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2013: het is zover! Het feest-
jaar is begonnen! En hoe! U 
heeft gelijk kunnen genieten 
van de prachtige lichtshow op 
de koeltoren van Essent. De 
sponsoren Essent, Arjan van 
Dijk Groep B.V., Rabobank 
Amerstreek, Eglo, Assa Abloy, 
Schapers-Oome en Brabant 
Groen, Thuisvester, Louw-
man & Parqui, Zwaluwe Bouw 
en Schellenbach feliciteerden 
Geertruidenberg met haar 800 
jaar stadsrechten en wensten 
de inwoners van de gemeente 
een prachtig feestjaar toe. Wat 
een geweldige manier om dit te 
doen!

Daarnaast is een aantal inwo-
ners van onze regio gestart 
met een uitdagende tocht voor 
het goede doel: de ScanCove-
ryTrial, een expeditie naar de 
Noordkaap. De ScanCovery-
Trial is een internationaal au-
tosportevenement. Op vrijdag 
4 januari jl. zijn de teams ver-
trokken. De tocht gaat in zeven 
dagen tijd kris kras door Scan-

dinavië, beslaat ruim 7000 km 
en dat onder omstandigheden 
met veel sneeuw, ijs en tempe-
raturen die kunnen dalen tot 
wel min 40 graden celcius. Drie 
teams uit de regio doen mee 
voor het goede doel Care4Brit-
tleBones, een stichting die zich 
inzet voor Osteogenesis Imper-
fecta (OI) oftewel Brittle Bones. 
Er bestaat geen middel dat 
deze aandoening fundamen-
teel verbetert of in zijn oor-
zaak kan aanpakken, en hier 
wil de stichting Care4Brittle-
Bones verandering in brengen. 
Ook Geertruidenberg 800 jaar 
gaat een rol spelen tijdens de 
expeditie! Het team van spon-
sor Schellenbach, bestaande 
uit Francois Schellenbach en 
Marcel Hovers gaat namelijk 
de vlag van 800 jaar stadsrech-
ten planten op de Noordkaap. 
In de volgende column kunt u 
hier meer over lezen. 

Verder kunt u in 2013 gaan ge-
nieten van twee heerlijke dran-
ken die speciaal voor 800 jaar 

stadsrechten op de markt zijn 
gebracht: 800 jaar Bergsch Ge-
not en Sint Geertruid's Minne. 
De eerste is een heerlijke bab-
belaarlikeur en de tweede een 
echte 'Minnedrank'. 

In de tussentijd wordt er hard 
gewerkt aan een aantal ex-
posities. In museum De Roos 
kunt u binnenkort de exposi-
tie 'Bruggen verbinden Raams-
donksveer en Geertruidenberg' 
verwachten. Een prachtige ex-
positie met foto's en andere 
(beeld)materiaal over de brug-
gen die zo belangrijk zijn voor 
de verbinding tussen Raams-
donksveer en Geertruidenberg. 
Bij cultureel centrum De Schat-
telijn wordt hard gewerkt aan 
de expositie 'Geertruidenberg 
in beeld'/'Geertruidenberg aan 
de wand'. Inwoners uit heel de 
gemeente hebben kunstwerken 
beschikbaar gesteld voor deze 
expositie. Prachtige aquarellen, 
bijzondere foto's en unieke te-
keningen laten zien hoe divers 
de kunst in en over Geertrui-
denberg is. Binnenkort zijn bei-
de exposities te bewonderen.

Projectie op de koeltoren

ScanCoveryTrial, team Schellebach

RAAMSDONK – Als u wilt leren 
hoe u met de computer en inter-
net moet omgaan, volgt er goed 
nieuws. Half januari start Senior-
web Raamsdonk namelijk weer 
met de lessen. Voor acht lessen 
van twee uur, inclusief het les-
materiaal, betaalt u 10 euro. Er 
zijn gratis computers beschik-
baar voor het oefenen thuis. Ui-

teraard is het mogelijk uw eigen 
laptop mee te nemen. Voor snel-
le leerlingen is er extra lesmate-
riaal beschikbaar. Er wordt aan 
de Bergenstraat 17 te Raams-
donk les gegeven in groepjes van 
maximaal vier personen. Voor 
nadere informatie op aanmel-
ding: 0162-693200. (jh)

Seniorweb Raamsdonk 
start computerlessen

gen, mogelijkheden en kansen. 
Hebben we goede voornemens 
om ons aan te houden of pro-
beren we het zo veel mogelijk 
te houden zoals we het gewend 
zijn? Ons dorp heeft in ieder 
geval de traditie om rijkelijk de 
boze geesten te verdrijven rond 
de jaar wisseling in stand ge-
houden en ik kreeg toch de in-
druk dat het met de crisis dus 
wel meevalt. Iedereen hartelijk 
bedankt die de afgelopen dagen 
de moeite wel heeft genomen om 
alle restanten die je overal tegen-

komt op te ruimen ondanks het 
feit dat niet meer te achterhalen 
is wie dat afval de lucht in heeft 
geschoten. Hopelijk zullen de af-
stekers later dit jaar niet ergens 
wat geld tekort komen om uit te 
kunnen geven aan belangrijkere 
zaken. Namens mij en heel wat 
andere honden- en katten lief-
hebbers mag het aan het einde 
van dit jaar best wel wat minder 
knallen.

Pieter van den Kieboom, Raams-
donksveer

Vuurwerk voor een nieuw jaar
Ingezonden 

menIng 
van de lezer

elke inzender is verantwoordelijk voor  
de inhoud van zijn eigen stuk. opname van
 ingezonden stukken betekent niet dat de  

redactie het met de strekking van deze 
stukken eens is. verder behoudt de redaktie 

zich het recht voor ingezonden stukken 
verkort weer te geven. 

anonieme stukken worden 
niet geplaatst.

Alweer ligt er een heel nieuw jaar 
voor ons met allerlei uitdagin-

Op zaterdag 15 december 2012 
was het dan zover. De 5e editie 
van 't Veerse IJsplein was een 
feit. Na een geslaagde sponso-
ravond, welke was aangeboden 
door Sport- & Testcentrum Van 
Drunen, kon het ijsfeest beginnen. 
Omstreeks 10.00 uur verrichte de 
Burgermeester Mevr. W. v. Hees de 
opening. Hierbij was gelijk te mer-
ken hoe begaan zij met kinderen 
is. Ze betrok, geheel spontaan, de 
aanwezige kinderen bij de ope-
ning, waarna het ijsplezier kon 
beginnen.
Achteraf kan gezegd worden dat 
het een zeer geslaagd evenement 
is geworden. Diverse artiesten, 
koren en bands verleende geheel 
belangeloos hun mede werking 
aan dit evenement, zoals; Joey van 
Aperloo als DJ Sultana, De Galli-
bent, De Zwervers, Switch, Christi-
aan Malan, M.I. Drumcorps, Xsin-
gere, Dennis v.d. Stelt, Leen Zijl-

mans, Gerard van Biezen, Afred 
Schrieks, Opleidingorkest van Ko-
ninklijke Harmonie De Eendracht, 
enz. Ik hoop niet dat we iemand 
hierin vergeten zijn. Ook was de 
SLOG te gast op 't Veerse IJsplein, 
met SLOG voor Villa Pardoes. Om-
roep Drimmelen bestede aandacht 
aan 't Veerse IJsplein en was bij de 
opening aanwezig.
Met een gemiddelde bezoekers 
aantal van tussen de 500 en 600 
bezoekers per dag, mag het eve-
nement als zeer geslaagd worden 
beschouwd. De ijsbaan was i.p.v. 
2 weken, 3 weken het domein van 
jong en oud, te weten 1 week voor 
de Kerstvakantie en 2 weken tij-
dens de Kerstvakantie. De eerste 
week werd er door de scholen gre-
tig gebruik gemaakt om de sport-
lessen te houden op de ijsbaan. 
Zelfs een basisschool uit Teterin-
gen maakte van de mogelijkheid 
gebruik om te komen schaatsen. 

Kortom tijdens de Kerstvakantie 
hadden we weer een doel en was 
jong en oud te vinden op 't Veerse 
IJsplein, welke dit jaar was gele-
gen in de Koloszaal van Sport- & 
Testcentrum Van Drunen. De Ko-
loszaal was omgetoverd tot een 
waar ijsparadijs, waar iedereen 
die langs kwam zichtbaar van ge-
noot. Onder het genot een natje 
en droogje, werden de verrichtin-
gen op de ijsbaan gevolgd. Vaders, 
Moeders, Opa's en Oma's volgde 
vol trost de verrichtingen van hun 
kinderen of kleinkinderen. Foto's 
welke door Ad van Kieboom, tij-
dens het evenement zijn gemaakt, 
kunt u terugvinden op de Face-
book-site van 't Veerse IJsplein.
Op zondag 6 januari 2013 ging de 
stekker uit de vriesinstallatie en 
was het gedaan met de ijspret. Wij 
het bestuur van 't Veerse IJsplein, 
eigenaar van de Koloszaal Peter 
van Drunen en zijn personeel kun-
nen terugkijken op een zeer ge-
slaagd evenement. Dit was alleen 
mogelijk door de bijdrage van 
diverse sponsoren, Vrienden van 
't Veerse IJsplein en de inzet van 
vele vrijwilligers. Ook willen wij 
Peter van Drunen bedanken voor 
het gratis beschikbaar stellen van 
de Koloszaal en zijn personeel 
voor de uitstekende zorg tijdens 
het evenement. Als bestuur gaan 
we het evenement evalueren om 
ons voor te bereiden op de 6e edi-
tie van 't Veerse IJsplein. Deze zal 
wat ons betreft weer zijn gelegen 
in de Koloszaal. Om dit mogelijk 
te maken zijn we natuurlijk weer 
afhankelijk van sponsoren, de in-
breng van de Vrienden van 't Veer-
se IJsplein en vrijwilligers. Natuur-
lijk zijn we opzoek naar vrijwil-
ligers die dit evenement willen 
ondersteunen. Wilt U het evene-
ment sponsoren of zich opgeven 
als vrijwilliger of vriend worden 
van 't Veerse IJsplein, dan kunt u 
contact opnemen met Jan Kievith, 
email jankievith@gmail.com. Rest 
ons nog, U als bezoek/publiek te 
bedanken voor het bezoeken van 
't Veerse IJsplein, want: VAN JUL-
LIE PLEZIER HEBBEN WIJ GENO-
TEN.

Wat hebben we een ijsplezier gehad

Bericht van 't Veers IJsplein 2012/2013

Wat een sfeer !

Staande van links naar rechts: Het Bestuur: Jan Kievith, Saskia Kie-
vith, Wim Honcoop, Marielle Lindemans en Dick Langermans

Zestig jaar geleden stond Neder-
land er minder goed voor. Het 
was de vooravond van de Wa-
tersnoodramp, die aan meer dan 
1800 mensen het leven kostte 
en die voor meer dan 100000 
mensen het verlies van hun huis 
en bezittingen betekende. Het 
Veers Erfgoed is erin geslaagd 
de Brabantse herdenking van 
deze ramp in Raamsdonksveer 
te laten plaatsvinden. Te elfder 
ure stond op de agenda van de 
raadsvergadering van decem-
ber 2012 het voorstel gelden 
beschikbaar te stellen voor een 
kunstwerk ter herdenking van de 
watersnoodramp. Met dit voor-

stel hebben we moeten worste-
len, maar uiteindelijk heeft de 
gemeenteraad besloten dat het 
kunstwerk er zal komen mede 
omdat er destijds in ons dorp 
onvoorstelbaar veel - gelukkig 
louter materiële- schade is aan-
gericht en omdat de herdenking 
veel media-aandacht zal krijgen. 
In het jaar van Geertruidenberg 
800 mogen wij deze kans niet 
voorbij laten gaan.
Ook heeft de gemeenteraad vo-
rige maand het College van Bur-
gemeester en Wethouders opge-
dragen naar middelen te zoeken 
om de rivier de Donge te bag-
geren, zodat scheepsvaart mo-

gelijk blijft en het toerisme een 
stimulans kan krijgen. De Donge 
is een aantal jaren geleden door 
Rijkswaterstaat aan de gemeente 
overgedragen. In de plannen van 
de gemeente heeft de Donge een 
centrale rol. In een vorige bij-
drage in De Langstraat hebben 
wij het plan Donge-oevers toege-
licht.
Dat de gemeenteraad ook snelle 
maatregelen kan bewerkstel-
ligen, bleek uit de motie inzake 
verkeerswijzigingen Centraleweg 
te Geertruidenberg en Rotonde 
Triangel te Raamsdonksveer. Om 
voor de raad onbegrijpelijke re-
denen waren op genoemde plaat-
sen grote wit-rode verkeersmar-
keringen geplaatst die de veilig-
heid niet ten goede kwamen en 
die bij de burgers veel discussie 
opleverden. De dag na de raads-
vergadering waren de pionnen 
reeds verwijderd!
Op 29 januari 2013 staat onder 
meer de bouwhal (voor de carna-
valsverenigingen) op de agenda. 
De vergaderingen zijn openbaar 
en u bent van harte uitgenodigd 
deze bij te wonen. Meer infor-
matie treft u aan op de volgende 
websites: www.uwdriekernen.nl 
en www.geertruidenberg.nl.
De fractie van U3K: Jan van 
Brummelen, Bart van Strien en 
Jan Slenders.

Herdenking Watersnoodramp en maatregelen van het kabinet

Aan de vooravond van...
De gemeenteraadsfractie van Uw Drie Kernen wenst alle le-
zers een voorspoedig en gezond 2013 toe. Niet alle tekenen 
wijzen echter op een rustig jaar. Wie het nieuws volgt, treft 
de ene tegenvaller na de andere aan. Het beleid van het hui-
dige kabinet is er uiteraard op gericht uit deze impasse te 
komen. Zo is in het regeerakkoord een ambitieus program-
ma neergelegd om voor naar schatting € 15 miljard aan nieu-
we taken bij de gemeenten neer te leggen. Het gaat hierbij 
om zaken als jeugdzorg, AWBZ en het vinden van passend 
werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte jonggehandicapten 
(Wajong). Veel zaken zijn nog onzeker; wat wel vaststaat, is 
dat de overheid een zogenaamde efficiencykorting toe gaat 
passen omdat de gemeenten in staat worden geacht dicht bij 
huis en op maat de genoemde taken goedkoper te vervullen. 
Verder is het streven om kleinere gemeenten te laten fuse-
ren tot een gewenste omvang van circa 100.000 inwoners is 
bereikt. Terwijl wij ons als gemeente op al deze scenario' s 
voorbereiden, gaan de dagelijkse zaken gewoon door.

Zoals beloofd bij de gemeenteraad-
verkiezingen wil de VVD de bur-
gers meer betrekken bij de besluit-
vorming binnen onze gemeente. 
We hebben u al geruime tijd voor-
zien met artikelen in de langstraat 
over wat de VVD afdeling Geertrui-
denberg bezig houdt. Ook willen 
wij u actief om uw mening vragen 
daarom deponeren wij regelmatig 
een stelling op onze website www.
geertruidenberg.vvd.nl, waarop u 
uw antwoord kan geven. We hopen 
dat u die in grote getallen zal be-
antwoorden, zodat wij nog beter 
weten wat er leeft onder onze bur-
gers. Ga naar geertruidenberg.vvd.
nl en geef uw mening. Vanzelfspre-
kend zullen wij eerste de uitkomst 
van de vorige twee poll's met u de-
len. De uitkomst was: 

POLL 1
Met de nieuwe winkeltijdenwet, die 
stelt dat de invulling ervan aan de 
gemeenten zelf is, ziet de lokale 
VVD haar kans schoon en willen 
wij dat de winkels op zondag ge-
woon open kunnen in de gemeente 
Geertruidenberg. Vind u ook dat 
winkeliers/ supermarkten zelf mo-
gen bepalen of hun winkel open is 
of bent u juist voor de zondags-
rust. Wellicht dat u een andere re-
den heeft om niet te willen dat win-
kels op zondag open mogen? 

18% Laten bij de 12 die er nu zijn.
45% Vrijgeven voor alle zondagen.
18% Geen enkele zondag open van-
wege de zondagsrust..
9% Alleen de supermarkten open 

op zondag.
0% Geen mening.
9% Maakt mij niet uit.

POLL 2
Dagelijks werkt de gemeente Geer-
truidenberg aan het beheer en on-
derhoud van de openbare ruimte. 
De burger verwacht dat de open-
bare ruimte schoon, heel en veilig 
is. Maar wanneer is het voldoende 
schoon, heel en veilig? Welke kwa-
liteit moet bij het beheer van de 
openbare ruimte worden nage-
streefd en wat mag dit kosten? In 
de afgelopen maanden heeft de 
VVD de nodige berichten ontvan-
gen waarin onze inwoners en be-
drijven hun zorgen uiten over de 
kwaliteit van de openbare ruimte. 
Dit betrof niet enkel zorgen over 
de kwaliteit van het openbaar 
groen, maar eveneens over de kwa-
liteit van wegen, fietspaden, vaar-
wegen en waterpartijen (inclusief 
de Donge). Naar aanleiding van 
deze berichten wil de VVD graag 
uw menig weten.

14% Goed genoeg
9% Mag beter, het openbaar groen 
is van te lage kwaliteit
40% Mag beter, er is veel zwerfvuil 
en de onkruidbestrijding schiet te 
kort
37% Mag beter, de kwaliteit van de 
openbare ruimte in het algemeen 
is te laag
0% Geen mening
0% Maakt mij niet uit

Hierbij de nieuwe poll die te vin-

den is op www.geertruidenberg.
vvd.nl

Een aantal jongeren de gemeente 
Geertruidenberg zorgt voor over-
last. De VVD wil graag een (jonge-
ren) beleid om de overlast te stop-
pen, maar ook om de jongeren een 
alternatief bieden.
Wat vindt u ervan?
1. Ach, laat die jongeren, ze doen 
niemand kwaad
2. Goed, ik voel me niet veilig in de 
buurt
3. Overlast? Heb er niets van ge-
merkt
4. Geen mening
5. Maakt mij niet uit
Indien u naar aanleiding van deze 
Poll meer informatie wilt, dan kunt 
u contact opnemen met Patrick 
Kok. U kunt hem bereiken via de 
mail, e.kok.vvd@gmail.com
Meer informatie over de VVD Geer-
truidenberg kunt u vinden op geer-
truidenberg.vvd.nl

Uitslag VVD Poll's van Eind 2012 en nieuwe Poll

Hank - Raamsdonksveer
Raamsdonk - Geertruidenberg

Tel. (0162) 40 24 12

Hank - Raamsdonksveer
Raamsdonk - Geertruidenberg

Tel. (0162) 40 24 12


