 60 
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NIEUWE LEDEN 
 

Er zijn geen nieuwe leden te 
vermelden 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 
 

 
 
 

 
 
 

Overleden leden 
Op 29 mei overleed met 90 jaar de heer Tis van den Biggelaar uit 

Velddriel 
Op 29 mei overleed ook mevrouw A.J. Nendels-de Wit uit Kerkdriel op 

97 jarige leeftijd. 
Mevrouw Anna Daams-Pardoel uit Kerkdriel stierf 27 mei. Zij werd 97 

jaar. 
Op 17 mei is de heer Karel Vermeiren uit Kerkdriel op 79 jarige leeftijd 

overleden. 
15 mei is de heer Wim van Kessel uit Kerkdriel gestorven. Hij werd 86 

jaar. 
  

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

 
 
 

Kroonjarigen 
 

80 jaar 
7 juli Mevrouw Toos Verhoeven-Remie uit Kerkdriel 

13 juli Mevrouw Truus Peters-de Wild uit Velddriel 

15 juli De heer Martien van Alem uit Rossum 

20 juli Mevrouw Tonnie Broekhuizen-Vogel uit Kerkdriel 

27 juli Mevrouw Riek van Rosendaal-Hooijmans uit Kerkdriel 
 

90 jaar 
10 juli Mevrouw Annie Kruyssen-Versteegh uit Kerkdriel 

Praten lucht op ! 
 

 
  
 

De Luisterlijn 
   
   088-0767 000 
 
Dag en nacht telefonisch te 
bereiken, het hele jaar door 
Voor eenieder die behoefte 
heeft aan een vertrouwelijk 
gesprek 
Ook bereikbaar per chat: 
deluisterlijn.nl 

Belangrijke 
telefoonnummers 
 
(0418, tenzij anders vermeld) 
 
Anne Bongaerts, tips voor 
interviews, 662854  
Pieter Both, 640520 
Wim Dobbe, 06-49416267 
Ria v. Eeuwijk 632840 
Annemiek Hekman,  
                    06-57124208 
Wendela Jesse, 640520 
Leo Lagarde, 073-5994508 
Marianne Lagarde 
                   073-5994508 
Berrie Monster 633255 
Mari Nendels 06-21960963 
Adri Piels 637031 
Maria Verhoeven 750376 
June Verkuil 664096 
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Rabo Clubsupport 2022. 
 
We hebben ons weer aangemeld voor de Rabo Clubsupport actie 2022. 
De stemronde zal plaatsvinden van 5 t/m 27 september 2022. 
 
Om te mogen stemmen moet u wel lid zijn van de Rabobank. Voor dit lidmaatschap moet u in ieder 
geval één product afnemen van de Rabobank b.v. een betaalrekening, een spaarrekening en/of een 
hypotheek. 
Velen van u hebben zo’n product, maar dan bent u nog niet automatisch lid van de Rabobank. Daar 
moet u zich apart voor opgeven. 
Als u wel lid bent hoeft u, om te kunnen stemmen, nu nog niets te doen. 
Hoe weet u of u al lid bent? Als u het ledenmagazine Rabo & Co ontvangt dan bent u lid. 
Als u geen lid bent vragen we u om lid te worden. Anders kunt u niet op ons stemmen en dat zouden 
we erg jammer vinden. 
 
U kunt lid worden door dit aan te melden via de Rabo app of Rabobank Online bankieren. 
Als dat niet lukt kunt u altijd bellen naar telefoonnummer 088-7226600 en u daar opgeven. 
 

 
Alzheimer Café Bommelerwaard 

 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie,  
hun partners, familieleden en vrienden. 
 
Het Alzheimer Café is een initiatief van: Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-
Hertogenbosch-Bommelerwaard  
Secretariaat: Corrie van Andel-van Duijnen, Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel. 
tel. 0411-682047. E-mail shertogenboschbommelerwaard@alzheimervrijwilligers.nl 

 
      Er zijn nog geen nieuwe data bekend voor avonden van het Alzheimer Café. 

 
Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:  
Marten Tel, geestelijk verzorger, 073 6119170 of 
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Wanneer? 
Iedere derde donderdag van de maand, in december op de tweede donderdag.  
 
Hoe laat? 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 
De toegang is gratis. 
 
Waar? 
In Partycentrum De Weesboom, Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden 

 

 
Zorg en Welzijn 

 

Zij staan allemaal vrijwillig voor u klaar! 
Hun telefoonnummers vindt u op pagina 3  

 
Ouderenadviseurs (VOA): 

Wim Dobbe 
Mari Nendels 

 
Belastingdeskundige: 

Adri Piels  

Leo Lagarde 
 

Klussendienst: 
Voor een klusje in en rond uw huis, een wandelingetje, een babbeltje of zo, kan een beroep worden 

gedaan op enkele vrijwilligers. Bel daarvoor bestuurslid Maria Verhoeven. 
 

Meldpunten voor het doorgeven van zieken en huisbezoek: 
Bij de coördinator “Z & W” Marianne Lagarde. 

 
Meldpunt ernstig zieken, overleden leden of partners van leden: 

Bij Wendela Jesse, Rooijensestraat 1c, 5333 PB, Hoenzadriel. 
tel. 640520, mail: wendela.jesse@gmail.com 

 
Sociaal vertrouwenspersoon: 

voor gesprekken, klachten en vragen: 
Annemiek Hekman  tel. 06 57 124 208, mail: jenahekman@kpnmail.nl 

 

 
 

 
     Expositie van Antje Loggen  

in het Driels Museum in Kerkdriel 
 
De schilderijenexpositie is te bezoeken vanaf 12 Juni tot en met 24 Juli op zondag 
van 14 tot 17 uur en op maandag tussen 19.30 en 22.30 in het Driels Museum. 
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 Wandelen  
 
Donderdag 2 juni hebben we met 15 personen in Alem het 
klompen pad gewandeld. De zon scheen en de wolken waren 
mooi blauw en de natuur is prachtig. Iedereen heeft genoten van 
de gezelligheid en hebben afgesloten met een drankje op het 
terras  🍹 🍻 
 
Donderdag 7 juli is de eerste donderdag van de maand en 
gaan we weer ruim 5 km wandelen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 
We sluiten af met koffie/thee voor eigen rekening. 
De plaats van vertrek wordt nog door gegeven. 
 
 

Fietsen  
 
Donderdag 19 mei is het fietsen niet door gegaan omdat het 
regende  stormde 🌊🌀en er waren onweersbuien ⛈. Daarom 
deze maand niet gefietst 🚴🏽♀  
 
Donderdag 21 juli is het de derde donderdag van de maand en gaan we fietsen…. 
Diegenen die een E Bike hebben en het leuk vinden, zijn van harte welkom. 
Wij fietsen ongeveer 40 - 50 km en starten in het centrum op het plein. Wij hebben besloten 
om met maximaal 10 personen te fietsen voor onze eigen veiligheid omdat wij met E bike fietsen. De 
EERSTE 10 aanmeldingen kunnen mee fietsen…. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Tijdens de pauze is er een kopje koffie/ thee/ voor eigen rekening. 
 

Aanmelden voor wandelen en fietsen kan bij: 
 
1. Annie Wiegmans annie.wiegmans51@gmail.com of  tel.nr. 06-40617235 of  
2. Lies v.d. Bogaard lvandenbogaardt@gmail.com of tel.nr 06-36274635 
 
 
 
 

Kienen 
 
Tijdens de vakantieperiode gaan we gewoon door met deze activiteit, dus ook op vrijdag 29 juli kun 
je weer van de partij zijn. 
 
Zaal is open om 13.15 uur en kienen vanaf 
13.30. Prijs is nog altijd € 4,00 per 
deelnemer en € 1,00 voor een extra kaart.  
Een kopje koffie en plakje cake zijn in de 
prijs inbegrepen. Overige consumpties zelf 
afrekenen, De eenheidsprijs voor een 
consumptie is €2,50. 
 
Mocht je geen vervoer hebben laat het dan 
even weten. We kijken of we iets kunnen 
regelen.  
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Kersen eten 

 
Beste KBO leden, 
 
“Met hoge heren is het kwaad kersen eten, zij tasten naar de 
rijpste en gooien met stenen.”  
Dat is een oud hollands gezegde en dat gaat we zeker niet 
doen. 
 
Maar wat dan wel? 
We willen graag “kersen eten” bij Kersvers in Kerkdriel op 
woensdag 6 juli van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur. Lekker 
bij kletsen in een prettige omgeving. 
 
Koffie met gebak, twee consumpties, een ijsje en bij vertrek een 
doosje met kersen mee naar huis. 
Tijdens ons samenzijn kersen op tafel. 
We kunnen dit organiseren, wanneer we minimaal 20 
deelnemers hebben.  
 
Opgave vóór 30 juni. Opgeven bij Berrie Monster, 0418-633255 
of per email :  berrie.monster@planet.nl 
              
De bijdrage per persoon bedraagt €15,00 over te maken op 
onze bankrekening:    
KBO Maasdriel rekeningnummer NL 57 RABO 0125 1506 60. 

 
 
 
 

Open Eettafel 
 
Op woensdag 3 augustus is de eerstvolgende eettafel. 
Aangezien er in de maand juli geen eettafel is geweest verzoeken wij iedereen om zich opnieuw op te 
geven vóór 1 augustus. 
Ook de vaste deelnemers. 
 
Dit kan bij Marianne Lagarde, tel.nr. 06-54942354/073-5994508 of per e-mail 
mariannelagarde@kpnmail.nl 
 
Zaal is open om 11.30 uur, de aanvang maaltijd 12.00 uur 
De kosten bedragen € 8,50 voor een 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een kopje 
koffie/thee toe. 
 
We hopen ook dan weer op een grote opkomst. 
 
Marianne Lagarde. 
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Rondleiding bij van Drunen Schoenfabriek 
 

Woensdag 24 augustus 2022 1300 uur: Thomas Edisonweg 1, 5151 DH Drunen  
 
Historie 
In 1913 startte Gijsbertus van Drunen het bedrijf G. van Drunen & Zn & Co en begon met het 
vervaardigen van herenschoenen. In de daaropvolgende jaren is de passie en het vakmanschap van 
vader op zoon doorgegeven.  
 
 
 
In 1939 begon Petrus van Drunen voor zichzelf. Zijn bedrijf doopte hij tot Van Drunen’s Schoenfabriek 
N.V. Na de oorlog werd in 1946 de draad weer opgepakt. De zoons van Petrus kwamen in het bedrijf 
en in 1948 volgde de officiële inschrijving bij de Kamer v. Koophandel onder de naam van Durea BV.   
In de jaren die volgden, groeide het bedrijf gestaag en breidde het regelmatig uit. Kwaliteit en passie 
voerden de boventoon. De  dames- en herenschoenen, Durea en GIJS, worden gemaakt door ervaren 
vakmensen met liefde voor het schoenenvak en ze worden op ambachtelijke wijze geproduceerd in de 

Durea fabrieken. Durea heeft het gehele 
productieproces in eigen beheer. Durea 
onderscheidt zich door ambachtelijk  vakmanschap, 
kwaliteit en service en daar is het bedrijf trots op! 
Inmiddels verlaten jaarlijks zo’n 225.000 paar 
damesschoenen van hoge kwaliteit de Durea 
fabriek. 
 
In 2018 introduceerde men Lerora. De naam wordt 
gevormd door de namen van de 3 dochters van de 
huidige  generatie, namelijk: Anne-Lene, Roos en 
Mira. Je kan Lerora zien als het jongere zusje van 

GIJS en Durea. Ook dit merk heeft een uitneembaar voetbed en verschillende breedtematen. 
 
Rondleiding 
Ontvangst: 13.00 – 13.30 uur met koffie/thee en herfstcake. Aanvang rondleiding: 13.30 uur. 
Afsluiting: omstreeks 16.00 uur. Maximaal aantal personen: 20.  
De kosten zijn € 7,50, over te maken op rek.nr. NL57 RABO 0125 1506 60 ten name van KBO 
Maasdriel onder vermelding van “DUREA SCHOENFABRIEK”. 
Voor gasten die een aankoopbewijs hebben van een paar Durea, Lerora of Gijsschoenen is de 
rondleiding gratis. 
 
Men kan zich opgeven bij Maria Verhoeven. Tel.nr. 0418 - 750376. Bij afwezigheid graag de voicemail 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. Reizen is op eigen gelegenheid. Geen vervoer? Melden bij opgave! 
 
 
Route:  
A2 richting Den Bosch – 1e afslag is A59 richting Waalwijk – Afslag 42 richting Drunen – bij de 1e 
rotonde de 2e afslag nemen. Lokatie is linkerzijde van de weg. Gratis parkeren op eigen terrein. 
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Oplossing Kruiswoordpuzzel KBO 
 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is: Lenteboeket 
 
Er zijn 12 goede inzendingen ontvangen. De winnaar is Frans van der Loo. De VVV bon zal zo spoedig 
mogelijk uitgereikt worden. 
 

Nieuwe Kruiswoordpuzzel KBO 
 

Het bestuur stelt een VVV bon 
van € 10,00 ter beschikking 
voor de goede oplossing. Bij 
meerdere goede oplossingen 
wordt er geloot. Alleen voor 
leden. 
 
Oplossing insturen aan de 
redactie: 
willyvanlieshout51@gmail.com 
 
Breng letters uit de puzzel over 
naar de hokjes met het 
corresponderende nummer 
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Klassieke muziek Leyenstein  
 
Deze vertelling is voor 13 juli.  
 
Nederlands-talige componisten voor HaFaBra. 

Het aantal componisten voor HaFaBra in Nederland en (NL- talig) 
België is behoorlijk groot. Heb dus een selectie moeten maken en 
begin bij de mij oudst bekende componist. We gaan het bijvoorbeeld 
hebben over én luisteren naar het bekendste werk van o.a.; 
Johan Wichers (Rheine (Duitse Keizerrijk), 12 mei 1887 – 
Enschede, 22 november 1956) was een Nederlands componist en 
musicus. 
Willy Schootemeijer (Rotterdam), 2 februari 1897 – aldaar, 11 
mei 1953) was een Nederlands componist en musicus. 
Pieter Leemans (Schaarbeek, 31 mei 1897 – Elsene, 10 januari 
1980) was een Belgisch componist, muziekpedagoog, dirigent en 
pianist. 
Jan (Frans Joseph) Van der Roost (Duffel, 1 maart 1956) is een 
Belgische componist en dirigent. 
En nog meer bij de vertelling in de Leyenstein! 
 
 
 
Als u de vertelling in de Leyenstein wil volgen dan kunt u zich melden via onderstaand email adres of 
naar de Leyenstein komen en de eerste vertelling gratis bijwonen, indien u besluit volgende 
vertellingen ook te willen komen dan kunt u zich ter plaatse aanmelden en krijgt u de kosten te horen.  
De vertellingen zijn elke 2de woensdag van de maand, locatie De Leyenstein, Hoenzadrielzaal en 
aanvang 10.30 uur, zaal open om 10.00 uur. 
 
Indien u een gehele vertelling én de muziek per email wil hebben, kosten € 5,00 per 
vertelling, kunt u een email naar mij sturen.  
Email: hansgl@leyenstein-klassiek.nl 
 
Bezoek ook eens de website www.leyenstein-klassiek.nl 
Met muzikale groet, Hans Glorius.  
 
 
 

Geloof en politiek 
 
Door Gerrit Verkuil 
 
Hoewel ik bepaald geen trouwe kerkganger ben, heb ik toch met een vervelend gevoel het bericht 
gelezen dat er weer  een kerkelijke scheuring plaats gaat vinden. En ditmaal in de Christelijk 
Gereformeerde Kerken. Al lange tijd wil een niet te onderschatten aantal leden van deze gemeenschap 
het mogelijk maken dat, evenals mannen, ook vrouwen predikant, ouderling of diaken kunnen zijn. 
Aanzienlijk meer lotgenoten zijn daar echter mordicus tegen. Zij baseren hun pertinente weigering op 
de Bijbel. 
 In de loop van mijn lange leven heb ik meerdere kerkscheuringen meegemaakt. Het is haast niet voor 
te stellen wat voor ellendige gevolgen dat in tal van gevallen heeft. De scheidslijnen lopen niet alleen 
door de plaatselijke bevolking maar ook door families en tot overmaat van ramp zelfs door gezinnen.  
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Eén van de laatste splitsingen was die bij de totstandkoming van de PKN, waar Hervormden, 
Gereformeerden en leden van de Evangelisch-Lutherse kerk samenwerking zochten. In veel plaatsten 
ging dat prima, in andere was het tegendeel het geval. Een voorbeeld daarvan uit de directe omgeving 
is Gameren. Daar werd in opdracht van de ‘Hersteld Hervormde Gemeente’ een prachtige nieuwe kerk 
gebouwd terwijl er ook een mooi godshuis in het centrum van het dorp staat. Er zijn ook nog plaatsen, 
zoals in Nederhemert, waar de vrouwen zelfs geen stemrecht hebben. 
Gelukkig zoeken ook hier in de regio tal van gelovigen elkaar op met als gevolg dat er regelmatig 
oecumenische diensten zijn. Daarbij voert zowel een dominee als een pastoor het woord. Een wijs man 
zei me laatst dat er niet toe doet bij welk ‘kerkgenootschap’ men is aangesloten. Zowel voor 
Christenen, Moslims, Boeddhisten en andere gelovigen is er maar één god.  
 
Genoeg over het geloof. Ik stap even over naar de Drielse politiek. Daar is inderdaad, zoals ik de 
vorige keer al schreef, praktisch geen verandering in gekomen. Dat wil zeggen dat ook de komende 
vier jaar de dienst wordt uitgemaakt door SSM en het CDA. 
In plaats van Jan-Hein de Vreede, die op een vaardige wijze, de Drielse financiën op orde heeft 
gekregen, werd het niet zijn opvolger Michiel Alexander de Raaf uit Bruchem maar het is nu aan Erik 
van Hoften om op de centjes te passen. De tijd zal leren of hij daarin slaagt. Ongetwijfeld zal hij dat 
voor een deel in de huidige raadsperiode moeten doen zonder het wakend oog van burgemeester 
Henny van Kooten.  
 
Hij neemt medio april van volgende jaar officieel afscheid maar ik zou er helemaal niet gek van 
opkijken als hij voor die tijd de pijp al aan Maarten gaat geven. Hopelijk slaagt men er in om een 
waardige opvolger voor de doorgaans gewaardeerde burgervader te vinden. Inmiddels is er wel een 
vervanger voor gemeentesecretaris Geeske Wildeman benoemd. Dat is Jaap Lange. Totdat hij eind 
augustus in dienst van de gemeente Maasdriel treedt is hij adjunct-directeur van gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Deze telt rond de 50.000 inwoners. Ongeveer net zo veel dus als de gemeenten Bommel en 
Driel samen. Wie weet? 
 

 


