
Duidelijk Driel

Jaargang 3 | Editie 5 | Voorjaar 2022

    

Muziek van jong tot oud
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Onze scholen 
over Corona

Aangenaam: 
Elise ten Bosch

Kunst met 
de K van 

Keramiek

In gesprek met drie enthousiaste ‘Concordianen’ is de gedeelde passie voor muziek en de 
sociale samenhang in de vereniging sterk voelbaar. Na de afgelopen corona-jaren zijn de 
ogen nu vol op de toekomst gericht. Repeteren kan weer en er staan nieuwe concerten op de 
agenda. Het bestuur wil de betrokkenheid van leden graag stimuleren en Concordia in het 
dorp laten zien.

Al snel in het gesprek komt de dankbaarheid 
richting het dorp ter sprake.   

Dankbaar voor Drielse steun 
Karin Geenacker-van Mullem, de eerste vrouwe-
lijke voorzitter in 100 jaar (!), vertelt: “We hebben 
weinig kunnen doen en gezamenlijke repetities 
en concerten erg gemist. Niet alleen voor ons 
plezier en het niveau dat we willen uitstralen, 
maar ook voor onze inkomsten. Onze uitgaven 
gingen gewoon door. Driel heeft ons geweldig 
gesteund bij onze financiële acties. Daar zijn we 
zeer dankbaar voor. We zijn blij met publiek en 
hopen het publiek ook blij te maken met mooie, 
gevarieerde muziek.”  

Van 8 tot 83 jaar
Bijzonder aan Concordia is dat de muziek zoveel 
verschillende generaties met elkaar verbindt; om 
precies te zijn van 8 tot 83 jaar! Annette Scholten 
vertelt wat haar als jongere aanspreekt: “Ik speel 
dwarsfluit. Muziek maken is fijn en maakt mijn 
hoofd leeg. Daarnaast is het sociale contact heel 
belangrijk. Iedereen mag muzieknummers aan-

dragen en we proberen een gevarieerd aanbod 
te maken voor alle leeftijden. Met een grotere 
groep jeugdleden zou een jeugdorkest mogelijk 
zijn. Dat is best fijn als tussenstap naar het grote 
orkest.” Jan Derksen speelt trompet. Zijn belang-
rijkste reden om als jongere mee te doen? “Weer 
eens een keer wat anders, dan voetbal!”, zegt hij 
lachend. “Ik speel trompet en vind muziek ma-
ken fijn. Maar ook het samen zijn, bij een groep 
horen en samen iets bereiken, is heel leuk om te 
doen.” 

Nieuwe plannen, nieuw elan
Alle drie kijken uit naar de activiteiten die inmid-
dels weer gepland staan. Karin: “Voor het Vrien-
denconcert hebben we een half jaar repetitietijd 
nodig, dus dat staat voor november gepland. 
Daarnaast hebben we in mei, samen met Can-
torije, een optreden in de Blije Kerk en staan we 
op de Floriade in Almere. In september organi-
seren we een interactieve muziek-dag voor het 
hele dorp.” Annette vertelt enthousiast over een 
landelijk project: ‘Meer muziek in de klas’. “Al 1,5 
jaar staat een ‘muziekkoffer’ met instrumenten 

klaar om, samen met muziekleerkrachten, mu-
zikale lessen aan leerlingen te geven. De Ka-
meleon en Meeuwenberg hebben zich hiervoor 
ingeschreven. Hopelijk kunnen we het dit jaar 
echt gaan doen”.     

Iedereen welkom
Ben je nieuwsgierig geworden? Iedereen is wel-
kom! Met een eigen instrument dat binnen het 
orkest past, of met een leeninstrument. Daarbij 
kijkt Concordia naar jouw interesse en naar de 
behoefte van het orkest. Annette en Jan vullen 
aan: “Als je (nog) geen instrument bespeelt, kun 
je, vanuit Concordia, lessen volgen bij docenten 
in Driel of via de muziekschool. Hoe meer men-
sen, hoe meer gevarieerde stukken we kunnen 
spelen.” Karin: “Iedereen draagt bij, vanuit eigen 
kwaliteiten, en samen pakken we het op. We 
hebben best al veel voor elkaar gekregen, zoals 
de jeugdopleiding goed neerzetten en aandacht 
voor de PR. We willen graag die bloeiende ver-
eniging in het hart van Driel blijven!” 

Info: www.concordia-driel.nl

Koningsdag voor iedereen!
Het programma ligt al twee jaar klaar. Daarom kijken organisatoren Patricia Bollaart en Joke 
Opperman reikhalzend uit naar 27 april. Tijdens een borrel in de voetbalkantine ontstond het 
“stoere idee” om de Koningsdag in Driel samen nieuw leven in te blazen. Vanaf 2018 zorgen 
Patricia en Joke, met een aantal andere vrijwilligers, voor de jaarlijkse organisatie.

Joke vertelt wat voor hen een belangrijke voor-
waarde is voor deze dag: “We willen dat het 
Koningsfeest voor alle kinderen uit het dorp een 
gratis evenement is, en blijft. Daarom zijn we 
ook op zoek gegaan naar meer sponsoren. We 
zijn heel blij met de Oldenburg als hoofdsponsor 
en met de betrokkenheid van eigenaresse Ma-
non Weijman. De voetbalvelden waren ook een 
fijne plek, maar in 2019 gooide de regen flink 
wat roet in het eten. In de Oldenburg kunnen, 
ook bij slechter weer, alle activiteiten van het 
programma doorgaan. Dat geeft ons als orga-
nisatie ook meer rust, maar we hopen natuurlijk 
op een stralende dag”. 

Gevarieerd programma
Patricia vertelt enthousiast over het programma 
en de samenwerking met andere dorpsgenoten: 

“Het is echt een feest voor jong en oud; mu-
ziek kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. We 
starten om 12.00 uur met diverse spellen voor 
de jeugd. Aan alle leeftijden is gedacht met o.a. 
een ballenbak, springkussen, stormbaan en nog 
meer. Ook de kleedjesmarkt ontbreekt niet, die 
blijft populair. Tussendoor is er muziek van Kap-
pel 3-L en kunnen we ook van Muziekvereniging 
Concordia genieten.Vanaf 17.00 uur is er een 
deejay die zelf ook een deuntje meezingt. Hoe 
lang het feest doorgaat, zullen we zien”.  

Je hoeft op Koningsdag het dorp niet uit!
Gevraagd naar hun motivatie om dit te organi-
seren, reageren Patricia en Joke kordaat: “Onze 
drijfveer is echt om een fijne feestdag te or-
ganiseren voor heel Driel. Jong en oud  hoeft 
het dorp niet uit. Families en vrienden  kunnen 

elkaar hier ontmoeten. Er zijn leuke dingen 
voor de kinderen te doen. Gewoon: ontspannen 
samen zijn. We kijken er naar uit en hopen veel 
dorpsgenoten te ontmoeten.” 

Meer informatie?
Joke Opperman: 06-47508221
Patricia Bollaart: 06-13202374
Facebook & Instagram: @KoningsdagDriel

v.l.n.r. Jan, Karin & Annettev.l.n.r. Jan, Karin & Annette

Patricia & Joke Patricia & Joke 



Dit heeft Overbetuwe Doet 
o.a. al opgeleverd voor Driel!
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Overbetuwe doet: jij ook?
Vanaf 7 april vallen opnieuw de cheques 
van ‘Overbetuwe Doet’ in de brievenbus. 
Lieve mensen in Driel: gebruik ze! Laat het 
geld niet verloren gaan: geef bijzondere 
en goede initiatieven voor en in ons dorp 
een kans. 

De vorige keer is 49% van alle huis-aan-huis 
in Driel verspreide cheques verzilverd. Mooi! 
Maar het kan nog beter! Elke cheque is er 
één. Doe je er zelf niets mee? Gooi ‘m niet 
weg, maar geef ‘m aan de buurvrouw, een 
familielid of vriend. Je maakt er indirect heel 
veel vrijwilligers en dorpsgenoten blij mee!

Doneer digitaal of bij Albert Heijn
Vind je het lastig om digitaal te doneren via 
www.overbetuwedoet.nl? Ook dit keer is er 
een centraal inleverpunt voor de Overbetuwe 
Doet cheques bij Albert Heijn Ger Koopman. 
Schrijf de naam van het initiatief dat je steunt 
op de cheque. Vind je het moeilijk om te 
kiezen? Anonieme cheques worden over alle 
Drielse initiatieven verdeeld.

Meer info? Zie: www.overbetuwedoet.nl

Corona: een (school)reisverslag
Met het idee om terug te blikken op de afgelopen twee coronaschooljaren, bleek het plannen van een rondetafelgesprek met alledrie de 
schoolleiders in Driel net een schoolplein te ver. Het werd daarom een gesprek met Jelle Egging van de Kameleon en Krijn van Dijk van De 
Meeuwenberg op het ene moment, en met Maaike van Mourik van De Vallei op het andere moment. Terugkijkend ervoeren zij veel vergelijk-
bare uitdagingen ėn nemen zij nieuwe inzichten mee naar de toekomst.

(On)voltooid verleden tijd?
Corona is nog niet voor alle scholen een afge-
sloten hoofdstuk. Nog altijd kampen de scholen 
met uitdagingen rondom de bezetting. Jelle, 
sinds februari 2021 bij de Kameleon: “Het gaat 
nog altijd met pieken en dalen.” Krijn, sinds 2019 
bij De Meeuwenberg: “Zo zit je ineens zonder 
leerkracht met leerlingen, of zonder leerlingen 
met leerkracht.” 
Nu er veel maatregelen zijn opgeheven, is het 
wel minder ingrijpend en er is meer continuïteit. 
Maaike, sinds 2005 bestuurder bij De Vallei: “De 
gedachte dat we zo in het najaar weer met een 
nieuwe variant te maken kunnen krijgen, is er 
wel. We nemen het zoals het komt.”
 
Gemengde gevoelens
De schoolleiders kijken met dubbele gevoelens 
terug. “Je wilt je leerlingen het liefst op school 
zien. Daar zijn ze gelukkiger dan thuis achter de 
laptop.” Tijdens de lockdown contact houden 
met al je kinderen blijkt een uitdaging. Ook het 
contact met de ouders werd echt gemist. En het 
scherp moeten zijn op voortdurend verande-
rende regels kostte veel energie en maakte veel 
overleg en afstemming noodzakelijk. De school 
staat tegelijkertijd zowel middenin als langs de 
zijlijn van het maatschappelijk debat. 
Maaike: “Uit een enquête onder onze leerlingen 
blijkt dat zij vooral elkaar misten. Het samen 
spelen met vriendjes en vriendinnetjes, uitstapjes 
maken. Het is zo fijn dat we er nu weer kunnen 
zijn voor die sociale binding.” In positief per-
spectief is de waardering voor het pedagogische 
vak gevoeld. Nu ouders zelf met hun kinderen 
aan de gang moesten, werd thuis ervaren dat de 

school echt toevoegt en geen ‘veredelde kinder-
opvang’ is.
 
Verandercapaciteit
Door de omstandigheden moesten een hoop 
zaken anders. Dat bracht bepaalde ontwikkelin-
gen in een stroomversnelling. Maaike: “Het was 
mooi te zien hoe snel het team schakelde en 
in de eerste lockdown op dag twee een online 
onderwijs kon bieden.” Zo’n crisis opent de ogen 
voor hoe organisatorische en inhoudelijke zaken 
anders kunnen.” Jelle (met een lach): “Wie had 
ooit gedacht dat kleuters uitstekend in staat zijn 
zelfstandig de school in te komen en hun jas 
op te hangen?!” De Kameleon concentreert nu 
het oudercontact na schooltijd en werkt evenals 
De Meeuwenberg sinds de crisis met een nieuw 
schoolrooster. 
De Meeuwenberg hanteert nu ’s ochtends een 
inlooptijd en De Vallei gebruikt ook na de crisis 
de opties voor onderwijs op afstand voor kinde-
ren die door omstandigheden (langdurig) thuis 
zijn. Voor alle scholen geldt dat het gebruik van 
ict-middelen een belangrijkere rol heeft gekregen.
 
Toekomende tijd
Tijdens de corona-crisis waren de scholen vooral 
intern gericht. Nu de activiteiten in het dorp als 
lentebloesem uit de knoppen schieten, rijst de 
vraag of de scholen ook weer meer naar buiten 
kunnen kijken? Ook hier een dubbel antwoord. 
Zo staan de Koningsspelen voor de deur waar-
in scholen elkaar opzoeken en kan het Driels 
Directeuren Overleg weer opgepakt worden. 
Krijn: “Het is echt leuk weer samen te kunnen 
koffie drinken en praten over schooloverstij-

gende thema’s. Samenwerken ten gunste van 
de dorpskern waar je in staat.” Tegelijkertijd is 
het nog volop schakelen met de bezetting. Jelle: 
“Het voelt nog altijd als ‘alle hens aan dek’ om 
het schooljaar tot een goed einde te kunnen 
brengen. Met de focus op ons primaire proces.”
Laten we met zijn allen hopen dat de lente in 
alle opzichten verlichting gaat geven.

KrijnKrijn

JelleJelle



Aangenaam!
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Zelfscan(nis)
Zoals een beroemd professor van Hogwarts 
ooit zei: “Progress for the sake of progress 
must be discouraged”. Zo keek ik ook aan 
tegen de zelfscankassa's in winkels. Nu ze 
een tijdje staan te pronken in de supermarkt 
in Driel is de tijd rijp voor een korte reflectie.

Wie zijn de zelfscanners? Is het de gehaas-
te ouder die nog net voor de school uit is, 
het avondeten doelgericht inslaat? Is het de 
gadgetliefhebber die alles wat nieuw is wil 
proberen? Zelf gaat mijn voorkeur toch uit 
naar een gewone kassa en wijk ik eigenlijk 
alleen uit naar de zelfscan als de cassière er 
sjagerijnig bijzit.

Wellicht is het meer een emotionele dan een 
praktische keuze. Gestresst en gehaast? dan 
kies je wellicht voor de zelfscan. Of ben je 
relaxed en dan juist in voor een praatje bij de 
kassa? Zou er in dat kader een verschil zijn 
tussen maandagmorgen-blues en vrijdag-
middag-pret? Is de marketing afdeling de big 
data aan het analyseren om te kijken hoe ze 
ons nog beter in een hokje kunnen stoppen?  

Ongetwijfeld komt er een keer een rap-
port dat ons zelfscan-gedrag beschrijft, dat 
bepaalde producten meer bij de zelfscan 
worden afgerekend dan bij de gewone kassa, 
dat in de zelfscan top-10 de incontinentie-
luier op één staat, condooms op twee en de 
zwangerschapstest op drie? En dat een lollige 
programmeur het systeem zo heeft gemaakt 
dat als je ze alledrie koopt je automatisch 
een steekproef krijgt? Gewoon, omdat het 
kan.

En zouden we het systeem ook kunnen hac-
ken… dat de scanner bij sommige producten 
een popup geeft met de tekst: “Heb je dit 
nu écht nodig?” Waar ik mee geholpen zou 
zijn, is als dat ding wel weet waar ik in de 
winkel niet meer op kan komen. Of dat, als ik 
weer eens vier pakken keukenpapier afreken, 
het apparaat aangeeft dat ik misschien toch 
wc-papier had willen kopen?

Zelfscannen of niet, gelukkig hebben we nog 
steeds een keuze en mogen we dát lekker 
ZELF bepalen.

Liefs, Albert H.

Elise ten Bosch-Balk:  
alles op een drafje
In het vroege voorjaarszonnetje, met op de achtergrond een knisperend vuurtje en gezel-
lig gescharrel van de kippen, lijkt het een oase van rust op de boerderij van de familie Ten 
Bosch. Schijn bedriegt, want stilzitten zit niet in Elise’s genen. Als dochter van een tuinders-
familie weet ze al van jongs af aan dat er altijd wat te doen is op een familiebedrijf. 

Zo ook op Stal Ten Bosch. Een gecombineerd 
bedrijf met melkvee, een paardenpension en 
een fokkerij van KWPN (Koninklijk warmbloed 
paardenstamboek Nederland) paarden. Admi-
nistratie, uitmesten, voeren, paarden buiten zet-
ten, klaar maken voor de keuring en hup! weer 
door naar de volgende klus. Alles op een drafje. 

Naar Driel voor de liefde
Aangewakkerd door haar jeugdvriendin begon 
ze op haar 13e met rijden op Manege De Hoe-
ven in Elst, om de hoek van haar ouderlijk huis. 
Later reed ze de pony van bevriende tuinders 
in Driel, waarvoor ze de rijbak bij de familie Ten 
Bosch gebruikte. Na enige tijd trok de zoon des 
huizes meer aandacht dan ponyrijden en de 
liefde heeft haar dan ook naar Driel gebracht. 
Na haar studie HEAO Accountancy gingen zij 
en haar man Emiel ten Bosch samenwonen en 
wonen zij nu op de boerderij.

Noaberschap
Dat de familie Ten Bosch ‘in de paarden’ zit, 
blijkt een mooie bonus. Tot voor kort werkte 
Elise  ook nog op een accountantskantoor, 
maar dat doet niets af aan haar inspanning en 
passie voor de paarden. Veel Drielenaren zullen 
Stal Ten Bosch kennen van het concours dat 
jarenlang georganiseerd werd door de Landelij-
ke Rijvereniging & PonyClub De Hoefslag. Elise 
zit in het bestuur, in de wedstrijdorganisatie en 
doet de administratie. De vrijwilligers van de 
Drielse speelweek runden tijdens deze con-
coursen de kantine. “Dat is zo mooi aan Driel: 
de behulpzaamheid en bereidheid wat voor 
elkaar te doen.” Stal Ten Bosch is met dezelfde 
gedachte sponsor van de speelweek, waar ook 
hun eigen kinderen vele uren hebben doorge-
bracht. “Het is zo’n mooi evenement, echt hele-
maal voor de kinderen en fantastisch neergezet 
door zoveel vrijwilligers.”

Toekomst
“Het is prachtig die kinderen te zien opgroeien 
op de boerderij.” De vrijheid en ondernemings-

geest zit in hun bloed en er ontstaan al plannen 
voor de toekomst van de vierde generatie boe-
renzoon en -dochter. Rond het ter perse gaan 
van deze editie zijn de koeien en paarden weer 
naar buiten en zullen de eerste veulens hun 
hoefjes op de wereld hebben gezet. Een prach-
tige tijd! “Genieten van nieuw leven. Dat blijft 
zo mooi en bijzonder en het went nooit.” Het 
is ook een spannende tijd. Van nachten lang 
waken, geboortes begeleiden en duimen dat 
alle merries en veulens er in volle gezondheid 
doorheen komen.  
Met de geboortes start ook de jarenlange ver-
antwoordelijkheid: de zorg om de jonge paar-
den klaar te stomen voor hun volgende fase als 
rijpaard, merrie op de fokkerij, als sportpaard 
en soms zelfs als kampioen in de wereldtop.“ 
Dat is het mooiste wat er is. Om onze paarden 
succesvol te zien opgroeien.” 

Geniet mee en voel je vrij de veulens te 
komen bewonderen aan de Vogelenzang-
sestraat. Als je Elise treft, vraag haar gerust 
naar de tien nieuwe kanjers van 2022. Ze zal 
er met trots over vertellen!

Even ‘me-time’ tijdens de Ladies Night
Op 8 april a.s. vindt in De Oldenburg voor de 4e keer in Driel de Ladies Night plaats. Met verschillende zalen waarin producten en diensten af-
gestemd op de vrouw worden aangeboden, kun je, samen met je vriendinnen, weer als vanouds écht shoppen, neuzen, slenteren en bijkletsen. 
Iets waar menig vrouw vast erg aan toe is, na twee jaar online winkelen, thuisonderwijs en bad hair days.

Ramona Pauwelsen en Sabine Jacobi organiseren 
de Ladies Night nu een aantal jaren en zijn blij 
dat het er nu eindelijk weer van gaat komen. De 
dames zijn hier ooit mee begonnen omdat het 
hen leuk leek om een evenement in Driel te or-
ganiseren speciaal gericht op de vrouw. Met zo’n 
300 bezoekers en een 70-tal stands is de Ladies 
Night een succes gebleken. Ramona: “Vrouwen 
zijn toch meer van het shoppen, en op deze 
manier kunnen we ook de stands richten op die 
specifieke doelgroep.”

Voor elke vrouw wat wils
Terugdenkend aan de vorige edities, vertelt Sabi-
ne over de bijzondere, opvallende of gekke dien-
sten en producten: “We hebben onder andere 
een spraytan cabine gehad, een stand waar je 
je tanden kon laten bleken, en bijvoorbeeld ook 
een slijterij die een mini proeverij organiseerde.” 
En wat mag je verwachten van de komende edi-
tie? Naast de voor de hand liggende producten 
als babykleding, sieraden en woonaccessoires is 
er ook een breed aanbod voor welness en 

mentale ontwikkeling. Zo kun je bijvoorbeeld 
jezelf trakteren op een energiebehandeling, of 
een massage. 

Toekomstplannen
Denkend over de toekomst sluiten Sabine en Ra-
mona het organiseren van een tweedaags eve-
nement niet uit. Ze zien het al voor zich: de ene 
avond is ‘ladies only’, en op de andere avond 
worden de mannen bijgepraat over producten 
en diensten waarmee ze hun geliefde nu écht 
eens blij mee zouden maken!

Corona: een (school)reisverslag

8 april van 19.00 tot 22.00 uurKaarten verkrijgbaar aan de deur! 



Wat gebeurt er in de verschillende werkgroepen van Platform Samen Driel? 
Lees hier meer achtergrondinformatie over een aantal van hen en waar je terecht kunt voor meer informatie.   

Daarnaast een inkijkje in de bezigheden van de Huiskamer, voor de aankomende tijd. 
Voel je welkom om mee te doen! 
Kijk voor alle initiatieven op de website: www.samendriel.nl

Nieuws van het Platform
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Hart van Driel: de inspanning waard
Wie aan een herinrichtingsplan begint, weet dat daarin veel tijd en energie gaan zitten. Tel daar nog eens een allesbepalend virus bij op. Dan 
heb je echt een lange adem nodig. De projectgroep Hart van Driel laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Achter de schermen is er volop 
beweging. En als alles volgens plan verloopt, ligt er in de zomer een stedebouwkundig plan voor een vernieuwd en verbeterd dorpscentrum!

“Niet dat de Kerkstraat er morgen al meteen 
anders uitziet”, zegt Matthijs Danes, “maar we 
zetten zeker stappen. Ondanks dat de pandemie 
het onderlinge contact en dat met de gemeente 
bemoeilijkte, hebben we een aantal belangrijke 
beslissingen genomen. Daarnaast zijn we veel 
in gesprek geweest met ondernemers: Wat mis 
je? Wat heb je nodig?” Want geen rendabele 
dorpskern zonder ondernemers die tijd, geld en 
energie in het dorp willen investeren. 

Dorpsenquête vormt de basis
“Het achterliggende traject was pittig, maar nu 
begint het echt van de grond te komen”, vult 
Ronnie Koster aan. “Ons vertrekpunt is niet ver-
anderd. De resultaten uit de brede dorpsenquê-
te in 2019 zijn nog altijd leidend: prettig wonen 

voor jong en oud, ruimte voor zorg, elkaar 
ontmoeten, meer recreatieve mogelijkheden en 
meer dorpsvoorzieningen vormen de centrale 
thema’s.”

Samen kom je verder
“Na een zorgvuldig aanbestedingstraject heb-
ben we inmiddels een deskundige partij in de 
arm genomen die ons gaat helpen onze plannen 
van de grond te krijgen: Fresh Forward”, aldus 
Wijnand Alink. “Daarnaast is betrokkenheid 
vanuit het dorp nodig om ideeën te kunnen 
uitwerken. Het zou mooi zijn als we, bijvoor-
beeld samen met de Historische Kring Driel en 
de Stichting Driel-Polen, het  verleden en de 
toekomst met elkaar kunnen verbinden. Verder 
hebben we inmiddels een Dreamteam gefor-
meerd: een groepje enthousiaste ondernemers 
en dorpsgenoten dat actief gaat meedenken 
over de invulling van ons dorpshart. We hebben 
het dan over de Kerkstraat (van bakker tot bak-
ker) met de focus op het Polenplein.”

Dreamteam
Ronnie: “De komende tijd gaan we samen met 
het Dreamteam in diverse bijeenkomsten de 
wensen en behoeften helder krijgen. Ook gaan 
we twee dagen op excursie. We stappen dan 
samen in de bus om met eigen ogen te bekij-
ken hoe andere dorpen hun centrum hebben 
ingericht en welke keuzes ze daarbij hebben 
gemaakt. Daarna volgen sessies waarin we alles 
wat we gezien hebben, gaan verfijnen. Met als 

resultaat rond de zomervakantie een concreet 
inrichtingsplan, dat we natuurlijk breed in het 
dorp onder de aandacht brengen.”

Vervolgstappen
“Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Dream-
team de breed gedragen plannen gaat presen-
teren voor de gemeenteraad”, schetst Matthijs. 
“Als we een ‘go’ krijgen, duurt het echt nog wel 
een aantal jaren voordat het papieren plan wer-
kelijkheid is geworden.” Ronnie: “Het is een taai 
en tijdrovend proces, maar samen komen we er 
zeker.”

Ontwikkelingen Driel Zuidoost en verkeer
Sanja van Osch is, samen met andere dorpsgenoten, betrokken bij de werkgroep Verkeer en en bij de ontwikkelingen rondom Driel Zuidoost. 
Zij vertelt hoe ‘vinger aan de pols’ houden bij alle ontwikkelingen de nodige vasthoudendheid vraagt.

“De gemeenteraad heeft inmiddels de Ontwik-
kelvisie aangenomen”, vertelt Sanja. “Voordat 
men met het bestemmingsplan aan de slag gaat, 
wil de raad meer duidelijkheid over de verkeers-
doorstroming in de nieuwe wijk en in het hele 
dorp. Denk bijvoorbeeld aan de Dorpsstraat, 

Kerkstraat, Broeksin-
gel, verkeer vanaf de 
bedrijven in Driel en 
de mogelijkheid van 
een rondweg. Hiervoor 
is een onderzoeksbu-
reau ingeschakeld dat 
in het derde kwartaal 
van 2022 een rapport 

uitbrengt. De verantwoordelijke wethouder 
heeft in de gemeenteraad gezegd dat hij het erg 
belangrijk vindt om hierbij niet alleen de raads-
leden, maar vooral ook de inwoners van Driel te 
betrekken.”

Structureel overleg
“We merken als werkgroep dat het moeite kost 
om hierover met de betrokkenen van de ge-
meente in gesprek te zijn én blijven. Gezien de 
gemeenteraadsverkiezingen kunnen bovendien 
verschuivingen ontstaan. We hebben nu het 
initiatief genomen tot een structureel overleg, 
zodat we hierover op vaste momenten met 
wethouder/ambtenaren in gesprek zijn. Als 

werkgroep zullen we ons, ook na de gemeen-
teraadsverkiezingen, hard blijven maken voor 
de betrokkenheid vanuit het dorp bij dit onder-
werp”. Benieuwd naar de Ontwikkelvisie Driel 
Zuidoost? 

Bij het verschijnen van 
deze krant is de informa-
tieavond over Driel Zuid-
oost op 21 maart geweest. 
Met bijgaande QR-code 
kun je de pdf van de 
Ontwikkelvisie downloa-
den waarin je veel achter-
grondinformatie vindt.

Martin, Anke , Corinne, Wijnand, Matthijs en Ronnie. Martin, Anke , Corinne, Wijnand, Matthijs en Ronnie. 
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Lente-activiteiten in de Huiskamer
De gastvrije vrijwilligers van de Huiskamer heten 
dorpsgenoten graag welkom voor een kopje 
koffie/thee en/of een praatje. Daarvoor kun je 
iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
terecht in De Huiskamer. Gehuisvest in Danscen-
trum Wijgers, Sosabowskiplein 2.

Op de website van ‘Platform Samen Driel’ vind 
je actuele berichten en informatie over (extra) 
activiteiten in de Huiskamer. 

www.samendriel.nl

De aankomende tijd staat bijvoorbeeld op het 
programma: 

14 april 2022:  Paaslunch van 11u tot 13u. 
De kosten hiervoor zijn € 2,50 
Opgeven voor deelname en betaling kan  
tot 8 april, door middel van briefje in de bus op 
Merelstraat 6, of tijdens de koffieochtend.

19 mei: Schilderen met een lepeltje
kosten hiervoor zijn € 1,75

Samen duurzaam dóen!
De werkgroepleden van Driel Duurzaam werken samen aan initiatieven voor de  verduurzaming en leefbaarheid van het hele dorp. 
Kenmerkend aan de groep is een brede diversiteit én een actieve houding bij de verschillende thema’s die men wil aanpakken. Niet alleen 
praten, ook doen!

De afgelopen twee jaar stonden in het teken 
van onderzoeken en informatie verzamelen. Een 
uitgebreide dorpsenquête leverde vijf initiatie-
ven op die Drielenaeren het meest aanspreken. 
Thema’s waar inmiddels diverse acties op zijn 
uitgezet: groendaken, warmtepompen, elektri-
sche deelauto’s, stroom uit de Rijn en het opzet-
ten van een lokaal duurzaam warmtebedrijf.

Hittebestrijding door groene daken 
en biodiversiteit
Emma de Jonge vertelt: “Het effect van groen 
kan op een hete zomerdag 10 tot 15 graden 
schelen in gevoelstemperatuur.” Groendaken 
aanleggen draagt bij aan de hittebestrijding, net 
als meer bomen en klimplanten tegen muren. 
En de werkgroep heeft het voorwerk al verricht 
en gezorgd voor een betrouwbare partner. “We 
helpen mensen graag met de kennis en ervaring 
die wij zelf inmiddels hebben opgedaan door 

het plaatsen van ons demodak en groendak bij 
basisschool De Vallei. Overweeg je een groen-
dak? Met een kortingscode bij onze partner, heb 
je er ook nog financieel voordeel bij.”

Zorg om ‘energie-armoede’
Een andere grote drijfveer is het sociale aspect 
van de energievoorziening; de zorg voor het 
dorp als geheel. Mirjam Groenendijk vult aan: 
“Nog niet voor iedereen voelt duurzaamheid 
al ‘dicht bij huis’. Toch is het voor ons allemaal 
voelbaar. Ik vind het schrijnend om de ener-
gie-armoede te zien door de hoge gasprijzen. 
Mensen die in de kou zitten of nog maar één 
keer per week douchen. We onderzoeken moge-
lijkheden van een collectief warmtenet waarmee 
we duurzame energie lokaal kunnen opslaan en 
gebruiken. Energie die voor iederéén toeganke-
lijk is, zodat we hier allemaal warm en comforta-
bel kunnen wonen.” 

Behoefte aan informatie
Karthik Venkapathy geeft aan: “De acties vanuit 
de werkgroep worden steeds concreter en we 
voelen ons verantwoordelijk voor alle wijken. We 
hebben een webinar en informatiebijeenkom-
sten gehouden en we merken dat bij dorpsge-
noten vooral nog veel behoefte is aan informa-
tie. Ik denk dat bewustwording nodig is en het 
vraagt ook veel samenwerking met de gemeente 
en andere partijen. Er komt best veel kijken bij 
alles wat we organiseren.”

Meedenken? Graag!
Op de website van ‘Samen Driel’ en werkgroep 
‘Driel Duurzaam’ is veel informatie te vinden, bij-
voorbeeld over stroom uit de Rijn. Laat je ideeën 
op het gebied van duurzaamheid horen! Wil je 
een keer aanschuiven bij de werkgroep, dan ben 
je van harte welkom.
Mail: drielduurzaam@samendriel.nl.

Hart van Driel: de inspanning waard

CBS. De Meeuwenberg en de 
verkoelende werking van de platanen.

Zelf een groendak aanleggen? Met de kortingscode Stuw21 krijg je korting op groendakwebshop.nl

Bron: Esri Nederland, Witteveen & Bos, Wageningen Universiteit, Climate Adaptation Services

Hittekaart Nederland



Bronnen: Het Utrechts Archief,. Algemeen Handelsblad.
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Als Drielenaar kom je regelmatig door de Ausemsstraat. Is het niet om de kinderen naar school te brengen, dan is het wel voor een bezoekje 
aan de fysio, huis- of tandarts. Maar naar wie is deze straat eigenlijk vernoemd? Dat zochten we uit.

Andreas Wilhelmus Ausems is in zijn tijd een 
bekende vrouwenarts en auteur. Hij wordt gebo-
ren op 11 april 1871 in Driel, om precies te zijn 
in café De Fortuin, waar zijn vader achter de tap 
staat. Dit voormalige café bij de ingang van ons 
dorp, vlakbij de dijk, is volgens onze informatie 
in 1911 afgebrand.

Aan de wieg van 10.000 kinderen
Het grootste deel van zijn werkende leven 
brengt dokter Ausems door in het Utrechtse Sint 
Antonius Gasthuis. Landelijke bekendheid krijgt 
hij als schrijver van zijn populaire boek ’10.000 
baby’s, herinneringen en overpeinzingen’. Hierin 
blikt hij terug op zijn veertigjarige loopbaan als 
gynaecoloog. Andere boeken van A.W. Ausems 

zijn: Handboek voor de Katholieke Kraam-
verzorgster en ‘De Beteekenis der Periodieke 
Onthouding’ (die hij volgens een artikel in het 
Algemeen Handelsblad uit 1934 zowel lichame-
lijk als moreel “verwerpelijk” vindt). 

Koninklijke onderscheiding
Als gerespecteerd gynaecoloog maakt hij zich 
onder andere hard voor prenatale zorg en geeft 
hij voorlichting over alcoholmisbruik, een van 
de redenen waardoor veel vrouwen in die tijd 
ongewenst zwanger worden. In 1936 wordt 
hij benoemd tot Officier in de Orde van Oran-
je-Nassau. In 1946 overlijdt dokter A.W. Ausems 
op 75-jarige leeftijd in het Brabantse Goirle.

Andere tijden

Puzzeltocht door Driel

Dokter A.W. AusemsDokter A.W. Ausems

We wandelen en fietsen heel wat af in en rond ons dorp. Heb jij je al eens verdiept in alle informatie die in en over het dorp te vinden is? 
Weet jij op welke plek deze informatie staat? Mail ons de straatnamen (of kruisingen) door.

Mail je oplossing naar: dwarsdoordriel@samendriel.nl en win een vrolijk lentepakket om je tuin, straat of buurt te laten groeien en bloeien!
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Snelle, lekkere én 
gezonde 

Koningsdag Salade

Benodigdheden:*

 R bladspinazie of rucola 
 R aardbeien 
 R fetablokjes in olie 
 R blauwe bessen 
 R kappertjes 
 R pijnboompitjes 
 R mosterd 

*hoeveelheid naar smaak toe te voegen 

Bereidingswijze:

Deze heerlijke Koningsdag-salade zet je in 
een handomdraai op tafel:

 Ö Was de aardbeien en blauwe bessen. 
Snijd de aardbeien in kwarten. 
 

 Ö Rooster de pijnboompitjes een paar mi-
nuten in een koekenpan zonder olie  

 Ö Maak de dressing: giet een beetje olie uit 
het feta-potje in een kommetje en roer 
er wat mosterd door. 

 Ö Doe de rauwe bladspinazie of rucola in 
een saladekom. 

 Ö Voeg de blauwe bessen, aardbeien, feta-
blokjes en kappertjes toe aan de rauwe 
bladspinazie/rucola. 

 Ö Besprenkel de salade met de dressing en 
meng losjes door elkaar. 

 Ö Strooi tot slot de pijnboompitjes over de 
salade. 

Serveer de salade met een pompoensoepje 
of met frietjes van zoete aardappel voor de 
ultieme Maaltijd-Van-Oranje. 

Tip! 
Liever een lichte maaltijd? 
Laat het bijgerecht dan achterwege en voeg 
je dosis oranje direct toe aan de salade in 
de vorm van bijvoorbeeld oranje paprika, 
sinaasappel, mandarijn of perzik.  

Eet smakelijk!

Feit Fabel

 
Een van onze dorpsgenoten heeft een 
tatoeage van de stuw op zijn lichaam

 
Op Koningsdag wordt de Drielse stuw 
oranje uitgelicht

 
In het Rijksmuseum te Amsterdam hangt 
een borduurwerk van Drielse makelij

 
Hoera! Het eerste kievitsei is dit jaar ge-
vonden in Driel!

 
Bij de vorige actie van Overbetuwe Doet 
is 49% van de Drielse cheques ingezet

 
De buurtbus Heteren-Driel-Elst is een 
groot succes

 
Driel krijgt een eigen verse-maaltijd-ser-
vice: Driels Daily Delicious

 
Driel heeft twee wereldkampioenen 
voortgebracht

Zeg het met bloemen!

Edwin zit al vanaf zijn twaalfde in de bloemen-
handel. Opgeleid aan het Groenhorst in Ede 
(tegenwoordig Aeres), is hij als stagiair begon-
nen in Wageningen. Medio 2013 kwam hij naar 
Driel om hier de winkel te runnen. 

Hart voor de zaak!
Hij vertelt met pretogen over het mooie van 
zijn vak: de bloemen én de mensen. Dagelijks 
krijgt hij verse bloemen aangeleverd en de hele 
dag door maakt hij boeketten. Zijn werkdag 
begint al om 6 uur en zelfs als de winkel op 

maandag dicht is, helpt hij vaak nog in het Wa-
geningse filiaal. Het Bloemenparadijs sponsort 
onder andere het Kersenfeest en de Sint Kan.

Op goede voet
Edwin komt uit een Renkums gezin en heeft 
twee broers. Het is een hechte familie die 
jaarlijks samen op vakantie gaat. Met goede 
vrienden samen eten is voor Edwin ook ont-
spanning. En als je de volgende keer een bloe-
metje gaat halen, vraag hem dan eens naar zijn 
schoenencollectie!

Iedereen die wel eens door de Kerkstraat wandelt, heeft Edwin Soutendijk (26) vast in 
de weer gezien met bloemen en planten. Deze altijd goed gehumeurde filiaalmanager 
van het Bloemenparadijs heeft van kinds af aan al een voorliefde voor bloemen. Daar-
naast ondersteunt hij met sponsoring veel Drielse activiteiten.

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!

Edwin SoutendijkEdwin Soutendijk



Lenneke DianneHester

Sylvia RemcoLieneke
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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.  

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

Kunstig Keramiek

Omgeven door haar eigen creaties vertelt Clé-
mentine over haar passie, waarmee ze op haar 
50e begon: keramiek. Ze geeft workshops voor 
kleine groepen, jong en oud. Hierbij combineert 
ze haar liefde voor de kunst met haar ervaring 
als voormalig HAN-docent op de faculteit ‘Ge-
zondheid, gedrag en maatschappij’. 

Verbinding met mensen
“Ik ben een mensenmens en probeer aan te 
sluiten bij elk individu en te kijken wat hij of zij 
nodig heeft om tijdens de workshop iets eigens 
te creëren”, aldus Clémentine. Soms betekent dit 
dat ze een cursist actief helpt om de vormen uit 
de klei te krijgen, andere keren is het juist beter 
om iemand in rust te laten werken en alleen in te 
springen als hulp gevraagd wordt. 

Echt even tijd voor jezelf
Een workshop bij Clémentine is een kadootje. 
Vooraf stuurt ze je informatie toe, kun je je voor-
bereiden en bij de start van de workshop word 
je hartelijk ontvangen met een kopje thee of 
koffie, om vervolgens in haar warme atelier aan 
het werk te gaan. Na de eerste uurtjes zwoegen 
staat een voedzame en gezonde lunch voor je 
klaar, waarna je in de middag je creatie voltooit! 
Het is écht hard werken, maar dat merk je ei-
genlijk pas aan het eind van de dag. “Ik ben om 
vier uur echt moe” vertelt Clémentine, “maar het 
samen zijn met mensen en de diversiteit van de 
groepen is wel waar ik het voor doe!” 

Kinderen
Naast volwassen groepen geeft Clémentine 
ook workshops voor kinderen. “Elk kind dat kan 
knutselen, kan mijn workshop volgen. Het leuke 
daarvan is: ze maken iets, maar verfijnen niets.” 
Kinderworkshops duren een halve dag; vanwege 
de aandachtsspanne is langer niet haalbaar. Om 
het gemaakte ook te beschilderen, komen de 
kinderen een tweede keer terug. 

Eigen werk
Tijdens de eerste lockdown heeft Clémentine 
veel tijd in haar atelier doorgebracht, maar de 
laatste tijd is ze er wat minder te vinden. “Het 
hele huis staat al vol, ik moet ontspullen”, vindt 
Clémentine. Zo af en toe verkoopt ze haar werk, 

maar met corona is er geen mogelijkheid ge-
weest. Een website heeft ze niet, en daar heeft 
ze ook geen behoefte aan. “Ik doe het op mijn 
manier, in het contact met mensen en dat past 
me het beste. Mensen die een workshop willen 
volgen kunnen me mailen. Ik geef er niet veel, 
want er komt aardig wat werk bij kijken en ik 
ben ook nog actief op veel andere vlakken”. 

Info: atelier@cleramique.nl

Kosten workshop 10.00u -16.00u: € 45,- (inclusief 
koffie, thee en lunch)

Creatief bezig zijn is voor veel mensen een vorm van ontspanning. Voor Clémentine Leijdekkers is het al vele jaren een manier om zonder 
woorden uiting te geven aan wat er van binnen speelt. In haar geval resulteert dat in  prachtige, en soms ook rauwe en ongepolijste, kerami-
sche kunstwerken.

Dit willen we even delen...!

Ten eerste: 
Bedankt voor de positieve waardering en reac-
ties tot nu toe. Het is dankbaar vrijwilligerswerk 
om bijzondere gesprekken te voeren met dorps-
genoten en hun  (achtergrond)verhalen en ervarin-
gen te horen. We zien en voelen hoeveel betrok-
kenheid er op maatschappelijk vlak in het dorp 
is. We hopen dat het delen van die betrokken-
heid via dit blad, energie geeft, die activiteiten 
en leefbaarheid in het dorp ten goede komen. 

Ten tweede: 
De drukkosten van de krant en de tijd die het 
maken ervan vraagt, zijn ‘n continue uitdaging, 
voor ons als redactie. Daarom, beste dorpsge-
noten, kunnen we best wat creatieve suggesties 
gebruiken. Voel je vrij om hierin met ons mee te 
denken! Weet je een oplossing voor het verlagen 
van de kosten? Zou je ook bij de redactie willen 
aanschuiven en meeschrijven aan de krant? Vind 
je al die dorpsjournalistiek achterhaald en wordt 

het eerder tijd voor een ‘Dwars door Driel’ - 
blog, vlog of podcast?   

We horen graag van je!  
Je reacties, ideeën en suggesties (ook voor on-
derwerpen) kun je mailen naar: 
dwarsdoordriel@samendriel.nl. 

Na vijf edities Dwars door Driel maken we als redactie even pas op de plaats. Een moment om stil te staan bij ‘de bedoeling’ van de krant, de 
inhoud, vorm en bijvoorbeeld ook frequentie van verschijnen. Twee dingen zijn voor ons duidelijk geworden.

Clementine met enkele werken in haar atelier.Clementine met enkele werken in haar atelier.


