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WERKENDAM – Het plastic afval in
de gemeente Werkendam wordt
in de toekomst niet één keer maar
twee keer per maand ingezameld.
Dat is tenminste het plan van het
Werkendamse college van burge-
meester en wethouders.
Het gemeentebestuur omarmt
hiermee een voorstel van de
CDA-fractie om de frequentie van
het inzamelen van kunstofverpak-
kingen te verhogen.
Volgens het CDA zijn er klachten
over stankoverlast omdat de zak-
ken vaak te klein zijn. Veel van het
plastic, vooral vieze verpakkingen
van bijvoorbeeld vlees, verdwijnt
daarom ook tussen het gewone
restafval. Het CDA verwacht dat
het inzamelresultaat verbetert als
mensen weten dat het plastic va-
ker wordt opgehaald.
Het college is het daarmee eens en
heeft inmiddels uitgerekend dat va-

ker inzamelen ook een financieel
voordeel biedt.
Nu kost de inzameling de gemeen-
te Werkendam 56.000 euro. Twee-
wekelijks inzamelen zou 84.000
euro kosten. Die meerkosten wor-
den echter gedekt door de ver-
wachte opbrengst. Nu wordt er
maximaal 200 ton opgehaald. Bij
een tweewekelijkse inzameling
wordt dat naar verwachting 250
ton.
Het CDA had ook een voorstel in-
gediend om containers te verstrek-
ken voor de papierinzameling.
Hierover was het college minder
overtuigd.
Hoewel er dan minder zwerfafval
zal zijn en het papier van betere
kwaliteit zal zijn omdat het niet
nat regent, wijst het college ook
op de hoge kosten die gemaakt
moeten worden om de containers
te maken en te verspreiden.

Werkendam wil vaker
plastic afval inzamelen

WIJK EN AALBURG – In zijn woon-
plaats Veen is in de nacht van
woensdag op donderdag oud-voor-
zitter Jan Schouten van voetbal-
club Wilhelmina’26 overleden. Hij
is 87 jaar geworden.
Jan Schouten was jarenlang het
boegbeeld van de Wijk en Aalburg-
se voetbalclub. Ook was hij in zijn
vorige woonplaats een aantal jaren
bestuurslid van Oranjevereniging
Wilhelmina.
In het dagelijks leven was Schou-
ten directeur van aardappelbedrijf
Altena BV in Wijk en Aalburg,
daarnaast fungeerde hij in de jaren
tachtig als raadslid voor de VVD.

ANDEL – De jaarmarkt De Aelse
Dag rond de Romboutstoren in
Andel heeft zaterdag voor Pinkste-
ren weer veel van de bekende in-
grediënten in zich.
Met op het tot dorpsplein omgeto-
verd terrein een tentoonstelling
met voertuigen, de jaarmarkt met
een orkestje en straattheater. Op
de rommelmarkt verkopen Andel-
se kinderen speelgoed. Demonstra-
ties en workshops op de kunst-
markt en voor de kinderen een
draaimolen, schminken, een
springkussen en andere vermaak.
De Aelse Dag begint om 10.00 uur.

Boegbeeld van
Wilhelmina’26
overleden

Aelse Dag met
voertuigen,
theater en markt

door Mirjam Noorduijn

N oord-Brabant is een
theatergroep rijker.
Yrros! startte afgelopen
zomer met een groep

van negen amateurspelers onder
leiding van regisseur Mik van
Goor. De professionele aanpak
van deze groep getuigt van ambi-
tie en gedurfd cultureel onderne-
merschap. Binnenkort speelt
Yrros! Huis aan Zee in de Verkade-
fabriek in Den Bosch.
„Het is een spannend project, ver-
nieuwend ook en misschien wel
uniek in het land.” Daarover zijn
de drie initiatiefnemers van de
nieuwe theatergroep Yrros! het
hartgrondig met elkaar eens: Jacky
van der Vleuten (45), Eric Schop-
man (48) - beide amateurspelers
uit Woudrichem -, en Mik van
Goor (31), regisseur, acteur en thea-
terdocente van beroep.
Met de groep van negen spelers
hebben ze in een lokaal van basis-
school Oudendijk zojuist een ener-
verende repetitie achter de rug
van Huis aan Zee, een experimen-
tele theaterbewerking van Oceaan
van een zee (2004) van de Italiaan-
se schrijver Alessandro Baricco,
waarmee ze binnenkort in de Ver-
kadefabriek in Den Bosch staan.
Enthousiast vertellen ze over het
ontstaan van Yrros! en hun profes-
sionele aanpak die getuigt van am-
bitie en gedurfd cultureel onderne-

merschap.
„Ons doel”, legt Schopman helder
uit, „was enerzijds om Mik - die
we kennen van De Stichting Uit-
wijks Theater - vrijheid te geven
haar ideeën naar eigen inzicht
vorm te geven. Voor veel regis-
seurs is dat vanwege geldgebrek
vaak niet meer mogelijk in het hui-
dige culturele landschap. Ander-
zijds om met een clubje ervaren
amateurs ons verder te bekwamen
als acteurs en te werken aan een
voorstelling met een eigen signa-
tuur. Afgelopen zomer hebben Jac-
ky en ik toen besloten Mik als
docent/regisseur in te huren en
aan de slag te gaan. De spelers beta-
len een bedrag aan contributie, zo-
dat Mik de garantie van een basis-
salaris heeft, wij met passie en op
hoog niveau onze hobby kunnen
uitoefenen en het publiek kan ge-
nieten van betaalbaar kwaliteits-
theater.”
„We hopen op autonome bezoe-
kers: mensen die bewust kiezen
voor theaterbezoek en niet alleen
maar komen kijken omdat ze ons
toevallig kennen. Daarom beperkt
Yrros! zich niet tot de streek. Be-
halve De Verkadefabriek is het ons
gelukt om zelfs het Ostadetheater
in Amsterdam enthousiast te krij-
gen voor ons initiatief. Aardige bij-
komstigheid is dat deze theaters al-
lerlei kunnen faciliteren en we in-
direct van hun reclame -en pr-ka-
nalen profiteren. Het zou mooi
zijn als we de zalen - al zijn ze
klein - vol krijgen. Vermoedelijk
houden we dan nog wat over en
kunnen we de toekomst optimis-
tisch tegemoet zien.”
Aan Van Goor, die theaterweten-
schappen in Amsterdam studeer-
de en daarna de toneelschool in
Utrecht voltooide, en aan de spe-
lers, die verspreid over Brabant wo-
nen en in leeftijd variëren tussen

door Erik van Hest
e.vhest@bd.nl

UPPEL – Het comité Sluip-Weg
heeft met ergernis gereageerd op
het bericht van de gemeente
Woudrichem dat 74 procent van
de snelheidsovertreders op de Up-
pelsedijk uit de eigen omgeving
komt. „De gemeente zegt niets
wat niet klopt, maar de werkelijk-
heid is wel een stuk genuanceer-
der”, aldus woordvoerder Menno
van Krimpen namens het comité.
Omwonenden verzetten zich al ja-

ren tegen het verkeer dat de Up-
pelsdijk als sluiproute gebruikt. Be-
gin 2011 werden snelheidsremmen-
de maatregelen getroffen. Er wer-
den onder meer twee ‘smileybor-
den’ geplaatst waarop automobilis-
ten hun snelheid zien.
Deze week maakte de gemeente
Woudrichem de resultaten bekend
van een tweede evaluatie op de
Uppelsedijk. Daaruit zou blijken
dat er geen aanvullende maatrege-
len nodig zijn. Het verkeer zou
met 35 procent gedaald zijn. Ook
stelde de gemeente dat 74 procent
van de snelheidsovertreders uit de
eigen omgeving komt en dus geen
sluipverkeer is.
Vooral dat laatste wekte ergernis
bij het comité. Van Krimpen: „Als
je de cijfers bekijkt, zie je dat zo’n
10 procent van de overtreders uit
Uppel komt, zo’n 22 procent uit
Almkerk en de rest van die 74 pro-
cent uit het Land van Heusden en
Altena. Dat is een belangrijke nu-

ancering.”
Volgens Van Krimpen is de conclu-
sie voorbarig omdat er door de po-
litie niet zo vaak wordt gecontro-
leerd als in het convenant Uppel
was afgesproken. „Bovendien
staan de politie er op de verkeerde
momenten. Tijdens spitsuren of
wanneer de jeugd naar de Soos in
Almkerk trekt, wordt er niet gecon-
troleerd.”
Van Krimpen wijst er ook op dat
de smileyborden niet permanent
in Uppel staan. „Die hebben drie
maanden in Uppel gestaan en daar-
na zijn ze verplaatst naar Rijswijk.
Nu staan ze sinds een week of drie
weer in Uppel.”
Het comité vreest dat de veilig-
heidsmaatregelen door de conclu-
sies van de gemeente zullen dood-
bloeden en legt zich er niet bij
neer. Menno van Krimpen: „We
willen alsnog de gegevens op basis
van controles zoals we die hadden
afgesproken”.

Toneelgroep
Irritatie bij comité
over controles Uppel

UPPELSEDIJK ‘Gemeente vertelt halve waarheden’

Bij de uitslag van het Woerkums kampioen-
schap visbakken is gisteren een verkeerde
naam gepubliceerd. De Arie van Hartebokaal
voor de beste poon werd niet gewonnen door
Petra maar door Peter Vink uit Woudrichem.

TONEEL
De streek is een nieuw theatergezel-
schap rijker: Yrros! Niet te zien in
het buurthuis maar in het theater.

Volg het nieuws ook op internet
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Toneelspelers uit het Land
van Heusden en Altena
gaan met nieuwe toneel-
groep Yrros! de theaters in.
In Den Bosch maar ook in
Amsterdam.

Het Brabants 
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iPad? Ja! Nu in de app-store!

De gemeente Woudrichem en
de politie komen afspraken over
verkeerscontroles op de Uppel-
sedijk niet na. Dat vinden de om-
wonenden van het comité
Sluip-Weg. De conclusie dat
geen extra maatregelen nodig
zijn, noemen zij ‘voorbarig’.
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In poppodium Xinix staat van-
avond The Kik op de planken. De
groep rond zanger Dave von Raven
heeft de beatmuziek van de jaren
zestig nieuw leven ingeblazen en
voorzien van een eigentijds geluid.
Deze maand brengt The Kik het de-
buutalbum uit, getiteld Springle-
vend. De eerste single van dat al-
bum, Simone, wordt al getipt als
de zomerhit van dit jaar. Aanvang
22.30 uur.

The Kik met zomerhit
Simone in Xinix

18 en 71 jaar, zal het niet liggen. Ze
zijn passievol, vullen elkaar aan en
brengen het stuk zo samen op een
steeds hoger plan.
Van Goor: „Ik wil creatieve in-
breng van de spelers en doe voort-
durend een beroep op hun eigen-
heid. Het spel moet van binnen
uit komen. Pas dan overtuig je.”
Van der Vleuten reageert: „Om zo

te spelen moet je de noodzaak
zien van wat je speelt. Je moet je
kwetsbaar op durven stellen. Dat
is niet altijd gemakkelijk.”
Schopman: „Bovendien is iedere
keer anders. Door Mik weet ik dat
ik in het moment zelf moet spe-
len.”
Van der Vleuten: „En dus wordt je
gedwongen echt naar elkaar te luis-

teren en op elkaar te reageren. Ac-
teren op de automatische piloot
kan niet.”
Ondanks dat Van Goor deel uit-
maakt van het gezelschap en ze
haar spelers uitdaagt, is ze wel de
onbetwiste leider. Het is ook haar
idee geweest Baricco’s boek te be-
werken. „Het is een verhaal over
zoekende mensen”, licht ze haar

keus toe. „Een bonte verzameling
personages die elkaar treft in een
herberg aan de rand van de zee. Ie-
dereen is onderweg, maar weet
niet precies waar naartoe. Dat ver-
bindt ze met elkaar. Ze hebben
hun eigen dromen, of ontdekken
nieuwe dromen: een mooi gege-
ven dat de toeschouwers ruimte
geeft het verhaal deels zelf in te

vullen en een beroep doet op de
verbeeldingskracht.”
De bijgewoonde repetitie in
Oudendijk maakt in ieder geval
verwachtingsvol. Met een mini-
mum aan decor, muziek, lichteffec-
ten en spannende geluiden van
krijsende zeemeeuwen en storm is
de zee zelfs in het Land van Heus-
den en Altena niet ver weg.

Yrros! durft kwetsbaar te zijn
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Collega’s waar je op kunt bouwen

‘De spelers betalen contributie, zodat de regisseur een
basissalaris heeft, en wij met passie en op hoog
niveau onze hobby kunnen uitoefenen.’

Mik van Goor, regisseur

� Onlangs is in het Land van Heus-
den en Altena een nieuw theaterex-
periment gestart: Yrros!

� Dit is een gelegenheidsgroep van
negen ervaren amateurspelers on-
der leiding van een professioneel
regisseur.

� Initiatiefnemers zijn Jacky van der
Vleuten (45) en Eric Schopman
(48), beide amateurspelers uit
Woudrichem en regisseur Mik van
Goor (31).

� Yrros! zoekt naar een speelvorm
die theater betaalbaar houdt en
kwaliteit garandeert.

� Het eerste stuk is Huis aan Zee:
een filmisch en experimenteel stuk
over het naleven van dromen.

� De eerste voorstellingen zijn in De
Verkadefabriek in Den Bosch op
25 en 26 mei. Aanvang 21.00 uur.

� Daarna volgen voorstellingen in
Het Ostadetheater in Amsterdam
(5 en 6 juni) en in theater Peri-
scoop in Gorinchem (21 en 22 ok-
tober).

� Bij succes zoekt Yrros! samenwer-
king met meer theaters in Neder-
land.

� De kaartverkoop is inmiddels ge-
start via www.yrrostheater.com en
www.verkadefabriek.nl

� Yrros! is ook te volgen op op face-
book en twitter via @yrrostheater.

Theatergroep Yrros! met in het midden initiatiefnemers Eric Schopmans en Jacky van de Vleuten.
 foto Joris Buijs/PVE

Eric Schopman, toneelspeler

N I E U W E N D I J K

Yrros!

Volg het nieuws uit het 
land van Heusden en 
Altena op twitter.com/
bdheusdenaltena


