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Ook dit jaar heeft de organisatie weer een prachtig 
alternatief uitgewerkt: de bekende ‘Drielsche Kwis’ 
op vrijdagavond 2 juli en een digitale feestavond 
met de uitslag op zaterdag 3 juli. Sylvia vertelt: “We 
hebben heel lang gewacht met het doorhakken 
van die knoop, omdat we gewoon hoopten dat de 
feestweek live kon doorgaan. Maar het elke keer 
doorschuiven van de versoepelingen, maakt dat 
het gewoon niet kan.” Antonette gaat verder: “We 
moesten ook kiezen, want anders blijf je op  twee 
sporen hangen. Als je een keuze maakt, kan je daar-
op focussen en dat toch weer tot een succes maken.”

Het dorpse karakter centraal
Antonette zit al een tijdje in het bestuur van het 
Kersenfeest; Sylvia sinds begin dit jaar, na jaren 
achter de bar gestaan te hebben. “Het leeft in het 
dorp”, vertelt Sylvia. “Een feest op het veld voor het 
hele dorp, zo is het ooit begonnen”, blikt Antonet-
te terug, “Op een gegeven moment kwamen we 
op het punt, gaan we groter of beter? Dat werd: 
beter. Het moet een Driels feest blijven, voor en 
door Drielenaren. Net als het open karakter, geen 
entree, de kinderen die rondom spelen; dat is wat 
we willen behouden”, gaat ze verder. Op de vraag 
wat ze het mooiste moment in de week vinden, zijn 
Sylvia en Antonette het snel eens: “Bij de intocht 
van de avondvierdaagse in 2019, zagen we vanuit 
de tent al die rood geklede mensen en die draak 
aankomen door de Kerkstraat. Dat was toch wel 
echt een kippenvelmoment. Dat je dát als orga-
nisatie met alle vrijwilligers weet neer te zetten”, 
zegt Sylvia. Voor jong en oud is het feest, de één 
komt voor de kermis, de ander voor een biertje”, 
vult Antonette aan.

Kersenfeest online
Afgelopen anderhalf jaar was dan ook heel gek. 
Antonette: “Vorig jaar was het allemaal nog nieuw. 
Toen was al heel snel duidelijk dat de feestweek 
gewoon echt niet kon doorgaan en zijn we naar 

alternatieven gaan kijken. Dat was uiteindelijk ook 
heel leuk met de ‘We motten toch wat Kwis’ en de 
livestream. We hebben van de deelnemers zulke 
leuke reacties gehad! En we hebben iets neergezet 
wat we nog nooit hadden gedaan. Dit jaar hadden 
we echt de hoop dat we weer het veld op konden. 
Dat leverde wel even een inkakmomentje op.” 
Sylvia gaat verder: “Vooral de onduidelijkheid is 
lastig, en het aanhouden van de twee lijnen en al-
les goed uitzoeken, want het moet allemaal tiptop 
in orde zijn. Volgend jaar maken we er natuurlijk 
als vanouds een feestweek van.”

Help je mee?
Op het moment van het interview is de organisa-
tie bezig met de voorbereidingen voor het eerste 
weekend van juli. We zijn onder de indruk van de 
creativiteit, veerkracht en het doorzettingsvermo-
gen van het 8-koppige team. Dat natuurlijk altijd 
op zoek is naar vrijwilligers. Vind je het leuk om 
een bijdrage te leveren bij de opbouw of afbouw 
van het kersenfeest 2022? Laat dit dan vooral we-
ten via kersenfeestdriel.nl

Het begon met een halve hectare hoogstammen, 
maar 35 jaar geleden stapte de familie over op 
lagere struiken. De boomgaard groeide uit tot 
één hectare. Maar liefst 24 verschillende kersen-
soorten volgen elkaar op in rijpheid. Hierdoor 
duurt de oogst van de kersen zo’n twee maan-
den; van juni tot augustus. Stef plukt en verkoopt 
alleen rijpe kersen; vers en puur natuur. De hoe-
veelheid kersen verschilt per jaar, maar gaat snel 
richting een paar duizend kilo.  

Lange dagen
Het werk aan de boomgaard is arbeidsintensief 
en Stef is hier praktisch het hele jaar mee bezig. 
Zwager Peter is zijn grote steun en toeverlaat 
en helpt met alles. Rooien, snoeien, vernieuwen, 
mesten, takken opbinden, maaien, de overkap-

ping erop en in het najaar er weer af. Tijdens 
juni en juli om 5 of 6 uur ’s ochtends eruit om te 
plukken en dan natuurlijk nog de verkoop. “Soms 
bellen mensen zelfs om 7 uur ’s ochtends, zo-
dat ze nog ‘n bakje kunnen meenemen naar het 
werk”, lacht Stef. 

Gemis
Het vertrouwde Drielse Kersenfeest is iets wat 
Stef enorm mist. Al meer dan twintig jaar is hij 
sponsor en dé kersenleverancier. Dit jaar voelt 
het helemaal vreemd omdat zijn vrouw Joke er 
niet meer bij is. Daar waar Stef degene is voor 
het contact met de mensen, de rondleidingen en 
de (lange!) gesprekken met dorpsgenoten, richt-
te Joke zich op de kwaliteit. Zij lette er als geen 
ander op dat de kersen vers, rijp genoeg én met 

steeltjes in de bakken kwamen. Daarmee hebben 
ze samen een klantenkring opgebouwd die tot 
heinde en verre reikt.

Pluk de dag
Door zijn leeftijd van 84 jaar, merkt Stef dat het 
langzamerhand wat lastiger wordt. Zo lang het 
kan, blijft hij actief met zijn kersenteelt. ‘Elke dag 
bewegen’ is zijn motto. Voor Stef gaat er letterlijk 
geen dag voorbij zonder kersen. Ingemaakt en 
ingevroren heeft hij voor het hele jaar een voor-
raad en eet elke dag wat kersen uit een bakje 
in zijn koelkast. Lekker met wat suiker erop! Zijn 
droom voor de toekomst is dat dit mooie kersen-
veld ‘in het dorp’ blijft. Voor nu geniet hij van de 
kersen en zijn gesprekken met vele, vele mensen. 

Geen dag zonder kersen
Kersen spelen al tientallen jaren een rol in het leven van Stef Vos. 
Als 7-jarig jongetje helpt hij intensief mee in de ‘bongerd’. Zijn vader 
vraagt zelfs schoolvrij aan de hoofdmeester zodat Stef kan helpen 
met de kersenpluk én het verjagen van de spreeuwen. Volgens Stef 
verklaren deze jeugdherinneringen zijn ‘uit de hand gelopen hobby’.  

Stef (l) met steun en toeverlaat Peter van den Dam (r)Stef (l) met steun en toeverlaat Peter van den Dam (r)

Kersenfeest laat zich niet kisten door corona
Het Drielse Kersenfeest kennen we natuurlijk allemaal. Die ene week dat Driel rood kleurt en het ‘ondorps’ bruist. Door corona is het vorig jaar in 
een creatieve vorm doorgegaan. En, net voordat we Sylvia Jelijs en Antonette van Binsbergen spraken, heeft de organisatie besloten dat ook deze 
editie vanwege corona in een andere vorm plaatsvindt. 
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De mini-bieb: uitgelezen kans om een 
ander blij te maken!

Zelf een mini-bieb maken?
Kijk hier voor tips:

“Tijdens het Kersenfeest van 2019 deden we 
samen met vrienden mee aan de ludieke Driel-
sche Kwis”, blikt Hilde Zoetbrood terug. “Met het 
maken van een zogenaamde ‘mini-bieb’ kon je 
extra punten verdienen. Dat moest wel vliegens-
vlug. Snel ritselden we via Marktplaats een oud 
TV-kastje. Met een boomstronk en wat dakpan-
nen toverden we deze in een middag om tot 
mini-bieb.”

Lockdown-literatuur
“Vorige winter zijn de meeste Drielse mini-biebs 
vanwege de kou naar binnen gehaald”, vertelt 
Hilde. “Tijdens de eerste lockdown heb ik die van 
ons weer buiten gezet toen bekend werd dat 
het coronavirus zich nauwelijks via oppervlakten 
verspreidt. De bibliotheken waren gesloten en 
er wandelden veel mensen door onze straat. Ik 
kon me voorstellen dat er behoefte aan was. Dat 
bleek ook het geval. De boeken werden volop 
gewisseld”, aldus Hilde. 

Lezen langs de weg
En nog steeds weten dorpsgenoten de minia-
tuur bibibliotheek van de familie Zoetbrood te 
vinden. “Ik zie regelmatig mensen staan neuzen 
in het kastje. Wanneer ik ‘m schoonmaak en de 
boeken weer netjes rechtzet zodat de titels goed 
leesbaar zijn, zie ik er vaak nieuwe tussen staan”, 
aldus Hilde. “Soms zie ik zelfs mensen lekker 
zitten lezen naast het boekenkastje.” 

Van alles wat
In Hilde’s mini-bieb vind je alle genres. Van kin-
derboek tot literaire thriller. In principe is het de 
bedoeling dat je voor elk boek dat je meeneemt 
een ander terugzet. Maar wat Hilde betreft zijn 
de regels niet zo strikt. “Laatst oogde het kastje 
wat leeg en heeft mijn moeder de voorraad weer 
aangevuld. Ook heeft een onbekende gulle gever 
een doos vol boeken achtergelaten, zo leuk! En 
de buurvrouw heeft er wat kookboeken in gezet. 
Die waren ook in trek.”

Tweede leven
“Ik houd zelf enorm van boeken lezen. Een e-rea-
der is aan mij niet besteed; ik moet gewoon door 
een boek kunnen bladeren. De meeste boeken 
lees ik wel een paar keer. Daarna zet ik ze buiten 
in de mini-bieb. Zo leuk om een ander blij te 
maken met een boek waaraan je zelf veel plezier 
hebt beleefd!”, aldus de enthousiaste Hilde. “En 
een mini-bieb maken hoeft niet ingewikkeld te 
zijn. In de zomer volstaat een krat met deksel al.”

Een tijd geleden zag je ze ineens overal langs de Drielse straten: gevulde boekenkastjes in allerlei soorten en ma-
ten. Van de achttien tellen we er op dit moment nog vier. Eén daarvan vind je aan de Vredesteinsestraat, bij de 
familie Zoetbrood. Drielse boekenwurmen maken er gretig gebruik van.

Ron & JacquelienRon & Jacquelien

Het is hier fantastisch!
“Wij verhuizen 17 november van de Laar West naar Driel. Hiermee gaat een grote gezinswens in vervulling.” Zo luiddde de mail van de familie 
van Galen die wij ontvingen vlak na de eerste uitgave van de Dwars door Driel. Eens kijken hoe het met ze gaat.

“Hoi, ik ben Julia!” Binnen ontmoet ik ook Ron 
(56) en Jacquelien (48), de ouders van Julia (14). 
Dat maakt de familie van Galen compleet. Ron 
blikt terug op hun zoektocht naar een huis in 
een kleinere gemeente: “We zijn in de hele regio 
wezen kijken. Elst is te groot, Zetten was het 
niet en Randwijk viel niet in de smaak. Driel ligt 
centraal en zo mooi aan de dijk.” Jaquelien vult 
aan: “Ik werk in Oosterbeek en ga nu iedere dag 
met de fiets op het pontje naar de overkant. 
Dat voelt bijna als vakantie.” “En ik zit in Elst op 
school, dus dat is ook lekker dichtbij!”, glundert 
Julia. 

Verademing
“We zijn zo blij dat we de stap gezet hebben. Het 
is hier fantastisch! Het dorp ademt rust en vrien-
delijkheid. Echt een verademing t.o.v. de stad.
Het uitzicht op de Rijn en de stuw is ook heel 
rustgevend”, zegt Ron. Jaquelien: “Ik word blij 
van de kerkklokken en de jongelui die gedag 
zeggen.”

Gelukkig
De familie van Galen heeft haar draai helemaal 
gevonden. Ze willen graag iets betekenen voor 
het dorp. “Iets doen voor de Drielse ouderen lijkt 
me enig!”, zegt Jacquelien. “Ik ga in de zomer 
fruit plukken bij Vos”, vertelt Julia trots. Op de 

vraag of de familie nog wensen heeft voor het 
dorp, luidt al snel het antwoord:  “Hopelijk blijft 
Driel zoals het nu is, dat is perfect zo!” Ron sluit 
af: “Waren we maar eerder gegaan, ik ben al erg 
gelukkig hier!” Jacquelien beaamt: “wij alledrie.”



Aangenaam!
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Je kent hem misschien van zijn dagelijkse 
wandeling met zijn hond Sam, die echter 
beter bekend staat als ‘Lassie’. Maar je hebt 
deze Drielenaar vast ook eens gezien bij 
een van de vele dorpsactiviteiten waarbij hij 
betrokken is. Stefan Emons (30) woont vanaf 
zijn geboorte al in Driel en nu al 18 jaar in de 
Vogelbuurt. “In ‘villa doortocht”,  zegt Ste-
fan met een knipoog. Wie is deze goedlachse 
en actieve grappenmakker?

Stefan werkt als leerkrachtondersteuner op een 
basisschool: “Ik begeleid kleine groepen leer-
lingen en sta soms voor de klas. In hoofdlijnen 
weet je hoe de dag eruit ziet. De ene dag is een 
leerling vrolijk en de andere dag chagrijnig; 
dat houdt het verrassend.” De verschillende 
contacten met collega’s, leerlingen en ouders 
zorgen voor afwisseling. “De bovenbouw vind 
ik het meest uitdagend. Als je tegen een kleuter 
zegt: ga maar even op je stoel zitten, dan doen 
ze dat. Maar groep 7 loopt eerst nog drie keer 
het lokaal rond. De bovenbouw is al wat verder 
ontwikkeld, daar kun je nog mee geinen!”

Leven in de brouwerij
“Ik ben ooit begonnen bij de Speelweek. Ge-
woon met wat kleine dingetjes. Zo kon ik kijken 
of ik het echt leuk vond. Want als vrijwilliger 
wordt er wél op je gerekend. Je kunt niet zeg-
gen: ik ben tot twee uur in de tent van het 

Kersenfeest geweest gister, dus vandaag maar 
even niet. Toen ik eenmaal begonnen was als 
vrijwilliger, werd ik vanzelf gevraagd voor an-
dere dingen en ik kan dan moeilijk nee zeggen” 
Een eigenschap waar veel andere vrijwilligers 
zich waarschijnlijk in herkennen. “Dat er dingen 
door blijven gaan in het dorp vind ik belangrijk. 
Dat je elkaar kan ontmoeten, dat er wat te doen 
is, gewoon; leven in de brouwerij.”

RKSV Driel
“Bij de voetbal ben ik als assistent-scheidsrech-
ter gestart en daarna af en toe een wedstrijdje 
gaan fluiten.” Inmiddels is Stefan scheidsrech-
ter-coördinator. Sinds zijn komst zijn er mooie 
stappen gemaakt rondom de arbitrage. “We 
proberen te professionaliseren en niet de eerste 
de beste op het veld te zetten, maar een onaf-
hankelijke scheids met de juiste papieren.” De 
club heeft inmiddels het ARAG fairplay certifi-
caat behaald. Dit wordt uitgereikt aan voetbal-
clubs die het arbitragebeleid op orde hebben.

Toekomstmuziek?
“Het lijkt mij mooi als we de bestaande activitei-
ten nóg beter kunnen maken. Dat we het hele 
dorp erbij betrekken. Madriel, van DeSintKan, 
is hier een mooi voorbeeld van. Oh ja; en 
geluidsboxen aan de lantaarnpalen… Dan heb 
ik een lekker muziekje tijdens mijn dagelijkse 
wandeling met Sam!”

“Dat er dingen door blijven gaan 
in het dorp vind ik belangrijk”

Lieve Cora, 
Als we het afgelopen jaar iets geleerd heb-
ben, is het dat vrijheid onbetaalbaar is. Nu 
het er op lijkt dat we steeds verder kunnen 
‘versoepelen’, valt er een last van mijn schou-
ders. Niet alleen vanwege die kostbare vrij-
heid die we stukje bij beetje terugkrijgen; ook 
omdat er dan hopelijk een eind komt aan de 
doorlopende discussies. 

Want waar ik het coronavirus zag als een 
gemeenschappelijke vijand die we samen 
wel ‘even’ zouden verslaan, bleek dit virus 
en alles er omheen de samenleving juist te 
splijten. Alle verschillende meningen mogen 
er zijn. Maar waarom die harde, agressieve 
toon? 

Regelmatig was daar zelfs de vergelijking 
met de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk 
voelt vrijheid, en de beperking daarvan, voor 
iedereen anders. Het afgelopen jaar was voor 
niemand makkelijk en voor bepaalde groe-
pen in ons land extreem zwaar. Toch voelt die 
vergelijking met de oorlog voor mij letterlijk 
als een brug te ver. Waar ik bang voor ben: 
dat de toegenomen verdeeldheid ons juist 
weer terugbrengt in zo’n situatie.

Vorige maand vierden we 76 jaar vrijheid. 
Er kwamen veel verhalen naar boven uit 
oorlogstijd. Ik moest de hele tijd denken 
aan hoe het voor jou was, lieve Cora. Jij die 
onder levensbedreigende omstandigheden 
de gewonde Poolse soldaten uit de Slag bij 
Arnhem zorgzaam verpleegde. Jij die liefde-
vol streed voor rechtvaardigheid en er mede 
voor zorgde dat generaal Sosabowski – 
weliswaar postuum – de eer kreeg die hij 
verdiende.

Ik wens de wereld meer Cora’s toe. Mensen 
met een positief-kritische blik die kijken naar 
wat er wél mogelijk is. Die ‘gewoon’ doen wat 
in hun vermogen ligt. Voor de ander en voor 
het gemeenschappelijk belang. Die liefdevol 
opkomen voor wie dat niet (meer) kan. Die 
mensen uit de schaduw halen en in het licht 
zetten. Die letterlijk, en figuurlijk, weten te 
‘verbinden’.

Ik ben niet alleen ongerust. Ik ben ook blij. 
Blij om over de Cora Baltussenallee richting 
Driel te rijden. Blij om hier te wonen. In dit 
gemoedelijke dorpje, met betrokken mensen 
die - dwars door alle beperkingen en opvat-
tingen heen - hun best doen de verbinding 
met elkaar te zoeken. Een klein dorpje waar 
gewone mensen grote helden bleken, en 
blijken, te zijn. Mensen die zich belangeloos 
inzetten voor elkaar. Mensen die er, ondanks 
alles, samen het beste van willen maken. 

Liefs van mij Kom jij onze redactie versterken?
Helaas gaat Aniek onze redactie verlaten. Als bestuurslid bij het Kersenfeest en zeer actieve vrij-
williger bij DeSintKan was een derde vrijwilligers-job, hoe leuk ook, niet meer te combineren met 
haar werk, want ja… dat moet ook gebeuren op z’n tijd! Haar enthousiasme, brede netwerk én ver-
frissende ‘jongeren-kijk’ op de dorpse dingen waren zeer welkom in onze redactie. Bedankt Aniek!

Vandaar deze oproep: Kom JIJ onze redactie versterken? Raak je enthousiast van 
mensen interviewen, verhalen schrijven en op onderzoek gaan naar bijzondere 
verhalen en initiatieven in het dorp? Laten we dan eens kennismaken en met 
elkaar in gesprek gaan. We horen graag van je! 
Mail naar: dwarsdoordriel@samendriel.nl  

Stefan EmonsStefan Emons
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De betrokkenen kijken verder dan het nieuwe 
terrein. Zo wordt, in overleg met de voetbal- en 
tennisvereniging, nog steeds gesproken over de 
eerder genoemde mogelijkheden van een vitaal 
sportpark en multi-court. Een plek waar school- 
en buurtkinderen kunnen gymmen en bewegen, 
maar ook ruimte is voor een bootcamp, of jeu 
de boules. Voor iedereen in Driel.   

Veel vragen
Concreet gaat het over veel vragen op verschil-
lende gebieden. Welk soort woningen komen 
er? Hoeveel bouwlagen krijgen die maximaal? 
En voor welke doelgroepen zijn ze bestemd? En 
ook: kijken we straks tegen de achtertuintjes aan 
of zien we de voorgevels vanaf de Dorpsstraat? 
In ieder geval gaat de gemeente nog onderzoek 
doen naar de huidige en toekomstige woon-
behoefte voor starters en senioren in Driel. Er 
wordt sowieso rekening gehouden met 30% 

sociale woningbouw, koop of huur, conform 
gemeentelijk beleid. 

Inrichting woonwijk
Parkeren we straks op een eigen inrit, op straat 
of op pleintjes? Worden de huidige sloten ver-
breed of graven we nieuwe grachten om de wa-
terstructuur van De Breekenhof voort te zetten? 
Is er nog plaats voor een vijver of wadi? Hoeveel 
groen komt er in de wijk en maken kijklijnen het 
mogelijk om het buitengebied te blijven zien? 
Wat past dan het beste bij de rand van ons dorp: 
rechte straten noord-zuid of oost-west? Dit 
heeft alles te maken met de gewenste woonsfeer 
binnen en rondom de wijk.

Verkeer
Ook de verkeersveiligheid krijgt veel aandacht. 
De projectgroep Verkeer heeft hiervoor diver-
se ideeën en suggesties ingebracht. Belangrijk 

daarbij is de verkeersdrukte op de Dorpsstraat 
en wat er nodig is om dit beheersbaar te hou-
den. Hoe gaan we de wijk in en uit met auto’s, 
fietsers en voetgangers? Natuurlijk kijken de 
deskundigen ook naar kindvriendelijke fiets- en 
looproutes naar de nieuwe Meeuwenberg en de 
eerder genoemde sportvelden.

Omgevingsvisie
Alle thema’s zijn uitgebreid in de klankbord-
groep besproken. Op dit moment wachten we 
de uitwerking af. Alle wensen worden zoveel 
als mogelijk ingepast en na een eindbespreking 
omgezet in een omgevingsvisie. In de volgen-
de Dwars door Driel hopen we je weer meer te 
kunnen vertellen over hoe Driel Zuidoost er nu 
concreet uit gaat zien. Ook wij zijn benieuwd. 

Succesvolle actie Overbetuwe Doet 
De eerste ronde van de Overbetuwe Doet actie 
2021 zit erop. Elk huishouden ontving een 
waardecheque van 7 euro. Deze kon je doneren 
aan  zeven verschillende dorpsinitiatieven. Vier 
van de zevenprojecten hebben meteen hun 
streefbedrag bereikt. 

Met het geld van de waardecheques is bijvoor-
beeld de beplanting op de buitenring van de 
rotonde gerealiseerd. Ook de vrijwilligers van 
de Huiskamer hebben hun gewenste partytent  
kunnen aanschaffen. We hopen heel erg dat deze 
‘mobiele’ Huiskamer bij het verschijnen van deze 
krant al voor de eerste koffie-ontmoetingen ge-
zorgd heeft! Voor de andere drie projecten blijft 
het verzameldebedrag staan. De initiatiefnemers 
kunnen, bij de tweede ronde in het najaar, door-
sparen.

Stembus
Nieuw dit jaar was de stembus bij de Albert 
Heijn, het fysieke alternatief voor het online do-
neren van de cheques. Veel dorpsgenoten lieten 
hier hun waardecheque achter. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat meer dan 800 euro op deze manier 
is verzilverd. Ger en medewerkers; bedankt voor 
deze mogelijkheid! 

Gesprek met organisatie 
Overbetuwe Doet
Naast alle positieve energie, kregen we te ma-
ken met een ander verschijnsel; inwoners van 
andere dorpen gingen in Driel langs de deuren 
om waardecheques op te halen. Dorpsgenoten 
voelden zich soms overrompeld of kregen be-
wust verkeerde informatie, waarmee de cheques 
werden ‘buitgemaakt’. Op de Facebookpagina’s 
was de consternatie duidelijk merkbaar. Het risico 
van een negatieve sfeer rondom deze actie is niet 
alleen vervelend voor Drielenaren, het kan ook 
nadelig zijn voor alle dorpsinitiatieven. Platform 
Samen Driel gaat hierover in gesprek met de 
organisatie van Overbetuwe Doet. 

Mooie ideeën voor Driel Zuidoost
Het wordt nog een hele puzzel om te kiezen uit alle mooie aanbevelingen voor de nieuwe woonwijk Driel Zuidoost. Stedenbouwkundigen en 
vakspecialisten van de gemeente buigen zich over alle mogelijke opties die tijdens de bijeenkomsten met de klankbordgroep zijn besproken. 
De input moet leiden tot een mooi en haalbaar bouwprogramma waarin wonen, de nieuwe basisschool, verkeer, groen, water en duurzaam-
heid een passende plaats krijgen.
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Hoe mooi zou het zijn als Driel (weer) een le-
vendig centrum kreeg. Met bestaande winkels 
en bedrijven, maar ook met nieuwe onder-
nemers en uiteenlopende voorzieningen. Een 
droom of … ?

Lekker wat eten of drinken op een nieuw terras 
aan een volledig ingericht Polenplein. Of koffie 
drinken met wat lekkers in de nieuwe lunchroom 
van Albert Heijn. Met vlakbij dan misschien (zorg)
woningen voor ouderen, waar ook plaats is voor 
een ontmoetingsplek, zoals de zo gewenste Huis-
kamer. Of flexibele werkplekken. En in de directe 
omgeving allerlei zorgvoorzieningen. En wie weet 
staan er opnieuw mooie bloesembomen langs de 
Kerkstraat. Hoe dan ook, een levendig, sfeervol 
en toekomstbestendig Driel met een nieuw cen-
trum. Zie je het voor je? Het Hart van Driel, waar 
je als inwoner graag komt en waar ook men-
sen uit de omgeving kunnen genieten van ons 
fantastische dorp aan de Rijn. Want we hebben 
zoveel moois en een rijke historie. Kortom een 
Dorp om trots op te zijn.

Nu of nooit
Bovenstaande voorbeelden geven aan hoe het 
gedroomde hart van Driel er uit zou kunnen zien. 
Deze droom willen we heel graag werkelijkheid 
maken. Om trots op Driel te zijn en te blijven. 
Hiervoor geldt: het is nu of nooit. Er is actie 

nodig voor een leefbaar, aantrekkelijk Driel. De 
gemeente wil daar geld in steken en vindt het 
belangrijk dat het initiatief daarvoor uit het dorp 
komt. En dat is precies wat wij als projectgroep 
Hart van Driel nu aan het doen zijn. We hebben 
een (concept) projectplan opgesteld. Een plan 
dat we nu concreet gaan maken. Samen met 
mensen die willen meedenken en -doen en met 
ondernemers en organisaties die hiervoor hun 
nek uit willen steken. Dat gaat niet vanzelf en 
kost zeker nog de nodige tijd en energie. Maar 
dat doen we met veel plezier en enthousiasme.  

Verbeelding
De komende maanden gebeurt er veel achter 
de schermen, maar je zult ook regelmatig van 
ons horen. Zodra we de schets van het nieuwe 
centrum klaar hebben zullen we die tonen aan 
‘het dorp’. Voor de verbeelding van de plannen 
streven we ernaar om eind tweede kwartaal een 
ruimtelijk vlekkenplan door te ontwikkelen tot 
stedenbouwkundige schetsen. We willen ons plan 
begin 2022 ter goedkeuring voorleggen aan de 
gemeenteraad.

Meedenken of meedoen? 
Wie mee wil denken of meedoen is van harte wel-
kom. Je kunt met de projectgroep in contact komen, 
via het mailadres hartvandriel@samendriel.nl. 
Bellen kan ook via Wijnand Alink, 06-53857001.

Hart van Driel

Brainstormend over hoe we in onze krant aandacht konden besteden aan 
ondernemerschap, ontstond het idee om een gezamenlijke ’Open Coffee’ 
te gaan organiseren.

Eerste ‘Open Coffee’
Een ‘Open Coffee’ laat zich het best omschrijven als een informele bijeen-
komst, waar je elkaar kunt ontmoeten, ideeën kunt bespreken en kennis 
kunt delen. Er is doorgaans geen agenda, de sfeer is gemoedelijk en er is 
ruimte voor initiatief. Zowel Nijmegen als Arnhem kennen dit soort ont-
moetingen al een langere tijd en zijn uiteraard de afgelopen tijd overge-
stapt naar online bijeenkomsten. 

Lekker praktisch
Een van de doelstellingen van Dwars Door Driel is het verbinden van men-
sen en initiatieven. Vóór de huidige situatie, zou het organiseren van deze 
ondernemers-ontmoeting praktische vragen opgeroepen hebben: op wel-
ke plek kunnen we met elkaar afspreken, waar halen we de koffie vandaan 
en hoe financieren we dit? Maar: nu hoeven we voor deze digitale ont-
moeting slechts een dag en tijd te bedenken en een oproep te plaatsen!

Thema: Ondernemen in Driel, als alles mogelijk was!
Voor deze eerste Open Coffee hebben we een thema bedacht, zodat we 
iets hebben om over te praten en om deze bijeenkomst richting te geven. 
Wat zijn jouw dromen? Voor jouw onderneming en voor ondernemen in 
ons dorp. Wat zou jou helpen je droom te verwezenlijken, wie kan je daar-
bij helpen, hoe zou jij kunnen bijdragen aan een fijn ondernemersklimaat? 
Heb je hier al ideeën bij? Zie je het al voor je? Laat ons je meenemen in 
een van onze dromen.

Bruisende ontmoetingsplek
Stel je voor: je bent zelfstandig ondernemer en werkt vanuit huis. Soms 
aan de keukentafel, maar als de kinderen woensdagmiddag thuiskomen, 
moet je verkassen naar het zolderkamertje of de keuken. Maar wat nu als 
er in je eigen dorp een plek zou zijn, waar je ongestoord kunt werken, waar 
snel internet is, je lekkere koffie en thee kunt krijgen en andere onderne-

mers kunt ontmoeten? Zo’n ontmoetingsplek is een van onze dromen, 
waar co-werkplekken zijn, en waar we elkaar ook buiten het werk kunnen 
tegenkomen. Een plek die verbindt, die bruist, die inspireert. Waar ervaren 
ondernemers hun kennis delen met de starters, waar jonge innovatieve en 
creatieve startups groeien! Waar zaadjes geplant worden en ontkiemen! 
Hoe mooi zou dat zijn! 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Heb jij na het lezen van dit artikel bruisende ideeën, kun je niet wachten 
tot het 2 juli is om je enthousiasme te delen? Wil je meedenken over het 
Open Coffee? Laat het dan weten. Via de website opencoffeedriel.nl kun 
je met ons in contact komen. Dan maken we samen Driel nog bruisender 
en ondernemender!

Ons dorp groeit en daarmee kan het niet anders dan dat er ondertussen ook veel nieuwe ondernemingen gevestigd zijn. En die vind je niet alleen 
maar in bedrijfs- of winkelpanden. Soms gaat er achter de gevel van een ogenschijnlijke doorsnee woning een bloeiend bedrijf schuil. Ben je ook 
nieuwsgierig naar wie deze ondernemers zijn? Nou, de redactie van Dwars Door Driel in ieder geval wel!

Open Coffee Driel... met je eigen koffie!
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Drielse ansichtkaarten
Drielse ansichtkaarten, wist jij dat ze bestaan? Wij niet, tot we Miranda Loef-
fen spraken. Sinds 12 jaar woont Miranda in ons dorp. Miranda spaarde al 
ansichtkaarten van haar geboortedorp Rheden, maar sinds zij hier woont, 
gaat haar aandacht ook uit naar ansichtkaarten met afbeeldingen uit Driel. 
Inmiddels heeft zij een hele verzameling. Opmerkelijk aan de verzameling zijn 
twee kaarten waarop het ‘Drielse veer’ vermeld staat. In werkelijkheid gaat 
het om het Lexkesveer bij Randwijk.

Een ansichtkaart met verwoeste Rooms Katholieke kerk in oorlogstijd maakt 
indruk. Niet alleen door de afbeelding, maar ook omdat hij verzonden is met 
een bijzonder bericht op de achterzijde. “Wij leven nog,” luidt de ernstige 
boodschap.

Één van de laatst uitgebrachte kaarten is een exemplaar uit 1983 van zalen-
centrum Driessen, toen nog Hotel Driessen. Misschien wordt het tijd dat ie-
mand een nieuwe collectie ansichtkaarten gaat maken. Dan kan Miranda weer 
verder sparen en versturen wij massaal: De groeten uit Driel!

Wil jij meer weten over Miranda’s verzameling? Of heb jij misschien nieuwe 
kaarten voor Miranda? Neem dan contact op via: miranda@loeffen.info

“Stoeien is iets heel natuurlijks, heel laag-
drempelig, kinderen stoeien graag”

Dries van Leeuwen, die je wellicht kent van JJ 
combifit, JJ sushi en JJ food & more, heeft zelf 
jarenlang op topniveau internationaal geworsteld.
Maar op het woord ‘worstelen’ ligt al jarenlang 
een taboe en de sport is in Nederland heel klein 
geworden. Hij vertelt: “In Manchester raakte ik 
in gesprek met twee Zuid-Afrikanen. De één zei 
tegen de ander, ‘hoe laat moet je stoeien’? Wat 
bleek? Stoeien is worstelen op z’n Zuid-Afri-
kaans”. Na zijn worstelcarrière begon Dries met 
‘stoeien voor kinderen’. Wat hem opviel is dat de 
jeugd in Driel vooral voetbalt. “Wat heel goed is, 
alleen zie ik vaak dat jongeren verder niet werken 
aan lichamelijke ontwikkeling” aldus Dries. Zo is 
het idee ontstaan om opnieuw ‘stoeien voor kin-
deren’ te organiseren. Dries vertelt dat een kind 
hierdoor vaak zelfverzekerder wordt, sterker is, 
en het beter leert om met agressie om te gaan.” 
Stoeien is kennismaken met de worstelsport op 
een heel speelse manier, onder goede begelei-
ding. Hij vertelt verder: “Ik zie de kinderen groei-
en, ze worden enthousiast en ze hebben zoveel 
plezier, maar ook succeservaringen. Het verbetert 
de fysieke kracht, het uithoudingsvermogen en 
ook de mentale kracht van kinderen. Ik zie soms 
kinderen binnen komen die introvert zijn. Als ze 
een tijdje bezig zijn, hebben ze zelfvertrouwen en 
komen ze voor zichzelf op. Dan staan ze stevig en 
zijn ze weerbaar. Het leren kennen van je eigen 
lichaam als kind is heel belangrijk.”
Stoeien voor kinderen is op woensdagmiddagen 
voor groep 3-6, en groep 7-8, in de gymzaal van 
de Oldenburg.  

Voor meer informatie zie: www.jjcombifit.nl

“Bootcamp is zo zwaar als je het zelf maakt”

Marc Ploegmakers is 6 jaar geleden begonnen 
met Driel Bootcamp. “Vaak denken mensen dat 
bootcamp heel zwaar is, waardoor ze er niet 
aan beginnen, of ze zien het buiten sporten niet 
zitten”, vertelt Marc. “Dit is enorm zonde, want je 
kan het net zo zwaar maken als je zelf wilt. Juist 
door in weer en wind te sporten kun je zó een 
voldaan gevoel krijgen.” Marc geeft op maandag-
avond, woensdagavond en zondagochtend les op 
het gravelveld van RKSV Driel.  
“Om heel verschillende redenen komen mensen 
voor bootcamp. Sommigen vinden het sociale 
van een groep fijn, anderen ter aanvulling van het 
hardlopen dat ze doen, maar ook omdat het in 
een lifestyle past” aldus Marc. “En alles kan ook. 
Zeker voor hardlopers en fietsers is bootcamp 
een hele mooie aanvulling om hun lijf sterker te 
maken.”  
De afgelopen maanden heeft Marc in kleine 
groepen van twee personen alsnog training 
kunnen geven, waardoor het aantal trainingen 
voor hem drie keer zo veel werd. “Nu het buiten 
sporten weer in groepen mag, ben ik weer met 
de grotere groepen gestart. Heerlijk om samen 
een uitdaging aan te gaan in de buitenlucht”.  

Voor meer informatie over Driel Bootcamp, zie: 
www.drielbootcamp.nl

“Je bent zo oud als je jezelf voelt en je bent 
nooit te oud om te leren” 

Willy Ederveen en Alfons van Rooijen zijn met 
recreatievoetbal gestart in december 2017. “Er 
gebeurt op sportief gebied weinig voor senioren 
in Driel. Ik ging toen met pensioen, en wilde ook 
sportief en recreatief actief blijven, en zo ben ik 
samen met Alfons begonnen met recreatievoet-
bal”, vertelt Willy. “We hebben flyers verspreid en 
kregen met ‘Overbetuwe beweegt’ uiteindelijk 
tien mensen gemotiveerd om te starten.  
Het gaat ons juist ook om de sociale component 
en als het weer kan gaan we na het voetballen 
ook gewoon weer lekker koffiedrinken”, gaat hij 
verder.  
Elke dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 spor-
ten ze samen op de velden van RKSV Driel. “Het 
is niet hoogdravend, iedereen mag mee doen 
op zijn of haar eigen niveau, en het is echt ook 
ontspanning”, aldus Willy. Hij vertelt dat de leef-
tijdsverdeling van 50 tot 80 is. “Iedereen heeft zijn 
eigen mogelijkheden en beperkingen en daar is 
in deze vorm ruimte voor. Iedere deelnemer, we 
zijn nu met zeven, is actief op zijn eigen manier. 
Sommigen hebben jaren niet gesport, daar moet 
ook ruimte voor zijn. Het is hartstikke leuk.” 

Nieuwsgierig en een keer mee doen? Dat kan via 
info@rksvdriel.nl

Drie generaties fit!  
Nederlanders zijn afgelopen jaar massaal minder gaan sporten. Sportscholen dicht, buiten sporten ging niet door. Alles komt nu druppelsge-
wijs weer op gang. En daarom in deze editie voor drie generaties enkele dorpse sportmogelijkheden in beeld.  Vanuit Drielenaren die naast fit 
en vitaliteit, ook de sociale component hoog in het vaandel hebben. Dries, Marc en Willy vertellen enthousiast over hun drijfveren en visie op 
de sportmogelijkheden die zij aanbieden.  



Leerlingen Noor, Myrthe, Bryan & Joshua (v.l.n.r.). Leerlingen Noor, Myrthe, Bryan & Joshua (v.l.n.r.). 
Erachter: schoolleider Krijn van Dijk.Erachter: schoolleider Krijn van Dijk.
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Familierecept

Benodigdheden:

 R 2 kilo kruimige aardappelen
 R 1 pond mager soepvlees
 R 1 potje zilveruitjes
 R 1 potje augurken
 R 1 appel
 R slasaus
 R Sandwich Spread
 R zout
 R peper 

Bereidingswijze:

 Ö Kook de aardappelen gaar; 

 Ö Kook het soepvlees in water tot het flink 
gaar is en snijd het dan in kleine stukjes. 

 Ö Haal eventueel overtollig vet eraf; 

 Ö Snijd de zilveruitjes, augurken en appel in 
kleine stukjes; 

 Ö Stamp de aardappels; 

 Ö Meng het soepvlees, de zilveruitjes, de 
augurken en de appel erdoor heen; 

 Ö Voeg naar smaak slasaus en/of Sandwich 
Spread toe; 

 Ö Doe er naar smaak wat zout en peper 
over. 
 
 
Smullen maar!

Heb jij ook een recept 
waar de hele familie 

warm voor loopt? 
Geef jouw recept met contactgegevens af 
op de Rijnstraat 7 in Driel of mail dit dan 
naar dwarsdoordriel@samendriel.nl

Slaatje Smeenk
 
Wist je dat het van oudsher in veel Drielse gezinnen gebruikelijk is om een slaatje te eten 
tijdens kermistijd? Dat geldt ook voor de familie Smeenk. Hiernaast vind je het recept voor 
hun versie van het Drielse slaatje, dat al door de vierde generatie met liefde verorberd 
wordt. Volgens Karin Smeenk “heel eenvoudig om te maken en juist daarom zo bijzonder”.

“Mijn oma – Anneke Winden – maakte dit slaatje al toen ik nog jong was. Later heeft mijn moeder 
het overgenomen”, vertelt Karin. “Het was een traditie met de septemberkermis, maar wij vonden 
het zo lekker dat ze het ook door het jaar heen vaak maakten.” Karin heeft er fijne herinneringen 
aan: “Oma had op zaterdagochtend de keukentafel leeggemaakt en er een zeil op gelegd. Alle 
ingrediënten voor het slaatje waren al klaar en gesneden. Mijn broer en ik mochten dan met onze 
handen alles lekker door elkaar kneden; natuurlijk niet voordat we onze handen hadden gewassen. 
Oma stond er dan bij met slasaus en gooide er af en toe een klein beetje overheen, zodat wij weer 
verder konden gaan met ons kneedwerk. Als we klaar waren, konden we heerlijk onze handen aflik-
ken met het bijna door ons gemaakte slaatje.”

Heerlijk thuiskomen
Ook de inmiddels volwassen kinderen van Karin – Janet en Laura – zijn nog altijd dol op het Driel-
se slaatje: “Onze ouders vieren ieder jaar Drielse Kermis. Toen wij klein waren en nog niet konden 
meevieren, gingen wij altijd op kermismaandag naar oma en opa Smeenk. Dat vonden wij helemaal 
niet erg, want alles wat over was van het slaatje van kermiszondag, mochten wij op kermismaandag 
opeten”, blikken ze terug. “Inmiddels zijn we zelf oud genoeg om kermis te vieren. Na afloop van dit 
Drielse feestje vind je ons steevast bij oma en opa. Dan eten we oma’s overheerlijke slaatje. Ideaal!”

Staand in het weiland aan de Dorpsstraat, kun je je nauwelijks voorstellen dat hier de komen-
de jaren een nieuwe woonwijk én een nieuw schoolgebouw verrijzen. Krijn van Dijk, directeur 
van basisschool De Meeuwenberg, verwacht dat de huidige groep-5-leerlingen nog net hun 
laatste schooljaar kunnen meepakken in het nieuwe pand. Hoe ziet hun ideale school eruit? 
We vragen het Bryan, Joshua, Myrthe en Noor.

Kleine koppies, grootse ideeën

“Ik hoop dat er in het schoolgebouw een gym-
zaal komt”, steekt Myrthe van wal. “Want dan 
hoeven we niet door de regen en hagel naar de 
gymles.” Dat ziet Noor ook wel zitten: “Jaaa, een 
grote gymzaal met een klimwand!” Het wissel-
vallige Nederlandse weer blijkt een belangrijk 
thema. Noor wil namelijk ook graag een grote 
overkapping aan de school: “Zodat je tijdens 
een regenbui toch lekker droog kunt spelen op 
het plein.”

Groen, veilig en sportief
Gevraagd naar de verdere inrichting van het 
schoolplein, borrelen er allerlei ideeën op. Zo 
hoopt Bryan op een goede skeelerbaan: “Die 
moet groot en vlak zijn. En er moeten rode 
vakken komen waar je kan racen, zodat het ook 
veilig is.” Op het wensenlijstje van Joshua staan 
een mooie glijbaan en een trampoline. “Het 
schoolplein moet ook lekker groen zijn, met 
bomen”, vindt hij. “Een voetbalveld van gras zou 
fijn zijn”, zegt Myrthe. “Dan doet het niet zoveel 
pijn als je valt.” 

Out-of-the box
Dat kinderen vaak uitstekend buiten bestaande 
kaders kunnen denken, blijkt ook nu. Joshua 
droomt van een groot dakterras: “Een plek waar 
je bij mooi weer kunt spelen én werken. Leren 

in de frisse lucht lijkt me fijn! Er moeten ook zit/
sta-tafels komen. Dan krijg je tijdens het leren 
wat beweging.” Noor wil graag een of meer 
schommelstoelen in de klas: “Dan kun je tus-
sendoor even relaxen of rustig een boek lezen.” 
Bryan ziet wel wat in kluisjes: “Voor spullen die 
niet in het kastje onder je tafel passen. En voor 
jassen en gymkleren. Je hebt dan geen kapstok-
ken en luizenzakken meer nodig.”

Freek-Vonk-lokaal
Joshua houdt erg van dieren. Als liefhebber 
van reptielen en amfibieën ziet hij wel moge-
lijkheden voor de nieuwe school. Een soort van 
Freek-Vonk-lokaal. Myrthe is ook enthousiast, 
maar denkt eerder aan hamsters. Ze heeft ook 
al een praktische oplossing voor het verzor-
gen van de dieren: “Dat mag de klassendienst 
doen!”

Denkkracht
Hoe de school er straks precies gaat uitzien, 
is nog niet helemaal duidelijk. Eerst moet het 
Programma van Eisen rond zijn. Daarna komt de 
architect in beeld. Meester Krijn weet één ding 
zeker: “We gaan de leerlingen de komende tijd 
vaker betrekken bij de nieuwe school. Ik heb in 
dit gesprek ideeën gehoord waar we zelf nog 
niet eens aan gedacht hebben!”



Aniek DianneHester

Sylvia Remco Debbie
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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
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Suggesties, vragen of tips? Mail ons! 
dwarsdoordriel@samendriel.nl of
per post: Rijnstraat 7 in Driel. 

Wie staat er altijd klaar voor een ander? Wie 
verzet belangeloos bergen werk voor de 
school, de club of het dorp? 

Voor de rubriek ‘Aangenaam!’ gaan we 
graag in gesprek met heel ‘gewone’ dorps-
genoten die zich op bijzondere wijze inzet-
ten. Wat doen ze? Wat drijft hen? Wat is hun 
verhaal?

Ken jij zo’n onbetaalbare ‘stille’ kracht die 
schuilgaat achter mantelzorg en vrijwilli-
gerswerk? Laat ons weten welke buiten-
gewone Drielenaar een plek verdient in dit 
blad. 

Mail naar: dwarsdoordriel@samendriel.nl

Nomineer een 
buitengewone 
Drielenaar

Witte Geît? Een feit of een fabel?
“Huh…? Wat doet dat dier nou hier?" Voor alle belangstellenden voor de cursus ‘Driels voor begin-
ners’: ‘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!

Op zoek naar hoe Drieleraren zich digitaal ver-
enigen, komen we de facebookgroep “Bewoners 
Driel” tegen. Deze privé groep telt op het moment 
van schrijven 867 leden. Even scrollen door de be-
richten levert een aardig beeld op van wat er zoal 
leeft in deze digitale groep. Er worden gevonden 
of verloren voorwerpen gedeeld, vragen gesteld 
over wanneer het oud papier nu eigenlijk langs 
komt en oproepjes geplaatst voor hulp in de huis-
houding. Geen onderwerpen voor ‘in de krant’ zou 
je zeggen. Maar het gaat natuurlijk ook helemaal 
niet om de berichten zelf. 

Betrokkenheid
Het gaat om de betrokkenheid en welwillendheid 
van mensen die zich verbonden voelen met hun 
leefomgeving. Die, waar nodig, willen helpen door 
een kruiwagen uit te lenen of mee te zoeken naar 
die weggelopen hond of kat. En natuurlijk wordt 

er soms iets aangeprezen of reclame gemaakt. 
Deze groep heeft daar overigens de 1e van elke 
maand voor gereserveerd. Dan mag je, gekoppeld 
aan een speciaal aangemaakt artikel daarvoor, je 
bedrijf aanprijzen of je diensten aanbieden. En 
vanuit deze groep is er ook een ‘Bewoners Olden-
hof’ groep ontstaan. Zodat de informatie die voor 
de rest van Driel niet interessant is, in deze groep 
gedeeld kan worden. 

Actieve groepen
Met 20 berichten per week is de groep ‘Verlo-
ren/Gevonden omgeving Driel’ ook een actieve 
groep. Deze is openbaar en telt 362 leden. Andere 
openbare groepen zoals ‘Driel in ’t nieuws’, met 
1.385 volgers,  en ‘Samen Driel’ hebben informatie 
die voor het hele dorp interessant kan zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan nieuws over het zwerfvuil, werk-
groepen, de buurtbus of gewijzigde data van oud 

papier ophalen. Verder zijn er nog specifieke groe-
pen zoals ‘Driel hulp gevraagd en aangeboden’, 
‘Foto en Film hoek Driel’ en de pagina ‘Oud Driel’, 
beheerd door de Historische Kring. 

Onze conclusie na deze rondgang: ook op social 
media volgen honderden dorpsgenoten wat er 
gebeurt en weten we elkaar te vinden!

Colofon

Driel Digitaal
De dorpse gezelligheid en de onderlinge vriendelijkheid waar we zo van kunnen genieten, lijkt 
misschien niet zo te verenigen met het vluchtige, oppervlakkige en harde van de social media 
zoals Twitter, Instagram of Facebook. Maar niets is minder waar.

Feit Fabel
  Driel krijgt een ijssalon

 
Er is een riddergraf uit 1591 gevonden in 
de Protestantse kerk

  Er komt een ‘Kruuzemuntje, de musical’
  Dwars door Driel gaat nationaal

 
De Drielse Kers wordt een nieuw 
kersenmerk

 
Er is een zwervend groen demodak  
gespot in Driel

  Er komt een energiecentrale bij de Stuw

 
De visvijver op de rotonde wordt toch 
een zwemvijver

  Driel krijgt een drive-in bioscoop

 
De zwerfvuilbrigade bestaat uit 39  
vrijwilligers


