
Duidelijk Driel

Jaargang 2 | Editie 1 | Winter 2021

Het groenste 
stekje in Driel

Een duurzaam
demodak

Pegdolls dwars 
door Nederland

752

    

Overbetuwe Doet: nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Waarschijnlijk ken je de waardecheque van Overbetuwe Doet inmiddels wel. In 2020 zijn hiermee 
vanuit Driel zeven mooie initiatieven opgestart: uitbouw van de website van De Blije Kerk, open-
baar Groen Demo Dak, De Helpende Handen (2x), De Huiskamer, Lichtpunt Presentje en natuurlijk 
ook deze krant, Dwars door Driel. Er is massaal gedoneerd aan onze Drielse initiatieven, waardoor 
deze allemaal hun streefbedrag hebben gehaald. Dankjewel daarvoor! Het mooie is: in april start 
een nieuwe ronde.

Mocht je toch denken: "huh, waardecheque?”. 
Voor de Drielenaren die nieuw zijn of de cheque 
de vorige keer hebben gemist, nog even een korte 
toelichting: Overbetuwe Doet is het platform voor 
bewonersinitiatieven in de gemeente Overbetuwe. 
Inwoners beslissen zelf welke activiteiten en pro-
jecten geld krijgen van de gemeente. Elk huishou-
den krijgt twee keer per jaar een waardecheque 
en kan deze doneren aan één of meer initiatieven. 
Iedereen kan zijn/haar idee of project aanmelden 
en hiervoor geld, materiaal en hulp verzamelen

Doe mee, beslis mee!
Beste Drielenaar, heb je een initiatief dat bijdraagt 
aan Driel of je wijk leuker, beter of mooier maakt? 

Meld dit dan aan op www.overbetuwedoet.nl. 
En houd in april je brievenbus in de gaten! Heb je 
een cheque ontvangen? Doneer deze dan digitaal 
op www.overbetuwedoet.nl of doe hem in de 
Overbetuwe Doet Brievenbus bij de Albert Heijn op 
het Polenplein. 

Op naar de 100%
In december 2020 is 47% van de verstuurde cheques 
gedoneerd aan één van de toen lopende initia-
tieven. Lokale initiatieven kunnen mede door jou 
starten of voortgezet worden. Laat het gemeen-
tegeld niet liggen. Op naar de 100%. Vanuit alle 
initiatiefnemers uit Driel zeggen wij alvast weer: 
“Heel hartelijk dank!”

Als eigenaar van destijds vier winkels werkte Ger 
zich een slag in de rondte. Totdat het kaarsje 
uitging. Tijdens de sessies in het herstelcentrum 
sprak hij veel met andere ondernemers. De 
verhalen die hij hoorde en zijn eigen leerproces 
in het omgaan met zijn burn-out, hebben Ger 
geïnspireerd tot het schrijven van een program-
ma voor ondernemers ‘na de burn-out’.

Balans
Toen Ger na zijn herstel weer terugkwam in zijn 
oude leventje, merkte hij dat hij behoefte had 
aan handvatten om zijn leven beter in balans te 
brengen. Hij maakte een plan voor zichzelf, om 
een tweede burn-out te voorkomen. Dat plan 
legde Ger voor aan het herstelcentrum. Die wa-
ren erg enthousiast. “Ik heb mijn passie gevon-
den in het helpen van ondernemers, en geef nu 
workshops bij het herstelcentrum”, aldus Ger. 
“Ik hanteer een 3x8 principe: 8 uur werken, 8 uur 
ontspannen en 8 uur rusten!”

Gedreven
“Bij mij was het altijd maar knallen en doorgaan; 
een groot huis, en nog een groter huis. Dat was 
mijn leven… Als ik terugkijk, heeft het weinig 
inhoud gehad”, vertelt Ger ons. Hij had veel ken-
nissen, maar weinig vrienden waar hij echt diep-
gaande gesprekken mee had. “Ik hield iedereen 
op afstand”. Nu zit Ger tegenover ons, en weet 
ons te raken met zijn openheid en sprankelende 
ogen als hij vertelt over zijn herstel, en zijn wens 
om andere ondernemers te helpen hun leven 

opnieuw vorm te geven. De balans tussen werk 
en ontspanning krijgt daarbij veel aandacht. 

Genieten
“Wij zijn verhuisd naar Langeboom, waar ik heer-
lijk met de honden kan wandelen”, vervolgt Ger. 
Hij heeft geleerd om ‘echt’ te kijken, te leven in 
het moment en zo meer te genieten. Hij is ook 
zachter geworden. “Ik was altijd direct tegen mijn 
personeel, nu probeer ik wat genuanceerder te 
zijn”. 

De toekomst
Ger heeft voor zichzelf de goede balans gevon-
den. Drie van zijn vier winkels heeft hij verkocht. 
Hij houdt niet van routine en zoekt uitdagingen 
in het werk door te participeren in onder andere 
de franchisegroep van Albert Heijn. Daarnaast 
gaat hij door met z’n workshops om andere on-
dernemers te helpen een burn-out te voorkomen 
en de juiste balans te vinden tussen hun werk en 
hun persoonlijke leven.

Ger Koopman vindt passie: 
3 x 8 = balans
Op zijn kantoor boven de Albert Heijn spreken we Ger Koopman. Het verhaal dat hij ons 
vertelt gaat niet, zoals wij hadden verwacht, over de geplande verbouwing. “Begin 2019 heb 
ik een burn-out gehad en ben ik een hele tijd uit de roulatie geweest. Toen ik na een opname 
van zeven weken weer buiten kwam, ben ik gaan nadenken.”

Verbouwing AH 
De verbouwing van de Albert Heijn gaat in 
2021 na de zomervakantie van start en neemt 
tien dagen in beslag. De vloer en het plafond 
worden vernieuwd en er wordt meer auto-
matisering toegepast, zoals digitale prijs-
kaartjes en zelfscankassa’s. De ‘gewone’ kassa 
verdwijnt gelukkig niet. Ger wil graag het 
‘dorpse’ gevoel behouden. Hij ziet de AH als 
een ontmoetingsplek waar je een goede kop 
koffie kan drinken en een praatje kan maken. 
Zijn wens: in de toekomst een lunchroom of 
koffiebar openen.



Driel op de kaart
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De Stek. Prachtplek!
Fred en Marijke Vols zijn actieve zeventigers met een grote passie voor hun prachtige tuin, Kijktuin De Stek. ‘Tuin’ 
dekt eigenlijk niet eens de lading. Het is een prachtige plek in Driel, waar dit mooie stel mensen laat genieten van de 
natuur. De oplettende Drielenaar ziet het bord bij een fietstocht via de Vogelenzangsestraat. Echter voor veel dorps-
genoten is het een verborgen parel. 

Op dit moment werken Fred en Marijke hard aan 
hun 21ste tuin. “Al het werk in de eenentwintig 
soorten tuinen doen we zelf”, aldus Marijke. Zij 
doet de winkel en houdt zich bezig met snoeien 
en arrangeren. Fred is, wanneer hij niet als boek-
houder actief is, aan de slag met het onderhoud 
en de aanleg van de tuinen.

Van Den Haag naar Driel
Fred en Marijke komen oorspronkelijk uit Den 
Haag en wonen al 51 jaar in Driel. Na hun hu-
welijk zijn ze in Gelderland gaan wonen. In Driel 
waren toen huizen te koop. “In de Cremerstraat 
stonden paaltjes in de grond, en verder was er 
niets, geen idee waar we terecht kwamen. En als 
je eenmaal in Driel woont wil je niet meer weg”, 
vertelt Marijke. Na 25 jaar zijn ze verhuisd naar 
hun prachtige woning aan de Vogelenzang-
sestraat. Het werken in de tuinen werkt rustge-
vend. Met liefde vertelt Marijke: “Fred doet al 
het zware werk, en altijd op dezelfde knie en hij 
zeeft zelfs het grind zodat we de aarde weer op 
andere plekken kunnen gebruiken”.

Thematuinen
Alle tuinen hebben een thema. Er zijn tuinen in 
verschillende kleuren, maar ook een bladtuin, 

een woestijntuin en een levenscarroussel tuin. Bij 
de laatste loop je door alle fasen van het leven 
heen, en zie je aan de kleuren en het gebruik van 
de bloemen en planten in welke fase je bent. De 
pubertijd heeft meer schreeuwende kleuren, de 
volwassenheid heeft rozen, want je prikt je af en 
toe ook in het leven. Ook de laatste fase heeft 
een tuin. Helemaal achterin ligt de stiltetuin, waar 
mensen door bordjes met een mooie vraag na 
kunnen denken; voor de één overdenken van het 
leven, voor de ander een uitzicht op de hemel. 
Uit deze tuin komen mensen vaak met vragen 
terug. Marijke vertelt: “Ik vind het mooi om dan 
met mensen in gesprek te gaan en ik wil mensen 
graag iets meegeven. Daarom staan door alle 
tuinen heen ook bordjes met gedichtjes”.

Alfa & Omega
De 21ste tuin heeft een bijzondere naam. “De 
Alfa en de Omega tuin, oftewel het begin en 
het einde. Deze tuin zal vanaf voorjaar 2021 te 
bezichtigen zijn. Ook zal het vanaf dan mogelijk 
zijn om tegen een kleine vergoeding een kop 
koffie of thee te drinken in het nieuwe prieel. 
Nieuwsgierig? Kom vooral eens lang of kijk op de 
website www.kijktuindestek.nl.

Het leukste gebouw van Driel
Hallo, ik ben Famke Bijker. Ik zit op basisschool de Vallei in Driel. Zoals jullie misschien al hebben gezien, hebben wij op ons schoolplein een 
hobbithuis. Ik vind het leuk om jullie daar iets over te vertellen.

Eerst wat feitjes over de hobbit. De hobbit is een 
huis dat in de aarde is opgenomen. Je kan er 
van alles op laten groeien. Wij laten er bijvoor-
beeld gras en bloemen op groeien. De meeste 
mensen kennen de hobbit uit de film ‘The lord 
of the rings’. In deze film wonen de hobbits in 
huisjes die in de heuvels zijn gebouwd. Het ziet er 
sprookjesachtig uit. In Spanje staat een voorbeeld 
hobbit maar nergens in Europa een echte. 

Even lekker dromen
Wij zijn de eerste school in heel Europa die een 
hobbit heeft. Ik heb onze directeur Maaike ge-
vraagd waarom zij een hobbit heeft laten bou-
wen. Ze vertelde dat ze op een mooie middag in 
haar tuin zat te scrollen op Facebook. Ze zag een 
plaatje van een hobbit en deelde die met haar 
collega’s en zei: ‘Even lekker dromen’. Een tijdje 
later moesten we de school uitbreiden, maar we 
hadden niet genoeg bouwgrond op het school-
plein. Toen dacht ze weer aan het plaatje van de 
hobbit en zei ze: ‘We kunnen ook onder de grond 
bouwen’. Eerst dacht iedereen: ’Dat is waanzin’, 
maar even later zeiden ze dat het nog best zou 
kunnen lukken. 
Toen gingen ze naar Spanje om te kijken of het 
ook echt zou kunnen. En zo is het idee van de 
hobbit ontstaan. Maaike vindt het gaaf dat het 
gelukt is, wij allemaal eigenlijk. 

 

Opening
We waren van plan om er een feestelijke opening 
van te maken, maar door corona kon dat niet. 
Ondanks corona gingen we in de zomer toch 
allemaal op de hobbit picknicken, spelen en er af 

rollen. We hadden een glijbaan aangeschaft zodat 
we ook van de hobbit kunnen glijden. Ik vind dat 
de hobbit het leukste gebouw is dat ik ken en het 
wordt steeds mooier door de begroeiing. We gaan 
zeker nog na de corona een feestje geven.



Aangenaam!
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Wat heeft Driel toch bijzondere, kleurrijke 
inwoners! Neem nu Lilly Morita. Met haar  
83 jaar staat ze nog vol in het leven. En dat 
laat ze zeker niet overschaduwen door alle 
coronaperikelen. Integendeel. Vertel haar 
een mop en je beloning is haar hartelijke  
lach én een gulle gift voor het goede doel.

“Er is in deze tijd al zoveel kommer en kwel. La-
ten we toch vooral blijven lachen met z’n allen”, 
vindt Lilly. “Sinds vorig jaar vraag ik iedereen 
die ik tegenkom, of ze me een leuke mop willen 
vertellen. Voor elke mop doe ik een euro in 
een potje. Aan het eind van de maand gaat de 
inhoud naar een goed doel.” Zo ging er al geld 
naar kleding voor daklozen, de Dierenbescher-
ming, Artsen Zonder Grenzen, Circus Renz en 
een school in Afrika.

Gevallen voor het uitzicht
Met een achtergrond in tandheelkunde tim-
merde Lilly in haar jonge jaren aan de weg in 
Amsterdam. Ze was de eerste in Nederland met 
een praktijk voor tandheelkundige preventie en 
angst- en pijnbestrijding bij tandheelkundige 
behandelingen. Nadat ze verliefd werd op haar 
tweede man Nori, vertrok ze met hem naar 
Terschelling. “Met nul horeca-ervaring besloten 
we er een hotel te runnen. Binnen twee jaar 
hadden we een vermelding in de Michelingids”, 
aldus Lilly. Toen het werk voor Lilly lichamelijk 
te zwaar werd, ging het echtpaar op zoek naar 
een rustige plek om te wonen. Zo kwamen ze in 
Driel terecht. “Ik ben gevallen voor het uitzicht 
van onze dijkwoning en geniet er nog elke dag 
van”. 

Dol op Driel
Lilly hoeft niet meer terug naar de stad. “Ik vind 
Driel geweldig. De mensen organiseren hier 

zó veel! Neem nou alle activiteiten rondom 5 
december. Sint is hier het summum! Vooral dat 
uitzwaaimoment: een prachtig gezicht met al 
die lichtjes op de donkere dijk.” Als ze een wens 
mag doen voor het dorp, zou ze graag een 
bibliotheek of boekwinkel willen. Ze houdt van 
lezen en voorlezen. Zo heeft ze twintig jaar lang 
luisterboeken ingesproken in de studio en leest 
ze nog tweemaal per week voor aan blinden op 
Het Schild in Wolfheze. Haar vaste museum-, 
kook- en vriendinnenclubjes moet ze door coro-
na even missen. Wel past ze regelmatig op drie 
honden van verschillende eigenaren. “Na de 
coronatijd nodig ik alle honden en hun baasjes 
uit voor een gezellige hondenmaaltijd.”

Lilly Morita: lachend door het leven
Lieve Cora, 
Het is een dubieuze verjaardag, maar … 
Corona is één jaar! Lang zal ze leven in de 
lockdown. Het is zo surrealistisch dat je het 
bijna écht zou gaan vieren. Maar dat wordt 
dan een klein feestje. Of online, ook een op-
tie, maar wel anders. Je kunt nog zo’n goede 
verbinding hebben, maar geen connectie 
voelen. Je kijkt naar een scherm waarop je 
een gezicht ziet. Toch kijk je elkaar niet recht 
in de ogen, hoe goed je schermresolutie 
ook is. Daar kan zelfs koningin Maxima niet 
omheen.

Feestjes, of de derde helft in de sportkanti-
ne... het is allemaal zo lang geleden. Ja, wat 
nog wel kan… de Walk-by-birthday. Want 
we wandelen wat af! Gelukkig kunnen we in 
Driel veel mooie wandelroutes vinden. Door 
de vele kilometers die we wandelen, zien we 
opeens waar de dorpsgrenzen liggen.  
’t Vlot vind ik bijvoorbeeld één van de mooi-
ste stukjes van ons dorp. Maar waar ik ’t 
Vlot als mooi stukje Driel ervaar, blijkt het 
onderdeel van Arnhem. De dorpsgrenzen 
vervagen in de loop van de tijd. Waardoor ik 
mij afvraag: waar liggen onze dorpsgrenzen 
precies? En dan heb ik het niet alleen over de 
letterlijke grenzen.

Bij de bakker hoor ik mensen zeggen: “Driel 
is niet meer wat het geweest is.” Tuurlijk, 
Corona zorgt ervoor dat veel activiteiten niet 
doorgaan in ons dorp. Tegelijkertijd maakt 
het de creativiteit in ons los. Neem bijvoor-
beeld de online Sinterklaasbezoeken en de 
corona-proof quiz tijdens de kersenfeest-
week. Driel kent geen grenzen, de activiteiten 
houden niet op met bestaan, ze veranderen 
slechts van vorm. We zoeken naar alterna-
tieven en houden vol. De tradities waar we 
waarde aan hechten vinden hun weg wel tot 
we ze weer als vanouds kunnen oppakken. 

Dus Cora, terwijl ik op zoek ging naar gren-
zen, vond ik grenzeloze creativiteit. Driel is 
veerkrachtig en verlegt haar grenzen. Daar-
om vier ik één jaar Corona! Maar ook al kom 
ik op haar verjaardag, ik nodig haar niet uit 
voor de mijne.

Liefs van mij 

Platform Samen Driel is een van de deelne-
mers in de klankbordgroep voor de nieuw-
bouwwijk in Driel Zuidoost. Tijdens twee 
online bijeenkomsten hebben de klankbord-
groepkleden hun input gegeven over het  
woningbouwprogramma, de nieuwe locatie 
van basisschool de Meeuwenberg, de  
verkeerssituatie, groen en duurzaamheid. 

De klankbordgroep bestaat uit een afvaar-
diging van aanwonenden, gemeente, sport-
verenigingen, school, projectontwikkelaar en 
stedenbouwkundigen. Alle adviezen worden 
op dit moment verwerkt in een concept omge-
vingsvisie. Deze wordt daarna in verschillende 
werkgroepen besproken. In de volgende “Dwars 
door Driel” en/of tussentijds op de website, 
hopen we je daar meer over te vertellen. 

Nieuwbouw Driel Zuidoost 

Lilly’s Moppentrommel

Laat je Lilly graag lachen? Doe je briefje met 
daarop een leuke mop in de brievenbus op 
Rijnstraat 34. Lilly en het goede doel zijn je 
dankbaar! 

Haar geheugen laat haar naar eigen zeggen 
steeds vaker in de steek. Toch schudt Lilly – 
smakelijk lachend – de ene na de andere mop 
uit haar mouw. Zoals deze:

 

Twee nonnen liepen in het donker door het bos.
De één zegt: “Psst, er loopt iemand achter ons 
en hij komt steeds dichterbij”. De ander: “OK. Jij 
gaat linksom naar het klooster en ik rechtsom.” 
Eenmaal bij het klooster komen de nonnen 
elkaar weer tegen. Zegt de ene non: “Het was 
een man en hij kwam helemaal achter me aan.” 
De andere non: “O jee, wat gebeurde er?” De 
ene: “Ik deed m’n rok omhoog en hij zijn broek 
naar beneden.” De ander, met rode wangen: “En 
toen?!?” De ene: “Toen kon ík harder lopen."



Waar staan we nu?

Uitgelicht: Groene tafel
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Binnen Platform Samen Driel en de projectgroepen 
is dit ook merkbaar. Ideeën en initiatieven leveren 
niet bij voorbaat garantie op succes. Dat wisten we 
al en hoort er bij. Maar uitsluitend digitaal con-
tact is op de langere termijn best vermoeiend en 
de ‘echte’ gezelligheid wordt gemist. Daarnaast 
spelen andere, ‘gewone’ factoren een rol. Soms 
duurt een traject langer door een uitgebreide 
samenwerking, benodigde financiering of aanvraag 
van vergunningen. Wordt er lang ‘gepraat’, voordat 

de ‘doeners’ aan de slag kunnen. Of veranderen 
persoonlijke omstandigheden, in iemands gezin 
of werksituatie. Daardoor nemen mensen af-
scheid. Dat begrijpen en respecteren we. Zeker nu. 
Daarom bedanken we Wilma en Bas en voor hun 
inzet bij de projectgroepen. Daarnaast heten we 
Wijnand van harte welkom! 

Positief blijven
Gelukkig is er bij alles waar we mee bezig zijn, 

geen sprake van ‘nu of nooit’  Sterker nog;  het 
is een kwestie van de lange adem. We hebben er 
vertrouwen in dat ‘bouwen’ vanuit de initiatieven 
en energie van mensen zélf, de beste basis is voor 
het realiseren van mooie plannen in Driel.  
 
Voor nu hopen we dat je gezond en hoopvol kan 
blijven, want het zal echt weer beter, fijner, sportie-
ver, feestelijker en meer ‘samen’ worden!   

Vanuit vertrouwen verder bouwen
Op het moment van schrijven, is er een start gemaakt met de coronavaccins. Hoe onze wereld er  
de komende maanden uit gaat zien, weten we nog niet. Waren we tijdens de eerste lockdown nog 
optimistisch, voor veel mensen voelt het nu toch anders. We zijn het zat, het is ingrijpend en we 
snakken naar ‘gewoon’ en elkaar weer écht ontmoeten. 

De start van dit initiatief was eigenlijk al bijzon-
der. Drie verschillende partijen bleken met ver-
schillende personen van de gemeente in gesprek 
te zijn over de rotonde aan de Boltweg. Toen dat 
duidelijk werd, hebben de partijen besloten om 
elkaar maar eens op te zoeken. Richard: “Hierna 
zagen we voldoende mogelijkheden voor een 
gezamenlijke aanpak en zijn we, samen met een 
vast contactpersoon bij de gemeente, met onze 
plannen verder gegaan”. 

Visi(e)tekaartje
Richard vertelt over de met elkaar ontwikkelde 
visie en het gezamenlijke beeld over de rotonde. 
“We hadden de rotondes in Frankrijk voor ogen, 
die echt zo’n mooi visitekaartje kunnen zijn als 
je een dorp inrijdt”. Wat het groen betreft, waren 
de ideeën al snel duidelijk. Beplanting die zomer 
en winter wat te bieden heeft, aantrekkelijk is 
voor insecten en andere dieren en die ook past 
bij de andere beplanting in Driel, zoals de bor-
ders met het prairieconcept in de Vogelbuurt.  
De invulling van het groen is inmiddels concreet 
en het idee is om binnen een aantal maanden de 
buitenste vakken aan te planten. 

Monument
Door de ideeën die zich over ‘kunst op de roton-
de’ ontwikkelden, werd het plan nog omvatten-
der. Dorien schetst de droom van het beoogde 
monument op en rond de rotonde: “We willen 
dat het symbool staat voor ultieme vrijheid. 
Nu en vooral ook in de toekomst. Dat het een 
compositie is, die beweging weergeeft en die 
voelt alsof je in een film staat. Dat je echt denkt 

als je het ziet: ‘Wat is hier aan de hand’? Het idee 
is om vier banken rond de rotonde te plaatsen, 
die uitnodigen om vanuit verschillend perspec-
tief naar het geheel te kijken. Dat laatste lijkt nu 
meer nodig dan ooit. We willen heel graag vol-
wassenen en jeugd uit Driel hierbij betrekken”.  

Gedegen aanpak
Wat begon als het vergroenen van de rotonde,  
is ondertussen best een complex proces gewor- 
den. Richard kan zich voorstellen dat men-
sen hierdoor afhaken. Er komt veel bij kijken, 
bijvoorbeeld informatie zoeken, contact met 
anderen zoals de Vlinderstichting, een goede 
motivatie en onderbouwing voor de gemeente, 
vergunningen, verkeersveiligheid en onderzoek 
naar kosten. En natuurlijk: financieringsmoge-
lijkheden zoeken. Dit kost veel tijd en vraagt een 
gedegen aanpak, inclusief projectplan, werkplan 
en allerlei acties om tot resultaat te komen. 

Breed gedragen ontwerp
“Het is fantastisch om samen met anderen iets  
te ontwikkelen, elkaar steeds beter te leren ken-
nen en betrokken te zijn bij het dorp”. Nu kan  
de werkgroep niet wachten op het moment dat 
zij het ontwerp met het dorp kan delen. ”Dit 
doen wij het liefst met een presentatie waarbij 
we de maquette van de kunst met uitleg kunnen 
presenteren. Want dat is de volgende belang- 
rijke stap: peilen hoe bewoners en omwonen-
den het vinden! Het doel is immers een ontwerp 
waar het dorp achter staat. Wij kunnen dan ook 
niet wachten”!

Tipje van de sluier
Benieuwd naar de plannen? Op de website van 
Platform Samen Driel vind je een bericht hier-
over met plattegrond. Heb je vragen of een 
reactie, dan kun je mailen naar: 
groenetafel@samendriel.nl  

Rotonde Boltweg: ontmoeting van groen & kunst 
Meer en mooier groen in Driel: een duidelijke wens vanuit de dorpsenquête. De werkgroep ‘Groene Rotonde Driel’ ging ermee aan de slag. 
Richard van der Heiden en Dorien Alink vertellen enthousiast over dit initiatief, waarin groen en kunst elkaar vinden. De werkgroep staat te 
popelen om hun idee aan het dorp te presenteren en jouw mening te horen.

De werkgroep bestaat uit: 
 
Dorien Alink
Hans Bouwman
Richard van der Heiden
Wiel Hermans
Louis Hoogveld (Zorg- en Kinderboerderij 
Overbetuwe in Heteren)



Wat gaat de projectgroep de komende tijd doen?
• Verdere stappen afstemmen met de gemeente. 
• Individuele kennismakingsgesprekken met de ondernemers van Driel. 
• Samen met KNHM ( Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) kijken hoe we als groep 

vrijwilligers verder kunnen professionaliseren en organiseren.
• Invulling geven aan communicatie & middelen om iedereen te informeren over wat er speelt. 
• Wijnand Alink heeft zich bij de werkgroep gevoegd; met zijn ruime ervaring op het gebied van 

communicatie, helpt hij deze processen verder vorm te geven.
• Bas Corstjens heeft aangegeven meer tijd met zijn gezin te willen doorbrengen en heeft de 

werkgroep per 1 januari verlaten. In verband hiermee zijn er gesprekken met potentiële nieuwe 
leden. Meer info volgt!

5

Hart van Driel: gezamenlijke start met de gemeente
De werkgroep heeft niet stilgezeten en werkt 
gestaag door om het nieuwe hart van Driel 
te realiseren. Zoals in de vorige krant aange-
geven, heeft de gemeente Overbetuwe drie 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 
herontwikkeling en realisatie van het nieuwe 
dorpshart. Inmiddels is er een projectleider 
gevonden in de persoon van Carla van den 
Biezen en start het gezamenlijke traject met 
de gemeente.   

Helaas kon de geplande voorlichtingsavond met 
de ondernemers van Driel niet doorgegaan als 
gevolg van de verzwaarde COVID-19 regels. Ge-
sprekken met de ondernemers over de stand van 
zaken en hun mogelijke inbreng in het project, 
vinden nu op individuele basis plaats. Dit neemt 
wat meer tijd in beslag. Zodra het kan, organi-
seert de werkgroep een nieuwe voorlichtings-
avond. 
 

Graag wil de werkgroep ook de bewoners van 
Driel hierbij betrekken en informeren. Zodra een 
informatieavond mogelijk is, laten ze het weten. 
Je kunt eventuele ontwikkelingen volgen via de 
website van www.samendriel.nl. 

Mocht je tussentijds met de werkgroep in con-
tact willen komen, dan kan dit via het emailadres: 
hartvandriel@samendriel.nl

Op een zaterdagochtend wordt in de Kerk-
straat druk geklust. De leden van de project-
groep Driel Duurzaam hebben met de waar-
decheques van Overbetuwe Doet een groen 
demo dak in elkaar gezet. Het doel:  aandacht 
trekken en voorlichting geven over de voor-
delen van een groen dak. Wist je bijvoorbeeld 
dat een groen dak prima is te combineren 
met zonnepanelen? De verkoelende werking 
van het groene dak draagt bij aan een hoger 
rendement.

Groene bushokjes
De werkgroep heeft de gemeente gevraagd om 
de nieuwe bushokjes, waarvan de aanbesteding 

inmiddels gegund is, te voorzien van groene 
daken. Daarmee levert de gemeente een bijdra-
ge aan de vergroening van onze leefomgeving. 
Maar er zijn meer voordelen. Een groen dak 
vangt water op, isoleert (zowel in de winter als in 
de zomer), zorgt voor biodiversiteit en verlengt 
bovendien de levensduur van een dak met tien 
jaar. Daarnaast helpen groene daken de tempe-
ratuursverhoging te verminderen. Daarvoor zijn 
natuurlijk wel voldoende daken nodig!

Samen vergroenen
De gemeente staat positief ten opzichte van het 
idee. De droom van de werkgroep zou zomaar 
eens realiteit kunnen worden. Want hoe gaaf zou 

het zijn als bij het pontje op zonne-energie een 
groen bushokje zou staan! Maar ook jij kan aan 
de slag met een groen dak! Wil je weten hoe? 
Kijk op www.samendriel.nl/duurzaam/groene-
daken-in-driel/

Groen licht voor duurzame daken? 

In het beoogde plan voor het Hart van Driel 
komt ook de Huiskamer terug: een centrale 
ontmoetingsplek voor alle inwoners. Tot die 
tijd is de Huiskamer te vinden in het gebouw 
van DC De Rijnvogels aan de dijk. Dat wil 
zeggen: wanneer het coronavirus definitief 
verbannen is. De leden van de werkgroep 
kunnen niet wachten.

“Via ons werkgroeplid Cissie Rensen zijn we 
vorig jaar in contact gekomen met de dartclub. 
We zijn erg blij dat we tijdelijk gebruik mogen 
maken van hun clubhuis. We mogen hun meu-
bilair gebruiken en we krijgen bergruimte. Ook 

gaat de dartclub de toiletten verbouwen”, vertelt 
Agnes van Rijsewijk. “Alleen gooit corona nog 
steeds roet in het eten”, zegt Elly Min. “De plek 
en de plannen zijn er, maar we kunnen helaas 
nog niemand ontvangen.”

Koffie & bieb
“Zodra het weer kan, starten we De Huiskamer 
op met een vaste koffie-ochtend op de woens-
dag. Iedereen die zin heeft in een praatje met 
een dorpsgenoot kan hier terecht. Of je nu jong 
of oud bent: je bent van harte welkom!”, aldus 
Agnes. “Daarnaast zijn we in gesprek over de 
mogelijkheid van een servicepunt in samenwer-
king met de bibliotheek in Elst”, zegt Elly. “We 
zouden het fijn vinden als het reserveren, inleve-
ren en afhalen van bibliotheekboeken mogelijk 
wordt, zodat we het dorp niet meer uit hoeven 
voor het lenen van boeken.” Inmiddels is na dit 
interview duidelijk geworden dat de gewenste 
bieb geen plek krijgt op het tijdelijke honk. Wel 
wil de Huiskamer graag een servicepunt ope-
nen op hun toekomstige locatie in het ‘Hart van 
Driel’.

Laagdrempelig
“Natuurlijk willen we dat iedereen ons makkelijk 
kan bereiken. Daarom wordt de ingang rolstoel-
vriendelijk gemaakt”, vertelt Agnes.  “Daarnaast 
heeft een van de aanwonenden ons het recht 
van overpad gegeven, zodat mensen die slecht 
ter been zijn of aangewezen zijn op een rolstoel, 
niet helemaal via de dijk naar beneden hoeven. 
Een prachtig gebaar!”

Voor en door Drielenaren
“We hopen dat iedereen in Driel ons straks, na 
de coronatijd, weet te vinden. Is er veel animo, 
dan gaan we de openingstijden verruimen en 
kunnen we de activiteiten uitbreiden. Denk aan 
leuke workshops”, zegt Elly. “We nodigen ie-
dereen uit hier over mee te denken en zelf met 
initiatieven te komen. Heb je een goed plan, laat 
het ons weten”, roept Agnes op. “Wij bieden je 
de ruimte om jouw activiteiten uit te voeren. Zo 
wordt De Huiskamer echt een plek voor én door 
Drielenaren." 
 
Voor info: huiskamer@samendriel.nl

Tijdelijke locatie Huiskamer: schot in de roos 
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Andere tijden
Driel is altijd in beweging. In 1981 werd er al 
gesproken over aanpassingen in het dorpshart. 
Dat liet een aantal jaren op zich wachten, maar 
in januari 1990 was er vooruitgang te melden 
over de herinrichting van de dorpskern. 

“Het parochiehuis is met de grond gelijk gemaakt”, 
zegt het onderschrift van de foto. Op die plaats 
staat nu het servicepunt van de apotheek. Op de 
foto zie je het zusterhuis. Dit gebouw is vervangen 
voor het pand waar nu de Albert Heijn gevestigd 
is. De Theresia school heeft plaats gemaakt om de 
nieuwe vorm van het Polenplein te realiseren. Het 
postkantoor is blijven staan, maar heeft de functie 
woonhuis gekregen. Weet jij nog in welk pand het 
postkantoor vroeger zat?

Momenteel houdt de projectgroep Hart van Driel 
zich bezig met opnieuw een herinrichting van het 
‘Hart van Driel’. Het kan zijn dat je hier vandaag of 
morgen nog niets van merkt, maar ondertussen 
staat het niet stil. Want Driel is altijd in beweging! 

Een leven vol vogels
Een digitale ontmoeting met James Lidster en Debby Doodeman leert ons dat er drie soorten uilen in Driel leven, dat een beetje vogelaar  
vanuit z’n eigen huis meer dan 100 vogelsoorten in een jaar kan waarnemen en dat het sommige mensen écht lukt om van hun hobby hun 
werk te maken. 

James komt oorspronkelijk uit Engeland en 
woont sinds 2013 in Driel. Debby heeft haar wor-
tels in de kop van Noord-Holland en woont hier 
sinds 2016. Allebei zijn ze, van kinds af aan bezig 
met buiten, beestjes, insecten, vogels en modder. 
Inmiddels zijn ze beiden zelfstandig ondernemer. 

Vliegende start
De stap hiertoe werd bij James gestimuleerd 
door zijn Engelse werkgever. Tijdens het geza-
menlijk vogels kijken, bleek zijn grote vogelken-
nis. Zijn baas stimuleerde hem ontslag te nemen 
en gaf hem drie maandsalarissen mee. Zo startte 
voor James zijn werk als reisleider en gids van 
vogelreizen.  
Tot vier jaar geleden zag hij vele hoeken van de 
wereld; van China en Antarctica tot Mongolië aan 
toe. Inmiddels doet hij vooral onderzoek naar 
beschermde dieren en planten. In opdracht van 
bedrijven als Arcadis, Bureau Waardenburg en 
Tauw, observeert hij bijvoorbeeld vliegroutes en 
verblijfplaatsen van vleermuizen, zodat op die 
plek geen verstorende werkzaamheden plaats-
vinden.

Dichtbij de natuur
Debby is sinds 2009 eigenaar van ‘Fogol’. Met 
haar bedrijf wil ze de natuur, op een positieve 
manier, bij een grote groep mensen onder de 
aandacht brengen. Ze verzorgt onder andere 
vogelexcursies naar de Marker Wadden en op 
maat. Daarnaast doet zij al jaren onderzoek naar 
vogelaars en schrijft ze hier een boek over. Inder-
daad; over de mensen, niet over de vogels. Het 
boek verschijnt dit jaar. Haar excursies zijn op dit 
moment helaas niet mogelijk, maar alternatieven 
zijn er altijd. Zo verplaatsten Debby en James 
hun jaarlijkse vogeltelling vanaf Texel dit jaar 
‘gewoon’ naar Driel.   

Diverse pluimage
James en Debby genieten van de natuur en 
het mooie rivierenlandschap rondom Driel. Op 
hun koelkast hangt een ‘quarantaine-lijstje’ met 
waargenomen vogels. Niet alleen in de tuin, 
maar ook in de buurt en overtrekkend. In 2020 
hebben zij 123 soorten genoteerd. Debby legt uit 
dat dit niets zegt over de diversiteit. Die bestaat 
uit ongeveer 20 verschillende vogelsoorten in 
de tuin zelf. In Driel kun je bijvoorbeeld drie 

soorten uilen horen en zien: de kerkuil, steenuil 
en ransuil. Als je onder de bomen zoekt naar 
hun braakballen, zie je bij het uitpluizen dat het 
hoofdmenu van uilen uit muizen bestaat.  

Zorgen om de natuur
Wat James en Debby zorgen baart, is het ver-
dwijnen van bomen en groen, en hoe conflicte-
rend positieve milieumaatregelen toch kunnen 
zijn. Als voorbeeld vertellen zij dat het isoleren 
van je huis natuurlijk positief is, maar dat dit in 
de praktijk vaak (onbewust) ten koste gaat van 
gierzwaluwen, mussen en vleermuizen die in de 
spouwmuur of het dak leven. Met simpele ingre-
pen als een uitsparing of een speciale dakpan is 
dit op te lossen. Het zou mooi zijn als hier meer 
aandacht voor komt. 

Vreemde vogel?
Tenslotte volgt een uitnodiging voor iedereen 
in het dorp: “Zie of hoor je een vogel die je niet 
kent of heb je vragen? Laat het ons weten! Wij 
vinden het leuk om je te helpen.” 
Mail: debby@fogol.nl

Foto: Evelien Lidster
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Drielse pegdolls gaan 
dwars door Nederland
 
Wie in de Breekenhof woont, ziet Heidy van Rijsewijk in 
weer en wind de post bezorgen. Eenmaal thuis duikt ze 
haar ‘Atelier Nouk’ in en maakt de mooiste creaties. Op 
dit moment zijn vooral haar pegdolls (letterlijk: pinpop-
petjes) hot. Kinderopvangorganisaties en gastouders in 
heel Nederland hebben haar gepersonaliseerde, houten 
mini-mensjes ontdekt. 

“Van houten staafjes maak ik herkenbare poppetjes. Ik be-
schilder ze met je favoriete kleding en geef ze een aantal per-
soonlijke kenmerken, zoals sproetjes, huidtint of strikjes in de 
haren”, legt Heidy uit. “In eerste instantie maakte ik op deze 
manier vooral gezinnen na. Toen vroeg een gastouder me of 
ik poppetjes voor haar opvangkinderen kon maken. Ze wilde 
er ook graag een huisje bij. Mijn opdrachtgeefster was erg en-
thousiast over het resultaat en plaatste een foto op Facebook. De bom barstte: ik werd overvallen 
door de positieve reacties en aanvragen. Inmiddels gebruiken zo’n honderddertig gastouders en 
kinderopvangorganisaties mijn pegdolls als ‘zelfregistratiesysteem’.”

Zelfregistratie? 
“Wanneer de kinderen ’s ochtends binnenkomen bij hun gastouder of het dagverblijf, pakken ze 
hun eigen poppetje en plaatsen deze in het, ook zelf gemaakte, huisje. Zo zien ze meteen welke 
kinderen er die dag zijn om mee te spelen. Dat geeft overzicht”, aldus Heidy. “Daarnaast leren kin-
deren via de poppetjes kleuren en letters herkennen. Wanneer een kindje afscheid neemt van de 
groep is zo’n pegdoll bovendien een heel leuk aandenken om mee te krijgen”, legt Heidy uit. “Spe-
ciaal voor deze doelgroep maak ik nu ook regenboogpoppetjes met cijfers en emoties. Heel leerzaam!”

Van hobby naar bedrijf
Dankzij het landelijke succes van de pegdolls heeft Heidy haar hobby inmiddels omgezet in een 
officiële registratie bij de Kamer van Koophandel. Op aanvraag blijft Atelier Nouk (vernoemd naar 
dochter Manouk) als vanouds ook creaties maken voor particulieren. “Tien jaar geleden begon het 
met geboorteschilderijen en daar zijn in de loop der tijd onder andere naambordjes, afscheidsca-
deaus en bedankjes voor juffen bij gekomen”, vertelt Heidy enthousiast. De pegdolls raken ook bij 
particulieren steeds meer in trek. “Bruidsparen, families, kerstengeltjes, Disney-figuren en (wilde) 
dieren; geef aan wat je wil hebben en ik denk met je mee. Zó leuk om van een kaal stukje hout iets 
moois te maken!” www.atelier-nouk.nl

Familierecept

Ingrediënten:
 R Zout
 R Suiker
 R Een pak rozijnen
 R Uitgebakken reuzel, dan is het kaantjes 

en smout
 R Anijszaad
 R 4 pakken boekweit
 R Bloem 

Stappenplan:
 Ö Zet een grote pan met water op het vuur 

en breng het aan de kook
 Ö Voeg wat zout, suiker, rozijnen, reuzel, 

kaantjes en anijszaad toe als het water 
kookt

 Ö Voeg al roerend de boekweit toe.
 Ö Let op: goed blijven roeren tot de Bal-

kenbrij gaat ‘ploffen’
 Ö Blijf roeren tot de lepel rechtop in de 

balkenbrij kan blijven staan. Tip: blijft de 
balkenbrij te dun? Voeg dan wat bloem 
toe.

 Ö Wanneer de balkenbrij stijf genoeg is, 
verdeel het dan over bakjes.

 Ö Voor het serveren in dunne plakken snij-
den en even bakken in een koekenpan 
met roomboter en daarna bestrooien 
met wat suiker. 

Smullen maar!

Heb jij ook een recept waar de hele 
familie warm voor loopt? 

Geef jouw recept met contactgegevens af 
op de Kerkstraat 39a in Driel of mail dit 
dan naar dwarsdoordriel@samendriel.nl

Gradekes balkenbrij
 
Balkenbrij: voor de één totaal onbekend, voor de ander een echte klassieker! In de familie 
Goldsmid is balkenbrij een ware traktatie, die al jaren wordt gemaakt naar (groot)moeders 
recept. Gradeke Goldsmid, vrouw van Theodorus Goldsmid en moeder van acht kinderen, 
voedt haar kroost op met één keer per jaar balkenbrij. Vaste prik op Kerstavond en iedere 
keer weer smullen voor haar vier dochters (Riky, Hermien, Jolanda en Antoinette) en vier 
zonen (Theo, Toon, Bertie en Gerard)! 

Gradeke hield de traditie in stand, ook toen alle kinderen uitvlogen en er kleinkinderen in het spel 
kwamen. Onder de aangetrouwde familie en kleinkinderen zijn de meningen verdeeld. “Mijn man 
Willy lust het wel, maar vindt het niet bijzonder lekker. Job en Pine, mijn kinderen, vinden het heer-
lijk!” vertelt Antoinette. Kleindochter Dide zegt: “Een paar stukjes vind ik lekker, ik ben er niet super 
gek op. Ik eet het meer vanuit traditie.Haar broer Kai: “Ik krijg altijd een extra grote bak voor mij 
alleen en die is na drie dagen op!”

Genieten van elkaars gezelschap
Gradeke maakte voor ieder gezin een bak balkenbrij. “En voor wie wil, ook een bakje voor ‘familie 
van de familie’, zoals voor mijn opa en oma van vaders kant”, vertelt Dide. Zo hoeven de kinderen 
het alleen nog even in plakken te snijden en te bakken voor ze kunnen smullen. “Vroeger maakte 
oma altijd de balkenbrij in een grote pan. Later stuurde ze haar zoons aan, omdat het roeren te 
zwaar werd. De laatste jaren hebben mijn vader en twee ooms het klaargemaakt. Vier grote pan-
nen, nog steeds op traditioneel recept van oma: ‘Dan doe je een bietje van dit erbij en een bietje 
van dat grij.’ Bijzonder knap dus dat de mannen het exact hebben kunnen namaken, ieder jaar 
weer! Ik vind het leuk dat de familie hiervoor samenkomt, het is echt genieten van elkaars gezelschap.”

Rebus
Weet jij het antwoord op 
deze rebus? Mail de juiste 
oplossing door naar 
dwarsdoordriel@samendriel.nl 
en maak kans op een peg-
dolls huisje van Atelier Nouk.

De winnaar van de vorige editie is Jacob Alkema. 
Uit handen van redactielid Hester van Rooijen 
ontving hij een heerlijke Dwars door Driel taart!
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Aniek DianneHester

Sylvia Remco Debbie

Dwars Door Driel is een initiatief van de
werkgroep Drieldimensionaal. Ons doel is 
iedereen in Driel - inwoners, ondernemers en 
het verenigingsleven - bij elkaar te brengen 
door hen te informeren over uiteenlopende 
ontwikkelingen. 

Niet alleen vanuit Platform Samen Driel, maar 
(juist) ook daarbuiten. Vanuit onze passie 
voor communicatie en het samenbrengen van 
mensen willen we een bijdrage leveren aan 
een fijn en actief dorp waar jong en oud zich 
prettig voelt.  
 

Oplage: 2000 stuks

Redactie:
Aniek Smids
Dianne Kruisdijk
Hester van Rooijen
Sylvia Deneer 

Vormgeving:
Debbie Nuijen
Remco Janssen

Fotografie:
Geranda Laros

Suggesties, vragen of tips? Mail ons! 
dwarsdoordriel@samendriel.nl of
per post: Kerkstraat 39a in Driel. 

Onze oproep in de eerste uitgave had een 
mooi resultaat; Remco versterkt inmiddels de 
redactie van Dwars door Driel. Daar zijn we 
blij mee!

Voor deze editie ontvingen wij per mail 
maar liefst twee verzoeken voor een nieuwe 
oproep, of liever gezegd ‘op-poep’ of 'op-
raap': kunnen jullie hondenbezitters vragen 
de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter 
op te ruimen?
Maar ja, hoe geven we een positieve ‘draai’ 
aan deze boodschap? Ons doel is immers 
mensen samenbrengen en verbinden; niet 
om dorpsgenoten op hun rechten en plich-
ten te wijzen.

Al kunnen we ons heel goed de irritatie van 
deze kwestie voorstellen; we verwachten 
niet dat dit met een vermanende oproep 
in dit blad is opgelost. Wij geloven meer 
in menskracht; samen nadenken over een 
constructieve aanpak. Wie weet zijn er dorps-
bewoners die hier best eens samen ‘in willen 
duiken’ en dit vanuit verschillende gezichts-
punten willen aanvliegen? Daarover berich-
ten wij dan graag weer in de derde Dwars 
door Driel! 

Oproep!Witte Geît? Een feit of een fabel?
“Huh…? Wat doet dat dier nou hier?" Voor alle belangstellenden voor de cursus ‘Driels voor 
beginners’: ‘Witte geît’ betekent niet meer of minder dan ’Weet jij dit'? Het uitwisselen van 
deze feiten & fabels is geheel voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen 
daarvan.

Nieuwsgierig naar wat een feit is en wat een 
fabel? Bezoek www.samendriel.nl!

Win-win situatie in vrijwilligerswerk TV de Stuw
Maritha Verkuijl (38) en Liesbeth Straatman (net ietsje ouder) zijn ongeveer 2 jaar lid van tennis-
vereniging De Stuw. Naast dat zij actief zijn op de baan, zijn zij sinds kort ook actief als vrijwilliger. 
De invulling van dit vrijwilligerswerk wordt op zo’n manier benaderd dat er een ‘win-win’ situatie 
is ontstaan!

Niet zo heel lang geleden is er een nieuw bestuur 
gestart. In de door hen georganiseerde verga-
dering werd duidelijk dat een groot aantal leden 
graag iets wil doen voor de club. “Veel leden heb-
ben een drukke baan, ( jonge) kinderen of allebei, 
dus heel structureel een grote klus als vrijwilliger, 
dat is al heel snel te veel”, zegt Liesbeth. “Als je 
samenwerkt, ontstaat er draagvlak. Dus hebben  
we met elkaar afgesproken dat we allemaal wat 
gaan doen”. Maritha vult aan: “Het bestuur richt 
zich daar nu specifiek op. Zij benaderen mensen 
persoonlijk voor kleinere projecten waardoor zij  
in hun bestuurstaak ontlast worden. Dat werkt!” 

Korte klussen, brede betrokkenheid
Op de vraag: “Wat is jullie aandachtsgebied?” 
reageert Liesbeth: “Samen met Bart Goemaat 
organiseer ik de winteravondcompetitie. Een kort 
project waar je verantwoordelijk bent voor de 

gehele organisatie en begeleiding bij het toernooi. 
Wij schakelen weer hulp in van andere leden, zoals 
Andries Kasper (bestuurslid). Bij een volgend toer-
nooi kan het stokje weer over gegeven worden. Dit 
zorgt voor brede betrokkenheid bij de club, veel 
leven en een mooi verenigingsgevoel.“ 

Ledenwerving
Maritha en Liesbeth denken samen met Martine 
Schellevis ook mee met het bestuur over hoe het 
ledenbestand kan groeien. “Wij werken nu aan 
een plan. Dat betekent niet dat we dan ook alles 
zelf moeten uitvoeren. Dat willen en kunnen ook 
andere leden doen”, vertelt Maritha. Enkele voor-
beelden die de dames noemen zijn:  hoe meer 
basisschoolleerlingen in aanraking kunnen komen 
met tennis en hoe de zichtbaarheid van de vereni-
ging kan verbeteren. Maritha is onderdeel van het 
ontvangstcomité voor nieuwe leden. 

Enthousiast
Liesbeth en Maritha zijn heel enthousiast over de 
aanpak van de club. Zij sluiten af met: “De op-
drachten zijn kleiner, je kan doen wat je leuk vindt 
en de betrokkenheid bij de club is groot. Een win-
win situatie voor ons allemaal.”

Colofon


