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door Rianneke Mees

ZALTBOMMEL – ‘Gezellig’ en ‘mak-
kelijk’. Die twee woorden hoor je
veel wanneer je bezoekers van
winkelcentrum De Portage vraagt
naar hun ervaringen. Toch best
knap eigenlijk, want we hebben
het hier over nog geen tien win-
kels die in een hoek ten opzichte
van elkaar liggen. Van een aange-
kleed pleintje is bijvoorbeeld
geen sprake. En de slagerij en
lunchroom van André en Jolanda
de Vries heeft pas sinds twee we-
ken een vergunning voor een
klein terras. Een echte verblijf-
plaats is dit vorig najaar geopende
winkelcentrum de Portage dus
niet te noemen. Maar toch is het
hier ‘gezellig’.
Gevraagd naar de reden van het
succes, antwoorden de bezoekers
en ondernemers eensluidend: het
gaat hier om kwaliteitswinkels.
Dat kan een ondernemer natuur-
lijk altijd makkelijk van zijn eigen
zaak zeggen, maar bij de Portage
geven ze graag de buren de eer.
„Het zijn allemaal kwaliteitswin-
kels die er ook verzorgd uit zien,”
geeft bedrijfsleider Theo van
Strien van Jumbo bijvoorbeeld
aan. Joyce van Hees – die bij de
slagerij drie worsten en een bakje
paté bestelt – heeft eenzelfde op-
merking: „Ik kom hier meestal
wanneer ik de kinderen naar

school heb gebracht. Je hebt alles
bij de hand en het zijn ook goede
winkels. En makkelijk parkeren!”
Het was een goede zet om over te
gaan van de Vergt naar de Por-
tage, vindt eigenares van de kapsa-
lon Adrie Oomen. „We zitten
hier tussen de Waluwe en de
Vergt in en het geeft echt een he-
le boost aan de buurt. Iedereen is
enthousiast. Er komen zelfs men-
sen uit de Spellewaard en
Bruchem hier winkelen.”
De Portage kent een paar momen-
ten op een dag dat de aanloop in-
eens heel groot is. Als de basis-
scholen de Walsprong en de Fon-

kelsteen beginnen of net ‘uit’
zijn, en wanneer kantoorperso-
neel van de Hogeweg met een
kleine lunchwandeling naar de
Portage komt voor een broodje of
een vers pakje sigaretten. De ‘ge-
makswinkel’ Primera is nieuw in
Zaltbommel. „We krijgen leuke
reacties. Bij ons kun je ook cadeau-

tjes kopen en we hebben een ser-
vicepunt van PostNL. Dat is ook
populair”, weet eigenares Jolande
Groot.
Is er dan echt helemaal niks nega-
tiefs aan de Portage te melden?
Toch wel. De bedrijfsleider van
de Jumbo Theo van Strien noemt
de hangjongeren voor zijn deur,

Slager Jolanda de Vries (met man
André) had eerst een winkel in
de binnenstad. Ze zag de bakker
en groenteboeren vertrekken.
„Nu zitten daar vooral kleding-
winkels en dat combineert niet
echt met boodschappen. Hier in
de Portage zitten we bij de super-
markt en de bakker en dat is pri-
ma. Je vult elkaar dan aan.’’

door Marcel Linssen

ROSSUM/KERKDRIEL – Het idee om
grotere velden vol zonnepanelen
neer te leggen in Kerkdriel en
Velddriel is door het college van
de gemeente Maasdriel positief
ontvangen. Overigens is er vol-
gens een woordvoerster formeel
nog geen aanvraag ingediend.
Wel stelt het college dat het be-
stemmingsplan buitengebied de
aanleg van een ‘weiland vol zon-
nepanelen’ momenteel niet toe-
staat. „In principe is het realiseren
van grote oppervlakten zonnepa-
nelen in strijd met het bestem-
mingsplan buitengebied. Momen-
teel wordt nog gestreefd naar het
benutten van bestaande ruimten
als daken”, zo blijkt uit de ant-
woorden van het college van
Maasdriel op vragen van Groen-
Links Maasdriel over de mogelijk-
heid om ‘zonnepanelen-weilan-
den’ aan te leggen.
Licht aan het einde van de tunnel
is er ook. Zo heeft de provincie
Gelderland ingestemd met de
bouw van 10.000 zonnepanelen
bij een voormalige kwekerij in
Bronkhorst. Ook worden moge-
lijkheden onderzocht voor opstel-
lingen van zonnepanelen op niet-
uitgeefbare bedrijfsterreinen, bij
woningbouwlocaties, en op vrijko-
mende agrarische complexen.
Overigens wil de gemeente Maas-
driel samen met het projectbu-
reau Herstructuering Glastuin-
bouw Bommelerwaard de komen-
de jaren onderzoek doen naar zo-
geheten energielandschappen.
Dit woord wordt gebruikt om be-
drijven en combinaties van bedrij-
ven aan te duiden die naast de ge-
wone diensten ook energie produ-
ceren.
Hierbij kan gedacht worden aan
biomassa, zon-, wind- en water-
energie en warmte en koudeop-
slag. „Door producenten en consu-
menten met elkaar te verbinden
kunnen de nodige verbeteringen
gerealiseerd worden”, schrijft het
college van Maasdriel in een brief
aan GroenLinks.
Om daarna in de laatste zin te
melden dat ‘er vooralsnog geen
geld is om een studie daarnaar uit
te voeren’.

door Fred Eggink

VARIK – Kom niet aan hun kerk in
Varik. Dat wordt snel duidelijk als
André van de Geijn, Koos Gelens
en Wim Akkermans over de Petrus
en Pauluskerk praten. Het trio zet
zich in voor behoud van de kerk en
is druk bezig om gelden bijeen te
sprokkelen voor het onderhoud
van de rooms-katholieke kerk.

Dat gebeurt zaterdag 7 september
tijdens een reünie voor oud-leer-
lingen van de rk lagere school
Sint Jozef. De school sloot de deu-

ren in 1966 en dat doemscenario
moet voor de kerk voorkomen
worden, zo is het doel.
Hun motivatie is zo groot, dat ze
twee jaar geleden besloten heb-
ben om de stichting Vrienden
van de Petrus en Pauluskerk op te
richten. En dat in een periode
waarin de kerk zijn zelfstandig-
heid verloor.
In 2011 ging de kerk op in de grote-
re Suitbertusparochie. André van
de Geijn, penningmeester van de
stichting: „Daardoor verloren we
ook onze zeggenschap over de na-
latenschap van onze voorvaderen
en onze financiën. Daarom heb-
ben we deze burgerstichting opge-
richt. De gelden die we binnenha-
len moeten we gebruiken voor
het onderhoud van de kerk.”

Alle drie voegen ze er onmiddel-
lijk aan toe niets tegen de Suitber-
tus te hebben, maar zich vooral te
richten op het voortbestaan van
hun kerk. Koos Gelens, secretaris,
is realistisch: „Sluiten van kerken
hangt natuurlijk wel boven ons
hoofd. Kijk alleen maar wat er
met de rk kerken in het oosten
van de Betuwe is gebeurd. Wij
willen dat natuurlijk voorkomen.
De kerk is ook een ontmoetings-
plek. Elke week zitten er zo’n vijf-
tig à zestig mensen. Ze komen uit
de hele gemeente Neerijnen, van
Ophemert tot Hellouw.”
De Varikse kerk is een eiland te-
midden van hervormde gemeen-
ten. „We zijn een enclave en daar-
om is het ook zo belangrijk dat on-
ze kerk blijft bestaan”, vertelt Van

Het Brabants Dagblad strijkt
deze zomer neer op plekken
waar het te doen is. Vandaag: wo-
nen en winkelen in De Portage.

� Winkelcentrum de Portage is eind
vorig jaar geopend. Woningbouw-
corporatie Woonlinie is de ver-
huurder.

� Er zijn nog twee winkelruimtes
leeg, waarvan er één een horecabe-
stemming heeft. Die zit net naast
de ingang van het schoolplein van
de Walsprong.

� De slagerij/lunchroom De Vries
heeft sinds kort een vergunning
voor een terras.

� Boven de Portage zijn 74 apparte-
menten gerealiseerd.

� Tonnie van de Wetering woont boven de Portage. „Hartstikke makkelijk. Ik

Veel lof en nauwelijks wan-
klanken over het winkel-
centrum De Portage.

Ondernemers
vullen elkaar aan

BD en route

DE PORTAGE

ZOMERSERIE

Grote tevredenheid

� André van de Geijn, Wim Akker-
mans en Koos Gelens (vlnr) zijn
trots op hun kerk.
foto William Hoogteyling

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk vecht voor

Maasdriel
positief
over zonne-
panelen
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die afval laten slingeren in de
plantenbakken. Maar ook hier
weer wat positiefs: „Als er wat
aan de hand is, is de politie direct
aanwezig. Pas had een klant een
smartphone laten liggen bij de
kassa en die was meegenomen
door een ander. Via camerabeel-
den was de dief zó achterhaald.”

Tonnie van de Wetering schuifelt
met haar potgrond op een rollator
richting haar appartement. Ze
woont boven de Portage. Last van
hangjongeren heeft zij niet. Mede-
bewoonster van het complex Cor-
rie de Winter evenmin. „Het zijn
dezelfde jongeren die eerst bij de
Action zaten. Maar ach, je kunt ze

gewoon aanspreken, hoor. En de
politie komt vaak controleren.”
Kleine domper op de feestvreug-
de is het leegstaande pand naast
de bloemist. Drogisterij Trekpleis-
ter is nog in onderhandeling met
verhuurder Woonlinie hierover.
De andere ondernemers zouden
de nieuwkomer verwelkomen.

Bedrijfsleider Theo van Strien is
zeer positief over de nieuwe loca-
tie van de Jumbo supermarkt. „In
de Vergt zijn de mensen wat
meer gebudgetteerd, dus het is
goed dat hier Jumbo en Aldi zit-
ten. Maar we zien ook klanten
van verder weg komen. Uit Ros-
sum, Neerijnen en Heerewaarden
zelfs.”

Rian Bischoff woonde toen haar
kinderen nog klein waren in de
Waluwe. „Tien miste ik wel echt
een school en winkels op
loopafstand. Nu woon ik in de bin-
nenstad en ik kom hier bood-
schappen doen! Ik kan hier mak-
kelijk parkeren en bij Aldi kan ik
terecht voor een grote voorraad.
Dat heb je wel nodig met pubers.”

ARNHEM – Leefde hij van crimi-
neel geld of leende hij van zijn fa-
milie? De Arnhemse rechtbank
wil de herkomst onderzoeken
van tienduizenden euro’s waar-
van een 25-jarige man uit Zalt-
bommel in 2011 en 2012 leefde.
De man, die bekend staat als een
van de kopstukken van de Bom-
melse ‘jeugdbende’, had geen offi-
ciële inkomsten en pinde nooit.
De rechtbank wil nu zijn familie
als getuige horen om te checken
of die hem geld leende.
Dit werd duidelijk tijdens de zoge-
naamde ontnemingszaak die dins-
dag tegen hem diende. Het is nog
niet duidelijk wanneer die wordt
voortgezet. Het openbaar ministe-
rie (OM) stelt dat de 25-jarige

voor meer dan 50.000 euro aan
criminele winsten heeft gemaakt.
„Leende hij van zijn familie geld
voor prostitutiebezoek en voor ca-
meraatjes om hennepkwekerijen
te bespioneren?”, vroeg de aankla-
ger zich hardop af? Zijn advocaat
stelde dat de familie een levens-
stijl heeft waarin elkaar lenen
heel gebruikelijk is.
De strafzaak tegen de 25-jarige is
al geweest. In maart werd hij ver-
oordeeld tot 3,5 jaar cel wegens
het opsporen en beroven van hen-
nepkwekerijen, handel in soft-
drugs, wapenbezit en het witwas-
sen op grote schaal. De Bommel-
aar stelt dat hij onschuldig is en
gaat in hoger beroep. Die zaak zal
half september voorkomen.

de Geijn. Hij is de bouwpastor, al
wil hij zo niet betiteld worden.
Als ervaringsdeskundige in de
bouwwereld is hij verantwoorde-
lijk voor het onderhoudsplan. Bo-
vendien steekt Van de Geijn zelf
ook regelmatig de handen uit de
mouwen, zoals bij het vervangen
van de dakgoten.
De inzamelingsactie wordt gekop-
peld aan een reünie van de
school, die verbouwd is tot woon-
huis. Maar op de gevel prijkt nog

de naam Jozefschool.
Wim Akkermans, lid van de stich-
ting, heeft er lezen en rekenen ge-
leerd: „Je had drie klassen, zoveel
kinderen waren er niet. Ik heb er
goede herinneringen aan. Op een
gegeven moment waren er te wei-
nig kinderen. Nu hebben we in
Varik een openbare school.”
Op tafel ligt een tekening van de
kerk en omgeving, waar 7 septem-
ber de activiteiten plaatsvinden.
„Er is van alles te doen. Een echte
feestmarkt voor jong en oud. Er
zijn rondleidingen in de kerk en
en ze kunnen ook naar de toren.”
Na afloop hoopt de stichting
weer financieel vooruit te kun-
nen. Van de Geijn: „Het is belang-
rijk dat we laten zien dat we be-
staan.”

Van de Geijn steekt ook zelf
regelmatig de handen uit de
mouwen, zoals bij het ver-
vangen van de dakgoten

Klanten ook van
buiten de stad

Voor de deur van
super parkeren

neem de potgrond zo mee naar boven.” foto Cor de Kock

over Portage

�

Familie moet bevestigen dat
Bommelaar echt geld leende

het behoud van rk kerk

www.burgerszoo.nl

GroenRijk Den Bosch
Graafseweg 244-246a
073-6147461 • www.groenrĳ kdenbosch.nl

• Tuinpotterie ....................................  30% korting
• Kamerplantenpotterie  .....................  20% korting
• Tuinmeubelen, parasols en 

   tuinkussens nu tot  ........................... 50% korting
• BBQ’s en vuurhaarden ..................... 20% korting

 (geldt niet voor accessoires)

• Trend, cadeau-artikelen, zĳ de 

   bloemen en planten nu  ...................  25% korting                          
(geldt niet op Riverdale artikelen)

•  Waterornamenten nu  ....................... 40% korting

ALLE
 PLANTEN,

KAMER- ÉN

TUINPLANTEN

30%
KORTING

ALLES MOET

WEG!

Keukens met 10 jaar zekerheid

COMPLEET

4999,-
incl. 

apparatuur

KIJK VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT OP SUPERKEUKENS.NL

DIRECT DE BESTE PRIJS!

AEG Vaatwasser geïntegreerd 
• Stil 47db • 5 prog. • AAA
van 925,- voor 499,-

PELGRIM Combi-magnetron
van 1469,- voor 699,-

• DEN BOSCH Reitscheweg 8 073 - 6428761 • EINDHOVEN Tenierslaan 9 040 - 7676010   
• SINT HUBERT Pastoor Jacobsstraat 2B 048 - 5470415 • OSS (VERBRUGGEN MEGASTORE) Frankenweg 27 0412 - 623698

AANBIEDINGEN
week 33

Vrijdag 16 augustus t/m donderdag 22 augustus

DAGELIJKS ZEER SCHERPE AANBIEDINGEN
IEDERE AANBIEDING HALF GELD

Aardbeienvlaai 4,95

Belgisch appelgebak 3,25

Vikorn vol vezel
(400 gram) 1,15




