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Bezoek onze winkel in Ommeren!

Electro van Ommeren vof t dr. Guépinlaan 3 in Ommeren t Tel. 0344 - 603115
info@electrovanommeren.nl t www.electrovanommeren.nl

SHOWROOM MOLENSTRAAT 67A LIENDEN
T: 0344 - 722550 WWW.DERKSON.NL

Lente

Voorwoord
Er gebeurt veel in onze dorpen.
Alleen al bij de verenigingen, nieuwe ondernemers en niet te
vergeten onze Gemeente.
Wij willen graag deze gebeurtenissen met alle bewoners delen via dit
magazine, maar dat kunnen we niet alleen.
Voor al de verenigingen, die toch veel activiteiten organiseren willen
of kunnen dit niet bekend maken, terwijl er in de weekbladen geen
aandacht aan wordt besteed.
Daarvoor is de Fruitbode
Nieuwe ondernemers kunnen tegen geringe kosten toch veel
aandacht krijgen om het bedrijf te promoten. Of het nu is met een
advertentie of redactioneel.
Daarvoor is de Fruitbode
De gemeente heeft in de dorpen waar de Fruitbode uitkomt ook veel
te melden.
Daarvan vindt u in deze editie een voorbeeld op pagina 30 waar ze
aangeven een nieuw beleid te willen voeren, om de bewoners meer te
willen aanhoren en begeleiden.
We houden ze aan deze samenwerking want er is nog veel te winnen.
Daarvoor is de Fruitbode
Ook in deze uitgave weer een artikel over een kunstenaars.
Als je rond kijkt zijn er eigenlijk wel veel creatieve mensen op het
gebied van beeldende kunst maar ik denk ook aan andere disciplines
zoals de dansactiviteiten die o.a. in Ingen worden ontplooid, maar ook
in andere dorpen toch?
Daarvoor is de Fruitbode
Al met al weer een voorjaarsuitgave waarvan ik hoop dat u er van zult
genieten.
Het voorjaar is er en de zomer komt eraan. Geniet ervan. En tot mei.
Henk v. Dorland,
uitgever

Als je wilt gaan wandelen, door steeds groener
wordende bossen en de hei…
Je moet er uit dat voelt zo goed..
Dan voel je waarschijnlijk de lente in je VOETEN
Als de fiets weer lonkt, voor een mooie tocht langs
beken en vennen…
Je moet eruit, dat zit in je genen..
Dan voel je, dat is bijna zeker, de lente in je BENEN
Als je het weer beu bent: de stamppot en de
spruiten,
Als je weer trekt krijgt in veldsla, radijsjes, de eerste
groenten weer “van buiten” ..
Dan kan het haast niet anders,
Je voelt de lente in je BUIK
Je wilt de tuin in, onkruid wieden, planten, zaaien…
Bloemen plukken, zo gauw het kan
Het jeukt dan helemaal……
Je voelt de lente in je HANDEN
Het verlangen om je warme winterjas op te bergen!
Naar buiten willen lopen in shirt of truitje
Dan staat echt buiten kijf; je voelt de lente in je LIJF
Je voelt, je hoort, je ziet, je ruikt
De warmte, de vogels, het jonge frisse groen.
Je humeur kan zomaar omslaan, daar kun je niets aan
doen…
Dan is het honderd procent zeker: Je voelt de lente in
je HOOFD
Elly

Kom op verenigingen en ondernemers
stuur uw evenementen naar ons toe
en ondernemers grijp uw kans.
is er voor u!
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* Dorpsauto voor Ingen
* Mooie tuinbloeiers
* Culinair
* De schoolmeester
* en nog veel meer

Volgende Fruitbode
mei2019
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* Lienden, Ommeren, Ingen en
Eck en Wielleven!
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* Bruisend zakenleven
* Evenementen
* Culinair

Bel of mail ons wij zijn er voor u
06-22967345 info@fruitbode.nl

Volg ons op

Colofon
De Fruitbode is een uitgave van:
van Dorland Multi Mediaservice
Verhuizensestraat 5 - 58 4031 KS Ingen
T: 06 - 22967345
E: info@fruitbode.nl
Internet: www.fruitbode.nl
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Maarten Vroombout
Piet Verwoert
Tekstcorrecties: Maarten Vroombout
Vormgeving en realisatie: Henk van Dorland
Fotografie: Henk van Dorland,
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“Overname van artikelen uit de Fruitbode is, mits met bronvermelding toegestaan. Informeer altijd de uitgever”
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Rabobank laat de Betuwe Bloeien
Rabobank laat de Betuwe bloeien met ‘Een Aandeel in de Betuwe.’
Rabobank West Betuwe organiseert ook dit jaar de campagne ‘Een
Aandeel in de Betuwe.’ Stichtingen en verenigingen die klant zijn van
de Rabobank kunnen hun project inschrijven tot en met 15 maart.
In 2019 is maar liefst € 150.000,- beschikbaar voor de campagne.
Deze bijdrage wordt verdeeld over de deelnemende verenigingen en
stichtingen. Zij kunnen zich tot en met 15 maart inschrijven.
Leden laten hun stem horen.
Rabobank West Betuwe is al vele jaren een van de grotere sponsoren in
de regio.
Als coöperatie hecht de Rabobank veel waarde aan haar leden.
Daarom hebben leden invloed op een gedeelte van het coöperatief
dividend.
Zij kunnen hun stem uitbrengen op twee regionale projecten die zij
een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen een club ontvangt, des te hoger de bijdrage.
Een gedeelte van de winst vloeit zo terug naar de lokale gemeenschap.

Extra bijdrage voor ludieke campagne
De stemperiode waarin leden van Rabobank West Betuwe hun stem
kunnen uitbrengen op een regionaal project van een vereniging of
stichting is van 1 t/m 21 april.
Voor die tijd kan de vereniging/stichting campagne voeren om zo
veel mogelijk stemmen te genereren.
De club met de meest ludieke campagne maakt bovendien kans op
een extra bijdrage van €250,-.
De clubs kunnen zich tot uiterlijk 15 maart inschrijven.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
rabowestbetuweleden.nl
Heb jij ook een hart voor de Betuwe en wil je met jouw club iets moois
bereiken in de regio?
Schrijf dan vóór 15 maart jouw project in!

FRUITPARK HOTEL & SPA
DÉ LOCATIE VOOR ELKE BIJEENKOMST

Vanaf half april opent Nationaal Fruitpark Ochten het
geheel nieuwe “Fruitpark Hotel & Spa”
U bent meer dan welkom op ons vernieuwde park voor een
zalige overnachting in ruime kamers fantastische
bedden, een heerlijke lunch met regionale producten,
een high tea of zomaar voor een kop koffie of andere
versnapering
Ook voor u en uw zakenrelatie is het Fruitpark Hotel de
ideale locatie voor een kort overleg onder het genot van
een hapje en een drankje of heerlijke lunch.
Vergadering, receptie, meerdaagse training of andere
(familie) bijeenkomst? Hier bent aan het juiste adres.
Professionaliteit, kwaliteit, gastvrijheid, rust en ontspanning
staan bij ons Centraal.
Kom genieten van het geheel vernieuwde park met o.a.
blote voetenpad, kikkerpoelen, midgetgolf, speeltuin,
kinderboerderij en nog veel meer.
7 dagen per week geopend vanaf 8.00 uur.
Kijk voor toegangstijden en entreeprijzen van het Fruitpark
op www.fruitpark.nl

BONEGRAAFSEWEG 59 •• 4051 CG OCHTEN •• TEL. 0344-607785
HOTEL@FRUITPARK.NL •• WWW.FRUITPARKHOTEL.NL

officiële
trouwlocatie

BONEGRAAFSEWEG 59 4051 CG OCHTEN TEL. 0344-607785
HOTEL@FRUITPARK.NL WWW.FRUITPARKHOTEL.NL

Tijd voor een nieuw fotoboek over Ingen
In de loop van dit jaar verschijnt er een fotoboek over het leven en
werken in Ingen in de jaren ‘40 tot en met ’60 van de vorige eeuw.
Op de facebookpagina van "Ingen in Beeld" zijn de reacties en het
aantal volgers dusdanig, dat er besloten is om dit fotoboek met zo'n
200 foto's te gaan samenstellen. Initiatiefnemers zijn Willem van
Doorn, Chris van Esterik en Henk van Dorland.
Zij kunnen putten uit de vele foto's die in het archief van "Ingen in
Beeld" aanwezig zijn.
Ongetwijfeld zal het fotoboek
voor een feest der herkenning
zorgen. Een nieuw document
over ons dorp, net als destijds
het boek van Wout van Schaik
die wij veel dank verschuldigd
zijn.

U kunt uw bestelling en het aantal gewenste boeken per e-mail
sturen naar: henk@vandorland.nl of willemvandoorn@planet.nl
Uw naam, adres en telefoonnummer zijn voldoende.
Heeft u nog een foto waarvan u denkt, dat hij heel speciaal is, laat het
ons dan weten. Een privéberichtje kan ook natuurlijk.
Werk, gezin, families, verenigingen en vertier zullen centraal staan in
ons nieuwe boek!
En vergeet niet uw familieleden die buiten Ingen wonen te informeren
over dit bijzondere fotoboek.

Werk en vertier in het oude Ingen
1940 - 1960
INGEN IN BEELD
Willem van Doorn - Chris van Esterik

Vooral de bedrijven en winkels
in het dorp waren toen talloos
en geven een goed beeld hoe het was voor de grote veranderingen na
de jaren ‘60 en ’70.
Ook het verenigingsleven was volop aanwezig, veel meer dan nu.
We kijken naar een samenleving die op elkaar was aangewezen en
elkaar hielp in vreugde en verdriet.
De foto's in dit boek geven die tijd een gezicht. Voor de ouderen zullen
ze veel herinneringen oproepen en voor de jongeren geven ze beelden
bij de verhalen die ze van hun ouders hoorden en mogelijk zelfs van
hun familieleden.
Om een schatting te maken in welke oplage het boek gedrukt moet
worden, vragen wij u als belangstellende om ons een opgave te doen
van het aantal boeken dat u zou willen bestellen.
De prijs ligt ongeveer op € 13,50 en we streven ernaar het fotoboek in
november af te hebben (een leuk sinterklaas- of kerstcadeau toch?).

Corinart een veelzijdig atelier in Lienden
Corina van Beusichem van Corinart is een allround kunstenares
en werkt vanuit haar atelier aan de Voorstraat in Lienden.
Van kinds af aan heeft ze het tekenen en schilderen al beoefend
waarbij ze zich heeft ontwikkeld tot een kunstenares met een
eigen stijl en penseelvoering.

Verrassend was een afbeelding van verschillende spijkerstoffen, een
heel apart effect, dat bij haar in de huiskamer hangt.
De schoenen, (op de kop getikt voor € 15,-), die ze droeg heeft ze zelf
met een fraai motief beschilderd, een soort airbrush techniek, maar
hip en exclusief.
En of het nog niet genoeg is, ook het beeldhouwen gaat haar niet
onverdienstelijk af.
Een kunstacademie heeft deze duizendpoot niet gevolgd, dat was
een te onzekere toekomst, maar een creatieve geest laat zich niet
bedwingen en dat is te zien.
Dus ze is, zoals ze zeggen autodidact, maar met klasse.

Haar schilderijen zijn abstract met vaak herkenbare elementen zoals
portretten.
De vaak felle kleuren in haar werk vinden veelal afzet in het buitenland. Zij heeft geëxposeerd in verschillende Hilton Hotels o.a. in
Stockholm maar ook in Leiden.
In Nederland houdt men meer van bescheiden kleuren, die dan ook
goed passen bij veel verschillende interieurs.
Dat zij veelzijdig is in haar werk blijkt uit de dierenportretten van
hond tot varken die dan weer wel zeer realistisch zijn.
Wilt u een schilderij wat bij uw interieur past en heeft u daar een
idee over, ga dan eens praten met Corina, zij maakt ook werk in
opdracht.

Wilt u meer weten van Corinart?
Bezoek haar website: corinart.nl of mail haar voor een creatief idee of
afspraak: info@corinart.nl
Wilt u haar werk eens bekijken, dat kan op een wand bij Plein 5 in
Ingen, loop maar eens binnen.
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Adviesbureau Freeke

Schaap

Huis & Tuin
Onderhoud
Oudsmidsestraat 23 - 4033 AW Lienden
T (0344) 601536 - F 084 7350150
E info@freekeadvies.nl - I www.freekeadvies.nl

Brandwerende afdichtingen

Planologie

Bouwkunde

Milieu

Houtrot reparatie
Schilderwerken
Voor bedrijf en particulier
Arjan Schaap
Paulus Potterhof 4
A: 4033 AP Lienden
T: 06-46010183
E: info@schaap-onderhoud.nl
W: schaap-onderhoud.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan voor € 90,-

Hijsen met Handelsonderneming van Viegen
Minihijskraan Hoeflon C6
Onze unieke alleskunner
De minihijskraan C6 is de alleskunner onder de compactkranen.
Het is een minihijskraan met een hoge hijscapaciteit van maximaal
3000 kg en een maximale hijshoogte van 17 meter.
Door de verdraaibare stempelpoten staat de kraan altijd in een
optimale stabiele positie.
Deze kraan kan meer tillen dan zijn eigen gewicht en is daarom uniek
in zijn soort.
De kraan is uitermate geschikt voor het plaatsen van overkappingen,
glas, balken en andere zware objecten waarvan u denkt HELP! hoe
krijg ik die omhoog.
Wat de Hoeflon C6 sterk maakt:
Tot 17 meter hijshoogte binnen drie minuten
Komt overal; past door iedere deur
Vervoer op een aanhangwagen
Een slimme kraan met zelfdenkende software

Deze Hoeflon C6 is bij ons te
huur met vakkundig machinist!
Bel ons voor scherpe tarieven.
Handelsonderneming
van Viegen heeft sinds kort
deze prachtige stalen “collega” ook voor de verhuur.
Voor iedere zware klus een oplossing!
Denk aan: staalbouw, houtbouw, aannemerij, glas plaatsen (in
combinatie met zuignap), montagehulp, verhuizingen naar andere
verdiepingen, verticaal bomen transport (ook voor kappen of
snoeien), jacuzzi plaatsen over garage of huis, stenen transport
voor hovenier.
En heel veel andere hijswerkzaamheden.
Kijkt u eens op de website van hijskraantje huren of bel voor meer
info:
Hijskraantje huren
Vogelenzangseweg 36
4033 AH Lienden
Telefoonnummer: 0344782505
www.hijskraantjehuren.nl

Nieuw in Ingen: DANSSTUDIO 91, dansen met plezier
Karlijn Maier, de oprichtster van dansstudio 91, is
afgestudeerd aan de Fontys Dansacademie - Academie
voor Danseducatie in Tilburg en is genomineerd
geweest voor de Jacques de Leeuwprijs 2018.
Op haar vierde ben begonnen met dansen en nooit meer
opgehouden, maar dans docent zijn is wat zij het
allerliefste doet.
"Mijn plezier, kennis en enthousiasme voor dans wil ik
overbrengen op mijn leerlingen." aldus Karlijn.
Waarom de naam dansstudio 91?
Een dansstudio staat voor een plaats waar met veel
plezier geleerd kan worden. In 1991 is zij geboren in
Lienden. Opgegroeid, verhuisd naar elders en nu in 2019
terug met haar eigen onderneming.
Karlijn geeft haar danslessen in de Gaard en de gymzaal
in Ingen. Waar en wanneer dat leest u hier onder.

Dansen is plezier
voor iedereen

Op woensdag en vrijdag middag worden in de gymzaal in Ingen de volgende lessen gegeven:
MUSICAL 6-12.
Musical is dansen, zingen en acteren. Bij deze les werken we dus ook
aan alle drie de disciplines. De focus ligt op dans maar wel in
combinatie met zang en acteren. Net zoals in een echte musical.

KLEUTERDANS.
Een speelse dansles waarbij de
fantasie gestimuleerd wordt.
Daarnaast wordt er in deze les
voorbereidend gewerkt met de
basis van de verschillende
dansstijlen.
Het dansplezier staat voorop.
KLASSIEK BALLET 6-8 en 8-12.
Wie droomt er nu niet van om ballerina te zijn?! In de klassieke
balletles leer je de klassieke ballettechniek, de sierlijkheid en de
mooiste draaien en sprongen

HIPHOP 8-12.
In de Hiphop les draait het om energie, uitstraling, kracht en
creativiteit. Je leert in deze hiphop les niet alleen choreografieën ,
maar ook veel losse moves om zelf met je creativiteit aan de slag te
gaan.

Op vrijdag ochtend worden in de Gaard in Ingen
lessen gegeven voor volwassenen en de allerkleinsten:

JAZZ DANCE 6-8.
De Jazz-les is een swingende en energieke dansles. Strak bewegen,
los bewegen, coördinatie en grote sprongen maken kenmerken de
Jazz dansstijl.

DANCEWORKOUT VOLWASSENEN.
Deze les is speciaal voor alle volwassenen die zin hebben om te
dansen. De les is niet stijl gebonden en is een lekkere workout op de
vrijdag ochtend. Voor deze les is geen danservaring nodig.

DANSMIX 6-8
Dansmix is een les voor kinderen die nog niet zo goed weten welke
dansstijl ze leuk vinden of nog geen specifieke dansstijl willen
kiezen. In deze les komen meerdere dansstijlen aan bod.

PEUTERDANS.
Peuterdans is een gezellige,
speelse dansles waarbij de
fantasie gestimuleerd wordt.
In de lessen wordt gewerkt
aan de motoriek, de muzikaliteit, het ontdekken en vooral
veel bewegen met dansplezier.

MUSICAL 6-12.
Musical is dansen, zingen en acteren. Bij deze les werken we dus ook
aan alle drie de disciplines. De focus ligt op dans maar wel in
combinatie met zang en acteren. Net zoals in een echte musical.
MODERN-JAZZ 8-12 en 12-16
Deze les is twee stijlen in een. Moderne dans en Jazz dans.
Dansen met gevoel, groot door de ruimte bewegen, hoge sprongen
en spectaculaire lifts.

OUDER-KIND DANS.
Heb jij ook een kindje thuis die het heerlijk vindt om te bewegen?
Kom dan gezellig samen dansen en spelenderwijs werken aan de
ontwikkeling van de motoriek, fantasie en muzikaliteit.

Kijk voor meer informatie op de website: www.dansstudio91.nl
Ben je nieuwsgierig geworden, meld je dan snel aan voor een gratis
proefles door een mailtje te sturen naar karlijn@dansstudio91.nl
Dansen is niet alleen vermakelijk, het is veel meer dan dat.
Eigenlijk zou je elke dag een dansje moeten doen en wel hierom:
Dans je stress weg
Tussen je drukke baan en hectische privéleven door kan een uurtje
dansen voor ontlading zorgen. Door dansen maakt je lichaam de stof
endorfine aan en dat vermindert het stressgevoel.
Work that body
Met dansen train je vrijwel al je spieren, zonder dat je het misschien
door hebt. Dansen is een serieuze work-out. Niet alleen je conditie
verbetert, je verbrandt ook nog eens calorieën.

Verrijking van je sociale leven
Dansen is een van de meest sociale sporten.
Je leert nieuwe mensen kennen wat al snel een band schept.
Je traint je hersenen
Hoe dacht jij dat je al die danspasjes onthoudt? Er is aardig wat
hersenactiviteit nodig tijdens het dansen.
Je probeert de muziek te volgen, je denkt na over je moves, je let
op de ruimte die je in beslag neemt, timing, houding en ga zo
maar door.
Je hersenen draaien overuren, zonder dat je het door hebt.
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GEEN ZIN MEER IN GRAVEN,
BETON STORTEN OF ANDERE ZWARE WERKZAAMHEDEN
NEEM DAN CONTACT MET ONS
OP VOOR ADVIES OF EEN OFFERTE.
www.stopdigging.nl
tiel@stopdigging.nl
06-83908271
Namnlöst-1 1
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Zumba in Ingen
Op dinsdag, 5 maart 2019 zal Cristina Bohatir starten met een
groepsles ZUMBA.
Plaats: ‘De Gaard’ in Ingen
Tijd: van 19.00 – 20.00u
Eerst wil ik mij graag aan u voorstellen:
Mijn naam is Cristina Bohatir, 41 jaar geleden geboren in Roemenië en
trotse moeder van mijn allerliefste dochtertje Yasmine (8 jaar).
Al van jongs af aan is mijn passie muziek en dans.
Omdat ik dit gevoel aan anderen wil overbrengen heb ik afgelopen
zomer een Zumba opleiding kunnen afronden zodat ik met de daarbij
behorende licentie, groepsdansles mag geven.
Ik heb een baan in de Thuiszorg daar ontdekte ik dat muziek wonderen
kan verrichten.
Eenzame mensen worden er vrolijk van en vergeten even al die dagelijkse zorgen.
Op de momenten dat ik er ben zorg ik voor een beetje muziek en breng
daarmee wat vreugde in het leven van de mensen die ik mag verzorgen.

Want dat is Zumba.
Een dans training
geïnspireerd door
Latin muziek en de
daarbij behorende
bewegingen.
Je danst alle stijlen van de Latin Dance op een leuke en verfrissende
manier.
Het is de perfecte workout.
Je verbrandt niet alleen veel calorieën, maar het is ook goed voor je
conditie.
Dus elke dinsdag lekker swingen en gelijk aan je conditie werken?
Kom dan naar ‘De Gaard’ voor een uurtje lekker bewegen en swingen
op meeslepende Latijns-Amerikaanse muziek.
Iedereen is welkom, jong en oud.
Hopelijk zien we jullie in maart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cristina:
cristinabohatir@hotmail.com

Ik hou van mensen en mijn ambitie is om met muziek mensen op een
prettige manier met elkaar in contact te brengen.
Vanuit diegedachte start ik dan ook met mijn Zumbalessen.
Lekker samen bewegen en luisteren naar leuke opzwepende muziek.

25 jaar gezelligheid bij de Windjammers, op zoek naar nieuwe leden
In 1994 werd op een avond bij de watersportvereniging Midden
Betuwe het plan opgevat om eens wat zeemansliederen te gaan
zingen.
Zo ontstond Havenkoor de Windjammers in Maurik.
Nu zingen we niet alleen zeemansliedjes maar ook andere
bekende gezellige liedjes.

Momenteel bestaat ons koor uit
20 mannen en vrouwen. 2
accordeonisten en 1 slagwerker .
We hebben een vrouwelijke
dirigent, haar naam is Mieke
Palm.

Niet alle leden waren in het bezit van een boot, maar het
enthousiasme was er wel degelijk. De Windjammers oefenen 2 x per
maand op de 2e en 4e dinsdag, vanaf midden september tot midden
mei, in het clubhuis van de watersportvereniging.
Deze oefenavonden zijn niet alleen gezellig, maar er wordt ook hard
gewerkt en - ook belangrijk - met veel plezier.
Na afloop praten we gezellig nog even na onder het genot van een
hapje en een drankje.
Optreden doen wij zo'n 6 x per seizoen in bejaarden- en verpleegtehuizen, hetgeen ook een sociale functie heeft.

Door omstandigheden hebben
enkele leden ons koor verlaten,
daardoor hebben we weer plaats voor nieuwe leden.
Lijkt het U leuk om ook te komen zingen, neem dan gerust contact op
met Janny Boersma tel. 06-53 20 58 66. Of stuur een mail naar ,
fam.h.boersma@gmail.com. Of Wiebe van Es 0488 - 481493 en Joke
de Geus 0344 - 600754
Of kom zomaar eens binnen lopen om de sfeer te proeven.

Je gaat vanzelf meezingen.

6 april - It’s only rock ‘n’ rol (but i like it)
Zaterdag 6 aprilt voor de zesde keer de Rolling Stones Night in Café
Ons Hoekje te Ingen .
Hebt u zin om een keer ouderwets te rocken en/of weg te dromen bij een
rustig nummer zoals Wild Horses?
Dan is het een aanrader om te komen kijken en luisteren.
Er zullen, op een groot scherm, concertbeelden te zien zijn uit de jaren ‘60
tot heden.

Wilt u een keer met vrienden een
ouderwetse Stones avond beleven,
kom dan gerust binnen kijken, luisteren,
dansen en drinken.
Klasinus en ik hopen u op 24 maart a.s.
te zien in Café Ons Hoekje te Ingen.
Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.
Groetjes Hampie Jagger.

Ondergetekende zal die avond ook een keer de microfoon pakken oude
nummers van de Stones te laten horen.
Let wel, hij zal nooit de Voice winnen!!
Ook zullen er heel veel Stones attributen te zien zijn uit mijn privé collectie.
Dus bent u jong, ouder of gewoon oud en moet u lopen achter een rollator
(rock)?
Maakt niet uit, daar is ook aan gedacht.
Er is een klein parkeerplaatsje speciaal voor rollators.
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Pr. Beatrixlaan 3
4001 AG Tiel
T 085 0703 430
I www.allermedia.nl

Creatieve reclamemakers
Met oog op de toekomst

Van Dorland Multi-Mediaservice

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van:
Lienden, Ommeren, Ingen
en Eck en Wiel
Van Dorland Multi-Mediaservice
Verhuizensestraat 5-58
4031 KS Ingen

7e Oldtimer Event Lienden op 2e Pinksterdag.

Ook adverteren in de
Fruitbode? Het kan al
vanaf € 90,-

T: 0344 - 60 15 71
M: 06 - 22 967 345

Gert van Schaik

Op maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) staat in Lienden de 7e
editie van het Oldtimer Event op het programma.
De organisatie stelt alles in het werk om er wederom een geslaagde
dag van te maken.
De formule met een toertocht in de ochtend en in de middag een
show voor het publiek in park Vredelust is hetzelfde gebleven.
Vanaf 9 uur staan de deelnemende voertuigen, van Peugeot tot
Porsche, opgesteld op het oude parkeerterrein achter het winkelcentrum. Rond 10.00 vindt de start van de toertochten plaats bij de
brandweerkazerne aan de Verbrughweg. Aan de vooravond van het
nieuwe kersenseizoen is de regio Rivierenland bij uitstek het decor
voor een mooie tocht met onderweg een koffiestop op een geschikte
locatie. Voor o.a. klassieke bromfietsen wordt er een kortere route
uitgezet.
Citroen B 14 torpedo uit 1926 aan de start in 2018.
Nb.: aanvullende info: deze Citroen, van eigenaar Karel v.d. Berg uit Maurik, was vorig jaar
de oudste deelnemende oldtimer en reed zonder problemen de toertocht uit. Een
"automobiel"van bijna 100 jaar oud!

Vanaf 13.00 worden de oldtimers weer in het centrum van Lienden
terugverwacht en na een presentatie onder de finishboog staan ze
opgesteld op het fraaie park Vredelust of in de directe omgeving.
Hier zal ongetwijfeld weer een bont gezelschap aan oude voertuigen
te zien zijn: militaire voertuigen, brandweerwagens, vrachtauto’s,
motoren maar ook de bekende Kreidlers of Zundapps .
Dit rijdend museum in Park Vredelust is voor iedereen gratis toegankelijk.

Een Fiat Topolino uit 1953 trekt veel bekijks op Vredelust.
Nb.: aanvullende info: fraai gerestaureerde Topolino met laadbakje met melkbussen.
Eigenaar en zijn vrouw (naast de auto) komen vaak in stijl naar de evenementen. Onder de
Topolino steken nog een paar benen van een pop uit.

Bezoek onze website www.oldtimereventlienden.nl voor meer
informatie over deelname of voor het bekijken van foto’s van
voorgaande jaren.
De organisatie heet u van harte welkom als deelnemer of als bezoeker
op deze 2e Pinksterdag.

Zwembad “De Zandbol” in Eck en Wiel
Gerrit van Doorn werd geboren op 8 juni 1900.
Hij was een zoon van Benjamin van Doorn Gz en Huibarta van de
Wetering. Gerrit trouwde in 1922 met Anna Schimmel.
Zij was een dochter van Piet Schimmel en Dirkje Onink.
Piet was jarenlang machinist op de steenfabriek “De Zandbol”.
Het huis van Gerrit van Doorn en Anna,
rechts is nog een stuk van de
kolenschuur zichtbaar.

Burgemeester Kamp opende het zwembad door middel van het
doorknippen van een lint, waarna iedereen het water in stormde.

Het meisje met de
rozen is Dirkje van
Doorn, de dochter
van Gerrit en Anna.

Brikettenzak.

Gerrit was een veelzijdige, maar ook een
eigenzinnige man. Hij verkocht kolen, meel en graan aan de voormalige Buitenweg nummer 125 te Eck en Wiel.
Ook deed Gerrit veel in fruit en met name in kersen.
Een 1 april grap?
Er werd al enige jaren gesproken over een zwembad in de Rijn.
Op 1 april 1938 riep de bekende Dr Guépin een vergadering bijeen om
opnieuw de plannen voor een zwembad te bespreken.
Iedereen dacht dat het een 1 april grap was van Dr Guépin, omdat het
juist op deze dag bijzonder koud was.
Dr Guépin.

Mevrouw Trijssenaar ontvangt de rozen van
Dirkje. Gerrit en Anna (met dochter Annie op
de arm), burgemeester Kamp en alle gasten
kijken toe.

De zomer was tot aan de opening van het zwembad nog niet zo heel
mooi geweest. Voor de maand juli waren de voorspellingen gelukkig
wat gunstiger.

Gerrit van Doorn Bzn was bereid om op zijn grond aan de Rijn bij de
steenfabriek “De Zandbol” het bad te exploiteren.
Wel op voorwaarde dat er de nodige medewerking werd verleend voor
het tot stand komen van het bad.
Men kwam voor moeilijke zaken te staan; er kon niet zomaar gewerkt
worden.
Een rivier is immers altijd in beweging en er moest rekening gehouden
worden met de scheepvaart.
Over de gevaren van het afkalven van grond werd ook gesproken.
Er werd een kunstmatig strand gemaakt, waar men heerlijk kon zonnebaden. Men ging niet over één nacht ijs.
Ook de inspecteur van Volksgezondheid kwam er aan te pas.
Hij kwam kijken of het bad wel hygiënisch en veilig was.
Bij het ingaan van het zwemseizoen heeft de voorzitter van de
Reddingsbrigade gewezen op de gevaren van het zwemmen in de
rivier. Wie zich begeeft buiten het afgebakende gebied, zal zichzelf in
gevaar brengen.
De heer Moret uit Maurik werd als badmeester aangesteld.
Hij kreeg hierdoor een enorme verantwoording te dragen.
Buiten de gevaren voerde natuurlijk het sportieve en hygiënische
aspect de boventoon en dat was het doel van dit zwembad.
Het zwembad had heuse kleedhokjes en ruimtes waar ben kleding en
kostbare spullen kon opbergen.
De opening
Toen alle nadelen en bezwaren waren weggewerkt, was de opening
een feit. Op zaterdag 2 juli 1938 werd dan eindelijk het zwembad aan
de “Zandbol” nabij de steenfabriek geopend.
Eck en Wiel en natuurlijk de omringende dorpen hadden eindelijk hun
zwembad. Het zwembad was opgedeeld in gedeeltes voor
geoefenden, minder geoefenden en voor kinderen.
Advertentie Tielsche Courant 1938.

Het zwembad ter discussie
In juli 1942 stond tijdens een Gemeenteraadsvergadering het zwembad ter discussie.
Er was een brief binnengekomen van de secretaris-generaal van het
departement Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
Dit betrof het onderdeel zwemonderricht aan schoolkinderen.
Het zwembad leed in 1942 verlies en de Gemeente stelde een bedrag
van Fl. 75,00 beschikbaar uit de gemeentefondsen aan de exploitant.
Dit was wel onder de voorwaarde dat de hoogste klassen van de
lagere school kosteloos zwemonderricht zouden krijgen.
Tegenwoordig noemen we dit, met een iets vriendelijker woord,
zwemles. Een aantal Gemeenteraadsleden was tegen het beschikbaar stellen van de gelden.
De redenen hiervoor waren uiteenlopend, zoals de ongunstige
ligging van het zwembad en het nut van zwemles.
Je kon immers ook sterk zijn als je geen zwemles had gehad!
Er werd gestemd over het beschikbaar stellen van de gelden en de
stemming was 6 voor en 5 tegen.
Voor Joden verboden
Gerrit werd in loop van de oorlog door de Duitsers gesommeerd een
bord te plaatsen bij het zwembad.
Op dit bord moest de tekst komen “Voor Joden verboden”. Gerrit
weigerde het bord te plaatsen, omdat hij fel tegen het optreden van
de Duitsers was.
Een niet onbelangrijk detail is, dat Gerrit en zijn vrouw Anna, diverse
Joodse onderduikers in huis hadden.
Onder deze onderduikers bevond zich de familie Hess uit Tiel.
Deze familie had een boekhoudkantoor in Tiel en was de boekhouder
van Gerrit.
Door de weigering om een dergelijk bord te plaatsen werd het zwembad op last van de Duitsers gesloten.
Helaas werd het zwembad na de oorlog niet meer heropend,
waarschijnlijk mede door de eerdere genoemde bezwaren van de
Gemeenteraad.

Burgemeester Kamp spreekt de genodigden toe
vlak voor de opening.
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Het voorjaar en de zomer komen er weer aan

Exclusieve Limo

Party- en pagodetenten

Tijd voor een Feestje?
www.stipverhuur.nl
www.pro-kids.nl

Mobiele- en tafelbiertap

Maakt uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

Opblaasfiguren

BBQ grilcombinatie

Springkussens

Koelwagen

Blauwe Kampseweg 1 - 4011 LH Zoelen
Johan 06 - 47 40 16 22
Suzanne 06 - 38 89 47 44

Stenen schilderen, de kids vinden het ook prachtig
Stenen schilderen: rustgevend, goedkoop en ook nog eens leuk om met de kinderen te doen!
Ga met de kids op een mooie dag eens stenen zoeken langs de rivier, nee geen grote maar kleine
met leuke vormen.
En zie jij het al voor je om lekker op een regenachtige zondag met een hoopje stenen en wat
kleuren acrylverf (van de Action bijvoorbeeld) lekker bezig te gaan?
Het beschilderen van kleinere rivierstenen kan heel erg rustgevend werken.
Het kost niet heel veel geld want je hebt ook maar heel weinig verf nodig.
Qua creativiteit kan je helemaal los gaan met allerlei soorten beschilderingen.
Ook is het erg leuk voor de kinderen om te doen… want kliederen is altijd leuk!

Bron: Zelfmaakideetjes

Buurt AED in Ingen
AED staat voor Automatische Externe
Defibrillator en is een apparaat dat wordt
toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand.
Diverse gebruikers van dorpshuis "In de Gaard"
hebben aangegeven een AED apparaat op
onze locatie, op prijs te stellen.
Tevens is het ook voor de omwonenden fijn
om een AED in het hart van het dorp te hebben!
Om dit AED apparaat te kunnen bekostigen, zijn we via de Hartstichting een actie gestart om samen een Buurt AED te realiseren.
De kosten zijn € 1530 voor het BuurtAED-pakket zonder slot en € 1660
voor het pakket met een pincodeslot.
Deze lage prijs is mogelijk door de actiekorting van € 1000.
Ga naar de facebookpagina van Oranje comité Ingen en laat een
donatie achter voor de buurt AED
We hebben tot 31 maart om dit te realiseren.
Mocht het bedrag niet gehaald worden wat we ons niet voor kunnen
stellen, dan krijgt u uw geld terug.

Over BuurtAED
BuurtAED geeft alle buurten in Nederland de kans om eenvoudig een
AED aan te schaffen.
In 30 dagen zamel je met je buren het bedrag in voor een AED + buitenkast met 5 jaar service en onderhoud.
Op BuurtAED.nl vind je handige tips om het geld in te zamelen en krijg
je een unieke korting van tenminste 1000 euro.
Zo komen overal voldoende AED’s te hangen die dag en nacht bereikbaar zijn en worden meer levens gered!
BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting, Philips en Stichting In de
Gaard.
Kom op inwoners en bedrijven doneer een bedrag om ook in Ingen
levens te kunnen redden. Het is niet te hopen maar er kan u ook iets
overkomen.

Kom op mensen doe mee,
want een AED redt levens

Wij wensen u goede paasdagen toe
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Blik op de Betuwe
Hij was er nog genadig van afgekomen.
Zijn broer was opgehaald en daar hadden ze
nooit meer iets van gehoord.
We schatten hem op een jaar of 25 en hij bleek
ook nog getrouwd te zijn met een Nederlandse
vrouw.

Veraf ineens dichtbij
Spreekwoorden zijn de weerslag van soms
eeuwenoude volkswijsheid.
“Het hemd is nader dan de rok” is er één
van.
Men moet eerst voor zichzelf opkomen,
degenen die dichtbij je staan gaan voor, dat
is de algemeen aanvaarde betekenis.
Als in Oss een verschrikkelijk ongeluk
gebeurt met een Stint die een overweg moet
oversteken dan staan de kranten er dagenlang vol van en grijpt de regering in.
Op dezelfde dag sterven elders in de wereld
tientallen kinderen aan honger en de gevolgen van oorlog en armoede waarbij je
geneigd bent om weg te zappen want “dat
weten we nu wel”.
Dat het niet bij die ene dag blijft maar dagelijks wordt herhaald horen we wel maar we
denken er meestal verder niet over na.
Op social media kan je te kust en te keur
shoppen in allerlei ongenuanceerde meningen over asielzoekers die veel zouden gaan
bijdragen aan onze welvaart of die hier juist
de staatsruif komen leegvreten en verder niet
veel uitvoeren.
Gelukzoekers het land uit en wel meteen.
Er zijn momenten dat ik er ook zo over denk.

Hij was als statushouder ondergebracht in een
pand waar ook studenten woonden en van het
een kwam het ander.Hij bleek moslim te zijn en
we kregen het over fundamentalisten waar we
hier niet veel van moeten hebben en hij kwam
met de originele uitspraak dat de oma van zijn
vrouw ook fundamentalist was.
Dit keer van gereformeerde huize.
Zo hadden we het nog niet bekeken.
Het feit dat zijn Nederlandse vrouw moslima
was geworden had in het Veluwse Lunteren
kennelijk nogal wat stof doen opwaaien in de
familie.
Nou ja bij ons blijft het tegenwoordig meestal
bij woorden om elkaar te verketteren als het
over geloofszaken gaat.
Daar hebben we dan wel 400 jaar over gedaan
sinds de Spaanse inquisitie en de Martelaren
van Gorkum maar toch.
Veel lezers zullen zich nog kunnen herinneren
dat een huwelijk tussen een protestantse
jongen en een katholiek meisje voor een
complete familiescheuring kon zorgen.
Zelfs tussen gereformeerd en hervormd was
dat 50 jaar geleden nog vaak het geval.
Twee geloven op één kussen…….
In de weken die volgden spraken we “onze”
asielzoeker nog wel eens op zijn eenzame post
op de dijk maar het werk was uiteindelijk
gedaan en hij stond er niet meer.
Maanden later….

Totdat je er een ontmoet.
Toen de dijken langs de Rijn werden
verzwaard, reden vrachtauto’s en ander
zwaar materiaal af en aan en daarbij waren
verkeersregelaars nodig.
Op een mooie zonnige dag liepen we naar de
dijk en daar stond er eentje.
Het bekende hesje aan en een scootertje
onder handbereik.
Er viel niet veel te regelen op dat moment dus
na een vriendelijke groet en het aaien van
onze hond bleek al snel dat zijn wiegje ook
niet in Nederland had gestaan.
Je krijgt dan zo’n gesprek met onbekende
uitkomst.
Hier stond
dus zo’n
gevluchte
Syriër aan een
Nederlandse
dijk met een
verminkte
arm door
ondervragingsmethoden uit
zijn thuisland.

We lopen in een winkel 25 km verderop en wie
komen we daar tegen?
Juist…onze asielzoeker.
Een plezierig weerzien met daaraan gekoppeld
een uitnodiging om een kopje thee te komen
drinken in hun woning.
Nog even wachten want zijn echtgenote zou er
ook zo aankomen.
Het blijft even wennen zo’n Nederlandse jonge
vrouw met een hoofddoekje en nogal bedekte
kleding.
Haar oma liep er vroeger ook zo bij met
waarschijnlijk dezelfde reden.
Wat ben je toch bevooroordeeld, want mijn
eerste gedachte was…”Kan ik haar eigenlijk
wel een hand geven”. Rita Verdonk en de Imam
kwamen ineens op mijn netvlies.
Nee die hand was geen probleem en we
kregen aanwijzingen hoe we er moesten
komen daar boven bij Bakker Bart.
Ik herinnerde hem eraan dat hij ons vertelde
dat voor het raam een Nederlandse en een
Syrische vlag hing dus dat kon nooit moeilijk
zijn.
Nou die Syrische vlag hadden ze om onduidelijke redenen moeten weghalen dus een beetje
routebegeleiding kon geen kwaad.

Hij bleef verkeersregelaar al was hij na het
werk voor verdere deelname aan de arbeidsmarkt bedankt.
Een vriendelijke en gastvrije ontvangst
volgde. Je zit als welvarende Nederlander
daar een beetje besmuikt toe te horen hoe
twee jonge mensen klem zitten.
Een door mishandeling gehandicapte knul
die nu eens niet een hoog-opgeleide IT-er is
die met gejuich wordt binnengehaald.
Een afgestudeerde, zwangere vrouw, die ook
geen werk meer heeft na haar stage in het
bedrijfsleven, geen cent te makken en een
huisvesting die zich niet echt leent voor een
rondje met de kinderwagen na het afdalen
langs ijzeren trappen naar een steegje.
Nederlandse familieleden die e.e.a. op zijn
best met gelatenheid dragen en een omgeving die meer denkt aan Nederlandse
moslims die naar Syrië gaan.
Wat hebben wij vervolgens gedaan?
Helemaal niets.
Wij kunnen niet voor werk zorgen en voor
ondersteuning.
Het stel is verhuisd en wij begrepen dat hij
zijn rijbewijs ging halen.
Misschien kan hij op zo’n busje gaan rijden
om onze Bol.com bestellingen te komen
brengen.
Misschien is met het aantrekken van de
arbeidsmarkt voor haar een plaatsje in een
bedrijf gevonden waar ze het niet erg vinden
dat ze een hoofddoekje draagt.
Hoe zou het verhaal verder gaan.
Komt het op zijn pootjes terecht?
Ziet die jongen ooit zijn vaderland nog terug?
Wordt hun zoon of dochter een Nederlander
die hier kan opgroeien zonder angst en
discriminatie vanwege ras, godsdienst of
levensovertuiging?
Zo staat het toch in de grondwet.
Keert hij of zij onze samenleving de rug toe na
jaren van mislukte acceptatie?

Het hield ons nog lang bezig.
Het hart heeft redenen die het verstand niet
kent.
Maarten Vroombout

14

Technische groothandel

Installatiematerialen
Elektra
Gereedschap
Bouwmaterialen
Sanitair
Beregening
Tuingereedschap

Ruime
openingstijden

Specialisten in
beregening

nze
Ervaar o
adviezen

Ruim assortim
ent
DeWalt

Verhuur

Kom naar de showroom
voor inhoudelijk advies en
toepassingsmogelijkheden
van diverse materialen.

OASE - DAB - DYNAPLUS - DEWALT - GARDENA - PCI
TALEN TOOLS - HYDROWEAR - DUNLOP - WERA

Onze merken
Nijverheidsweg 5, Kesteren | (0488) 48 02 32 | info@damitech.nl
Ma. - vr. 6.00 - 18.00 uur | Za. 8.00 - 12.00 uur

www.damitech.nl

Ommerenveldseweg 67 t 4032 NB Ommeren t T: 0344 - 601632
.t*XXX[BBZFSOMt&JOGP![BBZFSOM

t Onderhoud lease-auto’s
t Voor gebruikte en nieuwe auto’s
t Service en onderhoud
t Gespecialiseerd in Citroën,
Peugeot en Renault
tOccasions met Bovag garantie
t APK keuring, schade-reparatie,
spuitwerk,banden,uitlaten,
accu’s, sportvelgen, radio’s,
gebruikte onderdelen,
navigatiesystemen
t Ruitreparatie en vervanging
t Reparatie en onderhoud airco
Campers en caravans en
Brommobielen

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s
8JKCFHFMFJEFO6PQUJNBBMCJKEF
BBOTDIBGWBOOJFVXFPG
HFCSVJLUF CFESJKGT BVUPT
$PNQMFFU (PFE #FUBBMCBBS

Nu ook HYBRIDE- EN EV SPECIALIST

%VTPPLWPPSVX)ZCSJEFPG&7WPFSUVJH
CFOUVWPPSBMIFUPOEFSIPVE
IJFSBBOIFUHPFEFBESFT

Weer zo’n hete zomer?
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Een lucht-water warmtepomp is een zeer geschikte energiezuinige
oplossing voor de verwarming en warmwatervoorziening van
woningen en bedrijven.
Er wordt gebruik gemaakt van energie uit de buitenlucht,
waardoor dit een krachtige manier van verwarmen is.
De warmtepomp kan namelijk tot maar liefst vier keer efficiënter
zijn.
Het resultaat hiervan is een lagere energierekening.
Bovendien zult u een hoog comfort en prettig bedieningsgemak
ervaren.
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Zakelijk of particulier, groot of klein, bij Koeltechnisch buro Midden
Nederland krijgt u een helder en persoonlijk advies, toegesneden op
uw specifieke situatie.
Klimaatsystemen zijn er voor iedere ruimte en ieder doel.
Van een wandunit die slechts één slaapkamer koelt, tot een systeem
dat een heel ziekenhuis koelt en verwarmt.

KOOPS
Koeltechnisch Buro Midden-Nederland

Vraag vrijblijvend naar de
mogelijkheden en prijzen
(ook voor particulieren)

t Koeltechniek
t Warmtepompen
t Air- Conditioning
t Import en export
t Koel- en vriescellen
t Supermarkt koeling en
winkelinrichting

Koeltechnisch Buro Midden-Nederland
Provincialeweg 52 t 4031 JM Ingen t (0344) 689 393
www.middennederland.nl t info@middennederland.nl

De beste keuze voor je rijbewijs!
Cat. B

Cat. B-E

Cat. B

automaat

T (0344) 60 18 55 - M (06) 15 08 44 12
www.rijschoolvanestrik.nl

Kijk voor meer
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶ
ŽŶǌĞƉĂŬŬĞƩĞŶ
op de website!

Blubberbuik
Fien: “ ’s Morgens zat ze nog op de fiets en ’s avonds lag ze in het
ziekenhuis; nierstenen. Ze moest zelfs een
paar dagen opgenomen worden, nou is dat
voor haar niet erg, want mijn nicht is heel
dun, maar voor mij zou dat een ramp zijn.
Ik weet ook wel dat er nog dikker vrouwen
rondlopen, maar moet je eens kijken; wat
een afschuwelijke blubberbuik en dan die
putten in mijn benen, alles zakt naar de
aarde, borsten, knieën, buik, zelf de kipfilets
onder je armen. Dus u moet echt voor mij
een eetschema maken, want stel je voor dat
ik morgen in het ziekenhuis beland, daar
moet je toch niet aan denken met zo’n buik
en je ziet het maar, het kan iedereen gebeuren,
het is zo gepiept. Dus graag een heel streng schema dat ik minimaal
10 kilo kwijtraak in een zo kort mogelijke tijd.
Of ik ziek ben? Nee, helemaal niet, ik mankeer niks, ben zo gezond als
een vis. Heb zelfs nog nooit in een ziekenhuis gelegen, ik kom er
alleen als bezoek.
Maar dat was met mijn nicht precies hetzelfde, eens moet de eerste
keer zijn, toch? Ik ga ook mijn haren weer verven, ze zijn nu zo grijs en
maken mij erg ouwelijk, ik ga voor goudblond en ik denk dat ik ook
nog even naar de zonnebank ga, dat moet ik vanaf nu allemaal weer
gaan bijhouden.
Want als je dik bent en ook nog eens wit, dan vind ik dat helemaal
geen gezicht, dan kan je beter nog een bruin kleurtje hebben, heb je
tenminste nog iets aantrekkelijks.

Want je wilt toch niet op de operatietafel liggen met een dik, wit
lichaam, in alleen een vormloze blauwe kiel en meer niet, ze zien alles,
ik zou me doodschamen.
Maar moet in nou alleen maar wortelen eten, niet?
Oh, gelukkig want ik hou zo van smikkelen.
Op de leesclub krijgen we altijd een glaasje lekkere advocaat met een
dot lobbig geklopte slagroom en dan heb ik op dinsdag mijn vriendinnenclub en daar hoort een zelfgebakken iets bij de koffie en in het
weekend komt mijn familie op de borrel, dan gaat steevast de frituurpan aan voor een paar van die goudbruine bitterballetjes met
mosterd, maar ja, ik snap dat at vanaf nu allemaal wat minder moet.
{…} zo, dat had ik niet verwacht, dus het duurt wel eventjes voordat ik
10 kilo kwijt ben?
Nou, dan maar hopen dat de gal- en nierstenen nog eventjes op hun
plaats blijven zitten en niet te veel oversteken natuurlijk en ik zal de
komende weken dan ook maar niet fietsen.
Dat ik hier allemaal niet eerder aan heb gedacht, door mijn nichtje
ben ik wel met mijn neus op de feiten gedrukt.
Ik maakte mij nooit druk, mijn man is al 7 jaar overleden, dus wie zal
mij nog in mijn nakie zien?
Als ik geluk heb pas als ik overleden ben, maar dat merk ik dan niet
meer, ik was toch helemaal het ziekenhuis vergeten.
Hopelijk ben ik nog op tijd!
Maak maar vlug een passend dieet, beter te vroeg dan te laat…”

Vakantiehuis de Betuwe wint opnieuw de Gouden Zoover Award
Op 10 januari zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover
Awards voor accommodaties uitgereikt. Vakantiehuis de Betuwe
won opnieuw een Gouden Zoover Award. Gedurende het hele jaar
2018 zijn er 30 reviews geschreven door vakantiegangers die hun
ervaringen graag delen om anderen te helpen bij het vinden van
de perfecte vakantie.
De gasten beoordeelde Vakantiehuis de Betuwe met een waarderingscijfer 9,7.
Marcel en Wilma van Viegen;
"We zijn ontzettend blij met
deze hoge waardering van
onze gasten. En bedanken
onze gasten hiervoor.
We doen ons best om het huis
zo gastvrij mogelijk te maken,
door warmte en gezelligheid
te creëren, dan is het natuurlijk
fantastisch dat dit weer wordt
beloond met een Gouden
Zoover Award," aldus Marcel
en Wilma van Viegen.

Vakantiehuis de Betuwe staat in Lienden, een gezellig dorp in de
Betuwe.
Het huis is van alle gemakken voorzien van bv. een grote badkamer
met ligbad en regendouche, een gezellige woonkamer met keuken
die voorzien is van alle benodigde apparatuur.
U geniet van veel privacy in de tuin op het zuiden met een prachtige
overkapping bij de loungebank.
Het vakantiehuis boekt u incl. opgemaakte bedden, bad en keukenlinnen en eindschoonmaak.
Dus echt vakantie! Kijkt u eens op onze website daar vind u heel veel
informatie en u kunt direct reserveren.

Over de Zoover Awards; De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende
publieksprijzen en geven erkenning aan de best gewaardeerde
accommodaties in Nederland en Europa.
Door gasten simpelweg een review te laten schrijven over de
ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans
maken op een Award.
Alle reviews over het volledige jaar 2018 worden meegenomen.
In januari 2019 werden de Awards op een feestelijke manier
uitgereikt.

Meer informatie? Neem contact op met:
Vakantiehuis de Betuwe
Marcel en Wilma van Viegen
www.vakantiehuisdebetuwe.nl
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Healthclub Juliën viert
30-jarig bestaan!
In 1986 gestart met karatetrainingen op de
hooizolder in het ouderlijk huis (boerderij) en de
gemeentelijke gymzalen, in 1989 Sport- en Gezondheidscentrum Juliën geopend in Kesteren,
in 1992 verhuisd naar Lienden en daar de boerderij omgebouwd tot sportschool, in 2000 een
grote aanbouw, in 2005 een verdieping inpandig
en zo geeft elk jaar wel weer nieuwe innovaties.
Juliën en Monique van der Slikke en het enthousiaste Team van medewerkers zijn inmiddels
door de wol geverfd als het over vernieuwingen
en innovaties gaat, wat ook precies de reden is
dat de leden uit de gehele regio komen. Er is
een grote diversiteit aan activiteiten, veel expertise in het Team van medewerkers en je vind er
altijd de laatste trends. Daarnaast is het prettig
samenwerken met de partners die intern zitten,
als o.a. Fysiotherapie Sylvia Crum en Diëtistenpraktijk Eetstijl.

Spin for Life

Dit jaar bestaat de Healthclub maar liefst 30 jaar
en speciaal hiervoor wordt een grote Feesttent
geplaatst. De start van deze Feestmaand is op
zaterdag 16 maart en eindigt op zaterdag 13
april. De start wordt gedaan met de Spin for Life
JRHGHGRHOHQPDUDWKRQ0DDUOLHIVW¿HWVHQ
worden er ingevlogen, waarbij men 6 uur achterHHQNDQ¿HWVHQ$OZHHUYRRUKHWHMDDULV9LOOD
Joep het goede doel en ook nu dus weer wordt
er gezamenlijk gestreden tegen de ziekte neuroblastoom kinderkanker.

Ledenfeest

Is het de Spin for Life marathon als start, er
wordt afgesloten met een knallend Ledenfeest
op 13 april.

Remy Bonjasky

Tussen 16 maart en 13 april staan tal van
(sport) events gepland. Op 20 maart komt 8e
'DQMXGR$G5HEHOHHQMXGRFOLQLFYHU]RUJHQ
op 1 en 2 april zijn er lanceringen van diverse
groepsactiviteiten, op 5 april geeft Larz Schuijling een Masterclass Streetdance en op 9 april
JHHIW5HP\%RQMDVN\HHQERNVFOLQLFHQGDQLV
de agenda nog bij lange na niet compleet.

De Betuwe Runners (Roparun)

Donderdag 11 april is er een Exclusieve Goede
'RHOHQ9HLOLQJYRRUGH5RSDUXQZDDUYRRULQ
KHW3LQNVWHUZHHNHQG'H%HWXZH5XQQHUV]LFK
aan het klaarstomen zijn. Ook worden er deze
maand lezingen gepland voor bedrijven c.q.
ondernemers over Duurzame Inzetbaarheid.

Voordelig Lid worden

Schrijf je in als lid in
deze Feestmaand,
dan kan je aan alle activiteiten deelnemen,
je betaalt geen Inschrijfgeld en ontvangt
bovendien een Speciaal Jubileumgadget.

Stap eens binnen!

De ervaring leert ons dat het soms een drempel is om die start te maken die je eigenlijk al
lang wenst te doen. Kom gerust eerst kijken en
laat je informeren. Het crédo bij Juliën is: Wij
KHOSHQMHDOWLMGYHUGHU%HODQJULMNVWHLQGH]HLV
dat je op de voor jou beste plaats terechtkomt.
Misschien dan in 1e instantie geen sport, maar
fysio, of geen actie maar Mindfulness. Gezamenlijk met jou bespreken en bekijken we de
mogelijkheden. Graag tot ziens!

Healthclub Juliën
Provincialeweg 16
4033 BR Lienden
Tel. 0344-602204
info@healthclubjulien.nl
www.healthclubjulien.nl

Personeel nodig?

www.uitzendgroepwerk.nl
Ommerenveldseweg 44 - 4032 NC Ommeren
0344 60 39 17 info@uitzendgroepwerk.nl

Uitzenden

 Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

WORDT JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Ter versterking van ons team voor het monteren van onze producten door
het hele land bij diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een serieuze:

Monteur (M/V)
Voor: 32-40 uur/week
Bezit je de volgende persoonlijke eigenschappen:
Je bent woonachtig in de omgeving van Tiel. (± 15 km )
Je bent Kwaliteitsbewust en Klantvriendelijk.
Je bent een echte Teamspeler.
Je bent Flexibel Géén 9 tot 5 mentaliteit en Prestatiebewust.
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Opleiding en Ervaring:
Heb je LBO / VMBO werk- en denkniveau.
Heb je kennis van gereedschappen en materialen.
Ben je in het bezit van VCA1 certificaat, of ben je bereid om deze te halen.
Relevante werkervaring in de elektrotechniek is een pre, maar geen must.
Wat heeft ETDV jouw te bieden:
Goede Primaire en Secundaire arbeidsvoorwaarden (Conform CAO kleinmetaal)
Interne doorgroei mogelijkheden binnen ons team.
Een prettige werksfeer in een jong team met leuke collega's.
Meewerken aan innovatieve en technisch zeer interessante projecten.
Bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast contract.
Kijk snel op onze website voor meer informatie
www.etdv.nl en vul het sollicitatieformulier in.
of stuur uw sollicitatie brief naar: sollicitatie@etdv.nl

Lingewei 65 4004LK Tiel
Telefonische reacties worden niet op prijs gesteld

Bourgondisch
BBQ buffet
24,95 p.p.

binnen of buiten

Onbeperkt en geen tijdslimiet

BBQ Thuis
Vanaf 13,95 p.p.

Inclusief 5 soorten vlees, 2 salades, stokbrood,
kruidenboter en diverse sauzen.
Vanaf 2 personen
Barbecuerestaurant ‘t Vuurspoor
Wageningsestraat 35 Andelst 0488455040
www.vuurspoor.nl

Coby (Pico) Gaasbeek uit Ingen in Gambia
Zoekende
Mijn leven was een groot vraagteken
in de tijd dat ik tussen locale bevolking
in Gambia terechtkwam. Nooit was ik
in Afrika geweest.
De armoede, hopeloosheid, maar ook
het zonnige optimisme, ondanks
uitzichtloze situaties, troffen me als een
mokerslag.
Dus toen ik met een paar kinderen in
het zand zat te spelen en kort daarop
iemand van een vrijwilligersorganisatie ontmoette, veranderde
alles…

Ondertussen heb ik veel verschillende prachtige dagen mogen
beleven met “mijn” kinderen, al met veel materialen geëxperimenteerd en het werkgebied uitgebreid naar een kleuter-/lagere school.
Ben ik van “toebab” ook hier gewoon Cobi geworden en kan ik niet
meer door Tanji fietsen zonder 20 keer af te stappen, handen te schudden en lieve kleine knuffels te krijgen.
Geluk zit in kleine dingen,
Cobi
Waar je talenten en
de behoeften van de wereld
elkaar kruisen,
daar ligt je roeping.
Aristoteles

En zo was ik een paar maanden later al op weg naar het nieuwe Franco
Inn Skillcentre voor FutureForYoungPeople in het vissersdorpje Tanji
voor Arts & Crafts met kansloze kinderen, om hun kennis en
vaardigheden op speelse wijze te vergroten.
Op weg, maar om er te komen was een ander verhaal.
In Gambia hebben alleen een paar grote geasfalteerde wegen een
naam. De rest van de straten en de wirwar van duizenden zandpaden
zijn naamloos.
Om een specifieke plek te vinden, moet je dingen onthouden als: Bij het
blauwe raam rechts, die scheve paal links, tegenover de taxistandplaats
(stuk zand) het pad in, de bocht om links bij de sup(ermarkt, een
ieniemienie hokje), bij de moskee rechts aanhouden…
Maar… er zijn tig blauwe ramen, tig scheve palen, tig kleine sups...
Na een tijdje cross je vertrouwd op je fiets tussen de compounds door
met deze aanwijzingen, maar die 1e keer duurde het een uur om bij het
skillcentre terecht te komen.
En ik zat toen zelfs in een locale taxi met gids! Was ik ff blij dat ik Gambia
Maybe Time (Je mag te laat komen, of zelfs niet komen opdagen!)
afgesproken had en niet Europese tijd (stipt!).
De 2e keer zat de route er nog lang niet in, maar door ingecalculeerde
“verdwaaltijd” was ik ruim op tijd. De kinderen druppelden binnen.
Het gaat als een tamtam: de een zegt het tegen de ander.
Ze komen ineens overal vandaan hollen en de verwachtte 20 kinderen
worden er 50.
Ga d’r maar aan staan!
Flexibel (of chaotisch, kies zelf maar) als ik ben, verdeelde ik de spullen
iets ruimer.
Toen sprak ik ook maar een paar woorden Mandinka.
Wat niet echt handig is als er maar 3 kinderen bij zijn, die een little bit
Engels spreken.
Maar met handen- en voetengebaren en wat snel bijgeleerd Mandinka,
werd ‘t een supermiddag. Sommige kinderen waren bang van de
toebab (witte) met haar open expressieve manier van werken.
Maar toen ze merkten dat ik toch geen enge witte heks was, brak het ijs
snel en ontpopten de meesten zich als ontdekkende vrolijke
kunstenaartjes met papier, verf en oliekrijt.

Mocht u willen bijdragen aan ons werk?
Donaties in de vorm van: geld (voor verscheping), knutselmaterialen
zoals; scharen, lijm, penselen, verf, gedecoreerd papier, textielbloemen, kralen, garens, touw, ijzerdraad, enz. zijn erg welkom.
Voor meer info: cobigaasbeek@gmail.com
Francoinn.com
Futureforyoungpeople.nl

Franco Inn Guesthouse; wie zijn wij
Wij zijn Franco en Eefje, trotse Gambiaan en een Nederlandse die haar hart verloren heeft in Gambia.
In januari 2011 hebben we elkaar in Gambia leren kennen
toen Eefje vrijwilligerswerk deed voor de stichting waar
Franco deel van uitmaakt. Verliefd, verloofd, getrouwd en
ook nog trotse ouders mogen worden.
Franco heeft net zoals de meeste Gambianen geen
makkelijk leven gehad. Hij heeft altijd iets willen betekenen
voor zijn land en landgenoten.
Hij laat zijn mooie gastvrije land graag aan anderen zien.
Samen hebben we hard gewerkt om dit te bewerkstelligen.
Ondertussen kunnen we jullie vol trots verwelkomen bij
Franco Inn Guesthouse en Educatief en Cultureel Skill
Centre. In het vissersdorp Tanji ben je van harte welkom
om bij ons één van de vele leuke workshops te volgen.
Hiermee zorg je ervoor dat de lokale medewerker die de
workshop geeft een inkomen heeft.
Ook ben je van harte welkom om te verblijven in ons
guesthouse. In het vissersdorp Tanji verblijf je lokaal om
het echte Afrika gevoel te krijgen, maar wel met westerse
faciliteiten zoals stromend water, elektriciteit, douche en
toilet. Je kunt ook Europees eten.
We kunnen je het land laten zien, uitstapjes maken,
workshops bieden, adviseren en veel vertellen over
Gambia. Alles is te combineren.
Of je nu één nachtje of een paar maanden blijft, geheel
zelfstandig, of alles met een gids wil doen, te voet, met de
fiets, met de auto, of juist helemaal niets wil doen, alles is
mogelijk. Wij willen je graag het mooie Gambia laten
ontdekken, ervaren en voelen.
Net doen alsof je thuis bent in Gambia…
Franco en Eefje
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Chris van Esterik

Jaantje Hol: Geleerd in een Goggomobil

Tijdens mijn jeugd in de jaren vijftig in Ingen, stond dr. Adriana Hol
(1895-1965), roepnaam Jaantje, in het dorp bekend als enigszins
excentriek.
Of ze dat ook daadwerkelijk was, weet ik niet. Iedereen wist dat ze
‘letters had gegeten’ en in 1957 een dik boek over de Betuwe had
geschreven, dat maar weinigen gelezen hadden, wellicht op de
dominee, de burgemeester en het hoofd van de school na.
Daar was het dorp heimelijk ook wel trots op: zo’n dik boek, geschreven
door iemand uit het dorp zelf, dat zichzelf als klein en onbetekenend
beschouwde.
In het Ingen van die jaren was je al snel excentriek als je wat letters had
gegeten, d.w.z. een middelbare school had gevolgd en daarna zelfs de
universiteit, als dochter van een herenboer alleen en ongetrouwd op
een grote herenboerderij in de Brei woonde.
En dan ook nog in die vreemdsoortige Goggomobil reed, een van de
zonderlingste autootjes van na de oorlog: een soort micro-auto van
250 cc. Een rijdende stoel in de vorm van een soort mini-ufo, niet langer
dan een bromfiets, waar de enige deur van het voertuig zich aan de
voorkant achter het dashboard bevond.
Bij het instappen opende je de hele voorkant, inclusief stuur en
dashboard, ging op die ene stoel zitten en klapte stuur en dashboard
weer naar je toe om de deur te sluiten en startte vervolgens de motor.
Daarop liet zich een luid gepruttel horen.

Onderwijzeres worden was
in die dagen het meest voor
de hand liggende beroep voor
meisjes van de elite.
En zo ging Jaantje naar de
normaalschool -later kweekschool- in Rhenen.
Met onafgebroken verder
studeren en tegelijk les geven
promoveerde ze in 1937 aan de Universiteit van Utrecht in de Nederlandse Taal en Letteren.
Voor De Betuwe las ze honderden studies en zocht ze in haar legendarische Goggomobil de Betuwnaren veelal thuis op om hun dialect,
hun dorpsverhalen, hun liedjes, sagen en legenden te noteren en voor
het boek te verwerken.
Daar had ze veel plezier in, zo blijkt uit haar dankwoord: ‘Ik dank de
vele ongenoemden, bij wie ik, nimmer tevergeefs, heb aangeklopt om
over een of ander onderdeel te worden onderricht.
De laatste was een bijna 79-jarige, die ’s morgens om acht uur al voor
mijn deur stond om mij de volledige tekst te verschaffen van één der
Nieuwjaarsliedjes.’

Dorpsverhalen, liedjes, sagen en legenden

Presentatie van 'De Betuwe' in 1957 met de
Commissaris van de Koningin

Maar wat Jaantje in de Brei nou
precies had uitgespookt met het
eten van al die letters en het
schrijven van zo’n dik boek, daar
had het dorp goeddeels geen
weet van en het interesseerde
ze ook weinig, onder het aloude
motto van het Betuwse minder
waardigheidsgevoel, waarover
Jaantje óók had geschreven:
‘Daar zijn wij veel te dom voor.’

Jaantje haar loopbaan begon tamelijk gangbaar: als meisje van
aanzienlijke afkomst dat goed kon leren, werd het in het begin van de
vorige eeuw gaandeweg gedoogd dat ze een opleiding ging volgen in
plaats van thuis te blijven wachten op een geschikte huwelijkskandidaat uit een vergelijkbaar aanzienlijk geslacht.

Familiediner Hol, tweede van links Jaantje.

Jaan Hol overleed op 13 maart 1965. Na haar dood eerde men de
grote betekenis die Adriana Roelandina Hol heeft gehad voor de
kennis van de Betuwe, het Betuws, en de dialecten van heel Gelderland en Midden-Nederland, door het Dorpsplein in haar geboorte- en
woonplaats Ingen om te dopen in het Dr. A.R. Holplein.

Lezingen “Baron van Brakell”Museum Ommeren
Maandag 8 april 2019

Maandag 13 Mei 2019

20.15 uur - Na afloop van de Algemene Ledenvergadering
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Dr. F.Th.J. Godin - De geschiedenis van het adellijke huis Kortenhoeve
in Eck en Wiel

20.00 uur - Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Nils Kerkhoven - "Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom
mee"

Ook al heeft er in 1266 nooit een kasteel Eck bestaan doet dat niets af
aan het feit dat het huidige huis een geschiedenis van bijna zeven
eeuwen heeft en ondanks vele verbouwingen nog steeds veertiende
eeuwse bouwdelen kent.

De lezing " Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee"
vertelt het verhaal van dit bijzondere avontuur dat leidde tot de
ontdekking van de "grootste archeologische vindplaats van Nederland" en laat u kennismaken met de vele bijzondere vondsten tot nu
toe

De vroege geschiedenis van Kortenhoeve inclusief de mythe over het
dertiende eeuwse kasteel Eck op fantasie berust.
Onderzoek bij diverse archieven
leverden mooi beeldmateriaal op.
Ik hoop met mijn onderzoek een
zinvolle bijdrage te hebben geleverd
aan het begrip van de bewoners- en
bouwgeschiedenis van dit historische
huis.

Archeoloog Nils Kerkhoven vertelt
over de vondsten.
Foto: de Gelderlander
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Bastiaan Briene Transport: wat past, dat past!
Bastiaan Briene Transport is een kleinschalig maar multiinzetbaar transportbedrijf in de regio Tiel en Ingen.
Van grootschalig, gekoeld vrachtwagentransport tot het bezorgen van een enkel pakket: je kunt 24/7 op ons rekenen.
Hierbij trekken wij ons niets aan van slecht weer en werken wij
altijd oplossingsgericht.
Ons credo is dan ook: wat past, dat past!
Snel tot je dienst
Als producent, winkelier of logistiekbedrijf heb je veel te maken
met transport.
Er is natuurlijk het geplande transport van jouw vracht, maar er zijn
ook momenten waarop er onverwachts nog een vracht verplaatst
moet worden. In die situaties staan wij voor je klaar.
De lijn is kort, waardoor wij je al heel snel van dienst kunnen zijn –
doorgaans al dezelfde dag.
Onze houding is oplossingsgericht en no nonsens:
Transport van A tot Z
Wij verzorgen groot transport met onze vrachtwagens.
Grote hoeveelheden pallets kunnen wij dus probleemloos voor je
transporteren, zowel gekoeld als ongekoeld.
Zo distribueren wij veel AGF en zacht fruit, en diepvriesproducten,
voor grote en kleine supermarkten.
Maar ook vracht zoals bomen, meubels en zeer zware pakketten
voorzien wij van snel en zorgvuldig transport binnen Nederland.
Daarnaast kun je ons inschakelen voor meer kleinschalige koeriersdiensten.

Denk bijvoorbeeld aan het bezorgen van een nalevering bij jouw
klant of het opsturen van een nabestelling naar een van jouw winkeliers.
In onze Volkswagenbusjes is plaats voor een blok pallets tot maar
liefst 1,5 meter hoog.
Onze koeriers kun je tevens lastminute inschakelen tegen een spoedvergoeding. Ons busje verschijnt dan binnen een uur bij jou op locatie
(mits binnen een straal van ca. 50 km rond Tiel)!
Ben je op zoek naar een betrouwbaar en voordelig transportbedrijf?
Wij zitten vrijwel altijd flink onder de prijzen van de grote koeriers- en
transportbedrijven. Wil je gebruikmaken van onze service of ben je op
zoek naar meer informatie?
Bel naar tel. 085-0014159 en je komt snel meer te weten.
Wij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar en vertellen je graag meer!
Rijnstraat 43, 4031KK Ingen
bastiaanbrienetransport@gmail.com
www.bastiaanbrienetransport.nl

Groot of klein bij Calimero is het altijd fijn
Bij cafetaria Calimero in Ommeren kun je, behalve voor friet, snacks
en ijs, ook terecht om gezellig wat te drinken en te biljarten.
Sinds 1992 runnen Arend en Teunie het cafetaria midden in het
mooie dorp Ommeren.
Door de constante kwaliteit vinden ook klanten uit de omliggende
dorpen hun weg.
Naast het grote assortiment heeft Calimero ook zijn specialiteiten
zoals gehaktballen en karbonade en meer vleesproducten van de
echte slager.
Ook de kipspecialiteiten komen vers van de poelier en worden zoals
hete kip (piri piri) door het echtpaar zelf bereid.
Achter het cafetariagedeelte bevindt zich een knusse bar om een
drankje te drinken terwijl in de achterste zaal een biljart staat wat
onder andere door de plaatselijke biljartclub gebruikt wordt voor hun
competitie, maar als u zelf eens lekker een balletje wilt stoten kan dat
natuurlijk ook.

Frietwagen
Nieuw is de goed uitgeruste frietwagen.
Calimero komt ook bij u op locatie voor feesten, bruiloften, partijen
voor particulieren, verenigingen, scholen, bedrijven etc. ook huren is
mogelijk want er is steeds meer vraag naar een frietwagen op feesten
en partijen.
Calimero komt op een afgesproken tijdstip waarna de gasten zich
onbeperkt tegoed kunnen doen aan snacks en
goudbruine friet.
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Ommerenveldseweg 9
4032 NA Ommeren
Telefoon: 0344-603021
E-mail: arendscalimero@hetnet.nl
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FEESTJE?
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WWW.HEERLIJKHEIDECKENWIEL.NL

DE HEERLIJKHEID IN VOLLE BLOEI
Na de verbouwing van de Heerlijkheid in 2018 heeft de locatie zich
nog verder ontwikkeld tot multifunctionele duizendpoot.
In het seizoen is het landgoed open als toeristische trekpleister voor
koffie met wat lekkers en heerlijke lunches op het terras.
Daarnaast worden er zowel in- als buiten het seizoen veel
evenementen en feesten en partijen georganiseerd in de Heerlijkheid.
Een knus gezelschap in de gezellige, huiselijke zaal bij de bar ‘De
Bongerd’. Grote feesten, bruiloften, lezingen en presentaties in de
grote zaal ‘De Kersentuin’, die van alle moderne, technische gemakken
voorzien is.
Ook in 2019 gaat deze ontwikkeling verder en staan er weer mooie
dingen op stapel.
Hieronder alvast wat data om in de agenda te zetten!
LENTEFAIR 30 MAART
Zaterdag 30 maart opent het seizoen volgens traditie met alweer de
6e editie van de Lentefair. Van 10.00 uur tot 18.00 uur is er een grootse
streekmarkt op het terrein met volop vertier voor de kinderen.
De entree is wederom gratis net als het parkeren.
Voor meer informatie:www.heerlijkheideckenwiel.nl/lentefair
RONDOM DE HEERLIJKHEID 11 MEI
Op zaterdag 11 mei 2019 vindt in
samenwerking met Roparun team
Betuwse Runners de vierde editie
plaats van "Rondom de Heerlijkheid
Eck en Wiel". Hoofddoel is om deelnemers op een sportieve en actieve
manier het dorp Eck en Wiel en haar
geschiedenis te laten ontdekken en op
een gezellige manier met elkaar en
voor elkaar een goed doel te ondersteunen.
De opbrengst van Rondom de Heerlijkheid 2019 komt ten goede aan
het Roparun Team 356 De Betuwe Runners! Voor meer informatie en
inschrijven: www.heerlijkheideckenwiel.nl/Rondomdeheerlijkheid

OKTOBERFEST 28 SEPTEMBER
Op zaterdag 28 september is het Oktoberfest en wordt de Heerlijkheid omgetoverd tot de grootste Biergarten van de Betuwe met live
muziek en veel gezelligheid!
HALLOWEEN 26 OKTOBER
Op zaterdag 26 oktober 2019 is het Halloween
op de Heerlijkheid Eck en Wiel voor jong en
oud. Iedereen is welkom! Later dit jaar volgt
meer informatie. Het wordt in ieder geval weer griezelig spannend!
DINER@HEERLIJKHEIDECKENWIEL
Kunnen we ook ’s avonds eten bij de Heerlijkheid? Dat is een vraag die
door toeristen en ‘locals’ vaak wordt gesteld. Vorig seizoen hebben we
hierin wat thema avonden georganiseerd. Maar dit hoogseizoen gaan
we een vaste avond in de week open voor een heerlijke maaltijd.
Houd de website en Facebook in de gaten voor de start van dit diner!
www.heerlijkheideckenwiel.nl Facebook ‘heerlijkheideckenwiel’
FEESTJE?
Ten slotte…heeft u zelf wat te vieren? Neem tijdig contact op via
loes@heerlijkheideckenwiel.nl of bel 06-38083150. Zo weet u zeker
dat de datum die u wenst beschikbaar is en kunnen we samen een
mooi arrangement op maat maken.

Nieuw: Dorpsauto voor Ingen
Op 1 april start Dorpsauto Ingen als proef.
Een gezinsauto is als deelauto voor bewoners beschikbaar.
De Dorpsauto komt er door de inzet van vrijwilligers en Dorpshuis
"In de Gaard" en met steun van Provincie Gelderland.
Project Dorpsauto
Per 1 april beschikt Ingen over een deelauto om bewoners een extra
vervoersmogelijkheid te bieden.
De auto is per uur te gebruiken.
Het project is voorbereid met de gemeente, vrijwilligers en
Dorpshuis In de Gaard.
De initiatiefnemers hebben speciaal gelet op de vraag vanuit
bewoners.
Die hadden in 2018 al aangegeven een multifunctionele gezinsauto
te willen. Het wordt een hybride Toyota Auris.

Samen met Welzijn Rivierstroom wordt de auto ook ingezet worden
om met een vrijwillige chauffeur en ouderen te gaan winkelen in Tiel
of Rhenen of om een uitje te maken. Dat kan een mooi museum zijn
op de Veluwe of naar de tuinen van Appeltern. Dan worden de kosten
gedeeld en is het betaalbaar voor een ieder. Flexibiliteit is een groot
voordeel. .
De gemeente Buren werkt aan verschillende alternatieven voor
haalbaar en betaalbaar vervoer. Naast het project Automobiel is er nu
ook de Dorpsauto Ingen. Verder kunnen inwoners gebruik maken van
de regiotaxi ‘Versis’. en de buurtbus van Arriva.
De inwoner kiest welke optie het beste
Namens de gemeente opent wethouder Daan Russchen het project
op 10 april a.s. om 15.00 uur bij het dorpshuis In de Gaard Dr. A.R.
Holplein 13-15, 4403 MB, Ingen.

Tarief en mogelijkheden. Gemak staat voorop!
Mensen met een rijbewijs kunnen de auto individueel gebruiken.
Dit kan al per uur. De kosten voor de Dorpsauto zijn normaal € 4,50
per uur ( max. € 45,-- per dag) en € 0,25 per km.
Als introductie geldt tot 1 juli 2019 een uurtarief van € 2,50 en € 0,20
per km. Dat is inclusief brandstofkosten.
De Toyota Auris is een automaat en ook hybride, dus erg zuinig.
Registratie is gratis.
Het reserveren van de auto is per online agenda.
Tanken is met een tankpas.
Een beheerder zorgt ervoor dat de auto netjes blijft.
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Liendens toptalent in exclusief Opleidingsteam
Lienden. Al jarenlang stopt Sven Doornenbal al zijn vrije uren in de
motorsport. Van school naar training en van training naar wedstrijd,
zowel in eigen land als ook in het buitenland.
Behalve zijn eigen uren, is het ook vooral vader Hans die er vele
sleutel- en reisuren in stopt, dit naast de drukke werkzaamheden van
zijn eigen onderneming HDM.
Dit jaren van zwoegen is niet
onopgemerkt gebleven, de
KNMV heeft Sven opgenomen in
haar Opleidingsteam, dat uit
slechts 5 toptalenten bestaat en
die op deze manier ondersteund
worden vanuit de Bond.
Dit betekent dat Sven meer
mogelijkheden krijgt aangereikt
en zo ook buitenlandse trainingen en wedstrijden makkelijker in
zijn agenda kan plaatsen.
Dat Sven 100% voor zijn kansen
gaat is voor een ieder in zijn
omgeving wel duidelijk, mocht
dit niet zo zijn, dan was het wel tijdens zijn krachttraining bij Healthclub
Juliën, waar hij zelfs zijn wedstrijdmotor met zich mee nam.
Sven is duidelijk ambitieus en doet er alles aan om verder te komen;
gestart in 2014 op de minibike, overgestapt naar de 125 cc, ook hier weer
de nodige successen behaalt en dan dit jaar naar de Supersport 300
klasse en opgenomen in het Opleidingsteam en tevens de topsportstatus van NOC NSF ontvangen als nationaal talent.
Zijn grotere doel is nu het WK Supersport in 2021.
Hiervoor is echter ook extra financiële support nodig.
Er wordt al veel gedaan, echter al deze extra inspanningen als reizen,
trainingsstages, een 2-tal motoren en al de onderdelen die nodig zijn,
vragen een groter budget.

Sven zoekt dan ook naarstig naar bedrijven die wat willen en kunnen
betekenen voor hem.
Natuurlijk wordt er ook gekeken welke wederdienst er dan gewenst is.
Hebt u interesse en draagt u de motorsport of Sven persoonlijk een
warm hart toe, mail dan voor de sponsormogelijkheden naar
hdm@planet.nl.

Ik volle galop door het Koninkrijk
DUTCH KNIGHTS ON THE ROAD FOR DUCHENNE
Wij gaan de machtige kastelen en landhuizen van Engeland
beleven, de legendarische Schotse Highlands doorkruisen en de
Keltische roots van het land van draken ontdekken; Wales.
Knights of the Island wordt voor ons onbetwist de meest avontuurlijke roadtrip op Brits grondgebied.
Duiken in de ziel van het Verenigd Koninkrijk en haar glorieuze
natuurlijke en culturele diversiteit ervaren.
Leren te voelen én begrijpen zowel de traditionele als de
post-industriële levenswijzen in dorpen, steden en metropolen.
een ervaring van vrijheid en écht avontuur.
Wij, Sjoerd van der Zee en Dennis van der Bogt
gaan 10 t/m 21 Mei de SAC Knight of the Island
Rally rijden in een 20 jaar oude Volvo V70.
10 dagen en 3500 km het Britse eiland rond.
Tijdens deze rally willen wij aandacht vragen
voor de Spierziekte Duchenne.
Wij zullen in aanloop naar ons avontuur een aantal evenementen
organiseren die in het teken zullen staan van Duchenne en de
stichting “ Samen voor Duchenne” waarvoor wij geld gaan inzamelen voor onderzoek en medicatie.
On the Road for Duchenne
Graag willen wij met onze trip ook aandacht vragen voor de ziekte
van Duchenne. Duchenne Spierdystrofie is een progressieve
spierziekte waarbij de spieren langzaam afbreken en kinderen
steeds minder sterk worden.

Duchenne komt voornamelijk voor bij jongens.
Kinderen met Duchenne Spierdystrofie vallen vaak en kunnen niet
goed rennen. Rond het 10de levensjaar wordt lopen erg moeilijk en
worden de kinderen afhankelijk van een rolstoel.
Rond het 20ste levensjaar zijn vaak de spieren die voor ademhaling
nodig zijn te zwak geworden en is beademing nodig.
Het hart is ook een spier, dit maakt Duchenne uiteindelijk fataal.
Stichting “Samen voor Duchenne” zet zich in voor bekendheid en
werven van geld voor onderzoek naar medische oplossingen voor
jongens met Duchenne Musculaire Dystrofie.
Je kan dit initiatief steunen door een donatie te doen middels een link
op onze Facebook pagina @dutchknightsforduchenne.
Ook zoeken wij bedrijven ons initiatief willen sponsoren, wij bieden
verschillende sponsorpakketten, Logo’s op de auto, kleding, flyers en
vermelding op onze social media kanalen.
Meer info? 06-53184279 of stuur een mail naar
sjoerd.vanderzee@me.com en wij nemen contact met u op.

Lekkere voorjaarsrecepten
Roze asperges met blauwe kaassaus

Paddenstoelrisotto met poon & tijm

De ingredienten
• 500 gram geschilde asperges
• 300 ml rode bietensap
• 1 middelgrote gekookte biet
• 50 gram roquefort
• 50 gram walnoten, grof gehakt
• 1,5 el vloeibare honing
• 3 takjes tijm
• 125 ml slagroom
• 1 tl Worcestershiresaus (optioneel)
• versgemalen zwarte peper
• 1/2 meergranen stokbrood, in plakjes

Met poon valt heel wat te experimenteren in de keuken. Poon heeft
een fijne smaak en is zoet-garnaalachtig. Het klinkt niet alleen lekker,
het is ook lekker! In dit recept paddenstoelrisotto met poon & tijm bak
je de poon. En je kan de paddenstoelen vervangen door blokjes,
courgette, pompoen of kerstomaatjes. Eet smakelijk.
Ingrediënten
• 4 poonfilets zonder vel à 100 g
• 25 g gedroogde paddenstoelen
• 50 g boter
• 1 sjalot, fijngesnipperd
• 300 g risotto
• 100 ml droge witte wijn
• 1 l groentebouillon
• 300 gemengde paddenstoelen, in stukjes
• 1 bekertje crème fraîche (125 ml)
Tip: Vervang de padden• 50 g geraspte Parmezaanse kaas
stoelen door blokjes,
• 8 takjes tijm
courgette, pompoen of
kerstomaatjes.
Bereiding

Informatie
• Witte asperges
• 2 personen
• Hoofdgerecht
• Minder dan 30 minuten

Het aspergeseizoen
begint op 11 april
en duurt tot 24 juni.

Bereiding
1. Breng in een koekenpan 300 ml bietensap met 300 ml water aan
de kook. Leg de asperges er voorzichtig in (als het goed is liggen
ze net onder) en doe de deksel erop. Zet het vuur laag en laat de
asperges in 15 minuten gaar worden.
2. Leg een stukje bakpapier klaar. Doe de honing met de gehakte
walnoten in een steelpannetje. Verwarm en roer totdat alle
walnoten met de honing zijn bedekt. Zet het vuur uit en schep
de honingwalnoten op het bakpapier. Spreid de nootjes uit met
een spatel en laat ze afkoelen.
3. Verhit in een ander steelpannetje de slagroom op laag vuur. Doe
de roquefort er in stukjes bij en voeg ook 1 takje tijm toe. Laat de
kaas voorzichtig smelten in de room. Roer af en toe.
4. Snijd intussen het bietje in piepkleine blokjes. Als de kaassaus
helemaal klaar is zet je het vuur uit. Verwijder het tijmtakje en
maal wat zwarte peper over de saus.
5. Pak nu twee borden. Schenk in het midden van elk bord wat
saus, zodat je een mooie ‘spiegel’ van saus krijgt. Verdeel de
asperges over het midden van de borden en strooi daarover de
blokjes biet en de honingwalnoten. Garneer met de overge
bleven takjes tijm en serveer het stokbrood ernaast.

Chili sin carne (4pers)
2x ui gesnipperd
4 tenen knoflook
2 blikken tom. blokjes gesnipperd
2 thl chilipoeder
I avocado in schijven (in de lengte)
2 thl komijn
Verse koriander
3 zoete aardappels in blokjes
1 pot kidney bonen ( 250gr.uitgelekt)
1 pot mais ( 150 gr. uitgelekt)
- Fruit ui en knoflook.
- Voeg chili- en komijnpoeder toe en bak even mee
- Voeg de zoete aardappels, kidneybonen, mais en tomaten
blokjes toe en laat geheel ongeveer een half uur pruttelen
- Leg schijven avocado op de chili, strooi er verse koriander over
en dien op.
Lekker met een frisse salade van sla, bosui, rode paprika,
mozzarella, walnoten en walnoten olie.

1. Verwarm de oven voor tot 200 ºC. Week de gedroogde padden
stoelen in ruim warm water. Smelt in een hapjespan de helft van
de boter. Fruit de sjalot. Bak de risotto mee tot de korrels glanzen
en glazig zijn.
2. Schenk de wijn bij de rijst. Laat de rijst de wijn zachtjes kokend
opnemen. Schenk vervolgens de bouillon in 4 porties erbij. Laat de
rijst de bouillon steeds zachtjes kokend opnemen alvorens een
volgende portie toe te voegen. Kook de rijst in 15-20 minuten
beetgaar.
3. Leg de poonfilets op een bakplaat met bakpapier. Bestrooi ze met
zout en peper en verdeel er de takjes tijm over. Bak de vis in de
voorverwarmde oven in 10 minuten gaar.
4. Smelt intussen in een koekenpan de rest van de boter. Bak de
paddenstoelen 3 minuten. Breng ze op smaak met zout en peper.
Neem de risotto van het vuur. Schep de paddenstoelen, de crème
fraîche en ¾ van de kaas erdoor. Breng op smaak met zout en peper.
5. Verdeel de risotto over 4 borden. Leg er een poonfilet bij. Serveer
met de rest van de kaas.

Zoete aardappels met spruiten (2pers)
2 zoete aardappels in blokjes
2 rode uien in halve ringen
400 gr. spruiten schoongemaakt
2 eieren
peper
nootmuskaat
olijfolie
- Pocheer de blokjes zoete aardappels en spruiten ± 3 minuten.
- Verhit een pan en fruit de ui ± 5 min. Voeg de spruiten toe en
bak kort mee.
- Doe het spruiten mengsel en de zoete aardappels in een
ovenschaal en plaats in een verwarmde ( 160°) oven en laat
ongeveer 20 min bakken.
Dien de schaal op met twee gepocheerde eieren.
Tip voor twee gepocheerde eieren:
•
neem twee kopjes,
•
leg daar huishoudfolie in
•
bestrijk de folie met olie,
•
breek de eieren boven de kopjes
•
maak met bindtouw twee pakketjes
•
leg deze ongeveer twee of drie minuten in kokend
water
•
leg pakketje op een opscheplepel, knip pakketje los
en laat het ei op de bestemde plaats schuiven.
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De Haas
Esso Tankstation
Uw adres voor in- en verkoop van
gebruikte en nieuwe auto’s.
APK-keuringen, onderhoudsbeurten.
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DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN
VAN NIEUWE KUNSTGEBITTEN
Contracten met alle zorgverzekeraars
De volledige prothese zit in het basispakket
Kunstgebitten op implantaten
Frames en Partiële Protheses
Reparatie en Uitbreidingen
Gratis Advies
Flexibele Openingstijden (op afspraak)
Het werk wordt door mij volledig gerealiseerd
in ons laboratorium

Binnenhoek 2-4 4005 CB Tiel Tel 0344 848406

orging
Z oest
Z

Uitvaartver
Erik van

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

Laat uw auto wassen door onze professionele
wasstraat! Informeer naar onze scherpe prijzen.
7PHFMFO[BOHTFXFHt"(-JFOEFO
5FMt'BY
XXXWBLHBSBHFEFIBBTOMtJOGP!WBLHBSBHFEFIBBTOM

Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen
info@uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl

Fotoboek Ingen
In de loop van dit jaar verschijnt er een fotoboek van 120 pagina’s
met ongeveer 200 foto’s over het leven en werken in Ingen in de
jaren ‘40 tot en met ’60 van de vorige eeuw.
Om een schatting te maken in welke oplage het boek gedrukt moet
worden, vragen wij u als belangstellende om ons een opgave te doen
van het aantal boeken dat u zou willen bestellen.
De prijs ligt ongeveer op € 13,50 en we streven ernaar het fotoboek in
november af te hebben (een leuk sinterklaas- of kerstcadeau toch?)

U kunt uw bestelling en het aantal gewenste boeken alvast
per e-mail sturen naar: henk@vandorland.nl of
willemvandoorn@planet.nl
Uw naam, adres en telefoonnummer zijn voldoende.
Bellen kan ook Tel: 06-22967345

Uit den oude doos

Willem van Doorn, Ingen in beeld

Heeft u nog oude foto's die u beschikbaar wilt stellen om deze te digitaliseren dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Uiteraard krijgt u de originele foto's weer terug. Dit geldt voor Ingen, Lienden, Ommeren en Eck en Wiel.
U kunt mailen naar redactie@fruitbode.nl of naar willemvandoorn@planet.nl of bellen 06-22967345 wij komen ze dan graag bij u ophalen.

Ommeren,

Eck en Wiel,

het huis van de hoofdonderwijzer en de openbare lagere school
gebouwd in 1922. In Ingen is precies hetzelfde huis gebouwd (naast
de kerk) voor de hoofdonderwijzer.

op de achtergrond de pastorie en de Nederlands Hervormde Kerk.
In het huis rechts was jarenlang een bakkerij gevestigd en rond 1970
startte Jan van Gulik er een Buurtsupermarkt.
Jan kwam ook met zijn rijdende winkel huis aan huis.

Ingen,

Ingen,
in 1929 was de Rijn door de zeer strenge vorst helemaal dichtgevroren. De pont kon niet meer varen. De auto’s reden over het ijs naar
Elst (U) en konden zo hun weg vervolgen.
Andersom kon dit natuurlijk ook.

Dr. A.R. Holplein met de muziektent deze is gebouwd in 1950 ter
vervanging van een houten exemplaar. De muziektent hier nog
compleet met lantaarns, siert nog steeds het prachtige plein. Zou het
niet mooi zijn als Kunst Na Arbeid weer eens een concert zou geven
in de muziektent?

Lienden,
Eck en Wiel,
de muziektent die gebouwd is in 1949 met daarachter de openbare
lagere school. In 1975 is er een nieuwe school gebouwd aan de
Prinses Beatrixstraat. De oude school heeft plaats moeten maken
voor dorpshuis het “Ecksternest”.

de openbare kleuterschool De Pimpelmees begin jaren ’70 van de
vorige eeuw. Op de achtergrond de Nederlands Hervormde kerk.

Heeft u het artikel over het nieuwe
fotoboek van Ingen al gelezen?
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Ontmoeting gemeente en bewoners
Elk jaar organiseert de gemeente een ontmoeting met en tussen
actieve inwoners.
Op maandag 4 februari gingen ongeveer 50 vertegenwoordigers
van dorpsorganisaties, buurtpreventiegroepen, de gemeenteraad,
het college en ambtenaren met elkaar in gesprek en aan het werk in
de Heerlijkheid in Eck en Wiel.

De avond kenmerkte zich door een positieve en actieve sfeer met
als resultaat veel ideeën, contacten en kansen.
De gemeente kondigde hierin de start aan van het project Kerngericht Werken.
In het coalitieakkoord 2018-2022 met de titel “Samen, pro actief en
kerngericht” staat, dat al onze kernen uniek zijn en verschil er mag
zijn.
Dat vraagt ook om maatwerk als het gaat om samenwerking tussen
gemeente en inwoners. Inwoners willen gehoord, gezien en erkend
worden en de gemeente wil hier graag aan tegemoet komen.
De aanwezigen waren het erover eens dat er al veel goede stappen
zijn gezet, maar er is ook nog veel te winnen.
In 2019 gaan we in de praktijk ervaren en leren hoe de samenwerking
nog beter kan.
Dit doen we onder meer door proeven met kerngericht werken in drie
kernen: Ingen, Ravenswaaij en Zoelen

‘Waar een wil is…’
De Nationale Ombudsman presenteerde de uitkomsten van een
onderzoek naar ervaringen van inwoners met een initiatief voor hun
buurt of dorp. Hieruit kwam naar voren dat zij een aantal zaken belangrijk vinden:
•
De overheid biedt hulp en ondersteuning op maat;
•
De overheid denkt in mogelijkheden in plaats van regels;
•
De overheid treedt als één geheel op en handelt
voortvarend;
•
De overheid biedt duidelijkheid over de (on)mogelijkheden;
•
De overheid neemt het initiatief serieus.
Positieve gezondheid in Buren
Een tweede workshop had te
maken met een heel ander
aspect: gezondheid.
Hierin gingen deelnemers op
een actieve manier in op wat
gezondheid in een kern
betekent.
Aan de hand van een spel
werd gekeken hoe gezond
een fictief persoon was. Voor sommige kernen een aanleiding zich
verder te verdiepen in dit thema.
Ontwikkelingen rond kerngericht werken
Tijdens de derde workshop gingen deelnemers in gesprek over
kerngericht werken en inwonersparticipatie.
Welke ontwikkelingen spelen op dit gebied?
Welke problemen brengt dat met zich mee? En welke kansen?
Hier kwamen veel onderwerpen voorbij: van vergrijzing en digitalisering tot het burgerinitiatief.
Gedurende 2019 zullen nog vaker op deze en andere manieren inwoners, raadsleden en anderen bevraagd worden naar hun ideeën en visie.
Wilt u hier meer over weten? Bel of mail dan naar gemeente Buren,
140344 of mcoenders@buren.nl.

Mogen wij ons even aan u voorstellen?
Wij zijn stichting Vrienden van ‘t Kulturhus, een kleinschalige woonvoorziening in
Lienden.
Deze woonvoorziening is onderdeel van Santé partners.
Wij hebben deze stichting ruim een jaar geleden opgericht om het welzijn van de
bewoners, die in meer of mindere mate dementerend zijn, te bevorderen.
Dit doen we door het financieel ondersteunen van de activiteiten die in het Kulturhus
worden georganiseerd.
Deze activiteiten, die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden brengen
een welkome afleiding aan de bewoners.
Denkt u aan een aantal maaltijden per jaar zoals een kerstdiner en paasbrunch.
Ook worden er muziek activiteiten georganiseerd.
Aan het begin van dit jaar hebben de bewoners bezoek gehad van de Cliniclowns.
Er zijn tijdens de activiteiten al veel mooie dingen gebeurt: Een bewoner die bijna de
hele dag in de stoel zit ging spontaan dansen toen er muziek werd gemaakt.
Een ander ging zingen terwijl een gesprek voeren met deze persoon lastig is.
Omdat de stichting afhankelijk is van giften hebben we u nodig!
Steun de bewoners door donateur of vriend te worden.
De stichting heeft een ANBI status dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie over de stichting: www.stichtingvriendenvankulturhuslienden.nl
Het rekeningnummer van de stichting is: NL92RABO0325.2522.03 t.n.v. Stichting
vrienden van Kulturhus Lienden.
We hebben ook een Facebook pagina waar we foto’s op zetten als er een activiteit is
geweest: Welzijnsactiviteiten Kulturhus Lienden.
Ook praktische hulp is welkom! Wilt u helpen tijdens een van de activiteiten?
Stuur dan een mail naar: cschreuders@stmr.nl
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Tienermoeder

Lucie

Tiener in groep 8
Spannend waar gaat ze naar toe en op welk niveau?
Het niveau gesprek komt binnenkort.
De passende scholen zijn de revue allang gepasseerd.
Best gek als je nog niet 100% weet welk niveau ze heeft.
Tuurlijk heb je wel een idee maar toch is en blijft het erg spannend.

hoop ooit zelf zulk
En ook zo
faceboek berich-

Heeft u ook zo genoten van Heel
Holland Bakt?
Ook verlekkerd zitten kijken naar die
prachtige resultaten, misschien in de
lekkers te maken?
genoten of geërgerd aan de twitter en
ten en oordelen?

Gelukkig hoefden wij niet weer al die open dagen af.
Voordeel van 2de Tiener.
Ze is ook mee geweest naar alle scholen die we met Tiener 1
bezochten.
En Tiener 2 had haar keus al min of meer gemaakt.
De school waar Tiener 1 ook op zit.
Dus waar we de afgelopen jaren 3 scholen bezochten in 1 avond, was
het er nu maar 1.

Zo vermoed ik dat een oud leerling waarschijnlijk weer gekeken en
genoten heeft: Lucie.
Lucie de kleine bakster werd ze genoemd.
Een meisje dat meestal in schort naar school kwam, omdat ze niets
liever deed dan “thuis in de keuken werken”, zoals ze dat zelf noemde.
Haar moeder vond dat alles prima en gaf haar dochter de volle vrijheid
om haar liefhebberij uit te oefenen.

De open dag was vlak na een vermoeiende toetsweek van Tiener 1.
Ik vroeg haar: ‘Ga je ook helpen op de open dag?’
‘Mam, wat denk jij…ik zit daar al de hele week!
Da’s wel genoeg hoor!’
En gelijk heeft ze… Ik probeerde nog: ‘Ga je anders gewoon mee voor
de gezelligheid?’
En toen kreeg ik dé blik…rollende en wegkijkende ogen.
Ze wil even lekker chillen. (een woord waar ik nog steeds aan moet
wennen)

Toen Lucie eenmaal in de vijfde klas zat, werd het haar gewoonte om
met regelmaat een eigen baksel mee naar school te nemen om of de
klas of de meesters en de juffen te trakteren.
Hoewel we haar en haar moeder dikwijls kenbaar maakten dat we dit
wel erg veel vonden en niet nodig was, viel hierover met zowel Lucie als
haar moeder niet te praten.
Dit is haar hobby en geniet er nou maar van was de
steevaste reactie van moeder
Dit ging zo door tot Lucie op een gegeven moment
stopte met die spontane traktaties.

Dus met Tiener 2 naar háár nieuwe school.
Wel leuk om te horen dat de redenen voor tieners nogal uiteen lopen
van gewoon een goede school tot lekker dicht bij het winkelcentrum
en een keileuke school met leuke kleurtjes.
‘En ik heb ook nog een mooie broodtrommel gekregen!’
Ja! Tiener 2 zal binnenkort ook het basisschool nest verlaten.
Een definitief afscheid ook voor mij.
Mijn 2de Tiener ziet het wel al helemaal zitten.
Ikzelf zal de basisschool wel missen, eerlijk
gezegd kom ik er al bijna niet meer.
Straks zal het definitief klaar zijn.
De basis is gelegd aan de hand van deze mensen.
Tien jaar lief en leed, ik ga ze missen.
Ook de vluchtige gesprekjes en alle mooie herinneringen.
Gelukkig is het nog niet zo ver en gaan we er gewoon nog even van
genieten.
De laatste keer Cito, schoolkamp, musical en het
afscheid.
We zijn er klaar voor en Tiener 2 is er straks
waarschijnlijk ook wel klaar mee.

Honderd kleine haasjes
Er huppen honderd kleine haasje
met een mandje in het rond
en ze leggen waar ze komen
steeds een eitje op de grond
Bij de vijver, bij het schuurtje
op het gras en bij de heg
maar als ze mensen aan zien komen
rennen alle haasjes weg

Wij vroegen ons af wat de reden hiervan zou kunnen
zijn.
Misschien een tijdelijk bak-moe zijn?
Maar dit bleek toch anders te liggen.
Toen Lucies’ leerkracht moeder vroeg naar de reden,
kreeg hij als antwoord dat Lucie niet meer durfde
omdat ze zo gepest werd.
Wat was er namelijk gebeurd: op een dag dat Lucie weer met een
traktatie naar school liep, werd deze uit haar handen geslagen door een
klasgenoot.
Het bleek dat deze pestkop al geruime tijd stiekem bezig was het leven
van Lucie zeer onaangenaam te maken.
Lucie was te zacht van karakter om hier tegen in te gaan en was bang
van haar klasgenoot.
De leerkracht probeerde via gesprekken inzicht te krijgen in het vileine
spel van een aantal leerlingen, maar ondervond de grootste tegenstand van de moeder van de pester. “Dit doet mijn kind niet” was haar
steevaste reactie en verweet de school van alles en nog wat en
bedreigde de leerkracht.
Vanwege die houding kreeg moeder een schoolverbod, hetgeen leidde
tot de keuze voor een andere school.
Lucie bleek haar activiteit in de huiselijke keuken weer te zijn gestart,
maar baksels mee nemen naar school kwam nog maar zelden voor.
Het zoveelste bewijs dat pesten mensen kapot kan maken. Onlangs
kwam ik erachter dat Lucie in een beroemde patisserie werkt, waar ze
het “keigaaf” vindt om te werken, hoewel ze dit niet als werk ervaart.
Gelukkig voor deze lieve meid is ze op de plek waar ze thuis hoort en
leidt ze een gelukkig leven.
De Schoolmeester

Honderd kleine lieve haasjes
met een mandje op hun rug
en zijn de mensen weer verdwenen
komen alle haasjes terug.
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20 april Voorjaars event
bij tuincentrum van Ingen
* Plantjesmarkt
* Ruilbeurs van stekjes
* Poffertjeskraam
* Springkussen
* Flammkuchen van de BBQ

U bent van harte welkom
van 9.00 tot 16.00 uur
AFVALCONTAINER VERHUUR EN MILIEUSTRAAT
4

SLOOP- & GRONDWERKEN
MACHINEVERHUUR
ROLCONTAINERS VANAF 240 LITER

Zome rb loe i ers

ZAND, GRIND, GROND & SPLIT
TRANSPORT, ASBESTSANERING & RIJPLATENVERHUUR
KLEINSTE GRAAFSLOOPMACHINE DOOR DE VOORDEUR

)FUHSPFOFBESFTPNJEFFÑOPQUFEPFO
Eck en Wiel B.V.

Doeienburg 21, Eck en Wiel, Tel: 0344-691544, www.gerzonbv.nl

OPENINGSTIJDEN
Ma. t/m Do.

09.00-17.00

Vrijdag

09.00-18.00

Zaterdag

09.00-17.00

Vrolijk Pasen
TUINPLANTEN - VASTE PLANTEN - KAMERPLANTEN
TUINVERLICHTING - TUINVERZORGING - CADEAUBONNEN
DECORATIE - POTTERIE - BBQ - TUINGEREEDSCHAP

7PPSFFOQSPGFTTJPOFFMUVJOBEWJFT
7PPSTUSBBUt"%-JFOEFO
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B L O E M S I E R K U N ST

VAN

INGEN

Voor gespecialiseerd
bloemwerk

Het is ook voorjaar bij
ons kom maar kijken!

PR. BEATRIXSTRAAT 39 ECK EN WIEL TEL. 0344 - 691305
VOLG ONS VIA FACEBOOK.COM/TUINCENTRUMNIMMERDOR

Vogelenzangsestraat 1
Lienden
T: 0344 - 602565
www.bloemsierkunstvaningen.nl

Tuinplanten 2019 vrolijke bloeiers en meer
Maart Bloesembomen
(Malus, Prunus persica, Prunus domestica)
'Suncrest' of Perzik
De Persica 'Suncrest' geeft in
Nederland goede vruchten.
De vruchten van deze Perzik zijn
heerlijk zoet.
De vrucht is rood met binnenin
geel vruchtvlees.
De pit zit los in de vrucht.
Perziken verlangen een beschut
plekje in de volle zon. De Perzik bloeit vroeg in het voorjaar uitbundig en opvallend met dieproze bloemen.

Mei Geurende blikvangers
(Syringa, Cytisus, Lantana, Roos,
Choisya)
De bloemen van de Lantana
trekken vele bijen en vlinders
aan. Niet alleen leuk om naar
te kijken, maar ook nog eens
heel goed voor de natuur.
De bijenpopulatie is de
laatste jaren sterk aan het
afnemen, en dat terwijl de
bij heel belangrijk is voor de
natuur – ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van
bloemen. Dus zonder bijen
geen tuinbloeiers!
De Lantana bloeit nog tot in oktober, en is daarmee een ideale
plant als je ook in de nazomer van een bloeiend terras wilt
genieten. Bovendien heb je er geen omkijken naar.
Alleen op zonnige dagen water geven.

Juli Bijenvrienden
(Achillea, Astrantia, Anemone)
De Nederlandse naam van
Achillea is Duizendblad.
Een Duizendblad is in diverse
kleuren verkrijgbaar met sterk
geurend, aromatisch blad en zuiver
gele, witte, roze-rood of oranje
bloemen. Groeit het best in een
goed bemeste, doorlatende grond.
Verlangt een zonnige standplaats.
Geeft in de winter een mooi silhouet.
Agastache, Alcea rosea of Stokroos is een
prachtige zomerbloeinde tuinplant voor een
beschut en zonnig plekje tegen bijvoorbeeld
een muur of schutting.
De Alcea vermeerdert zicht door het zaad
wat zich vormt in de zaaddozen.

September Indian Summer planten
(Campsis, Callicarpa (bes), Cortinus)

Campsis ook wel trompet bloem geeft uw tuin direct een mediterraan sfeertje.
De Campsis is een klimplant met
hechtworteltjes aan de takken net
zoals bij de klimop.
Deze soorten worden maximaal 2
tot 3 meter hoog en is ook erg mooi
als struik. Vanaf de zomer tot aan de
eerste vorst zal de Campsis zeer
rijkelijk bloeien met geurende bloemen die bijen en vlinders
aantrekt.

April Kleurbrengers (Begonia,Verbena, Gazania, Bougainvillea)
Gazania’s tonen hun sprankelende, warme
kleuren het mooist in een zonnig perk.
Bij te weinig zon en ’s avonds sluiten ze
hun bloemen.
De bloemen zijn prachtig getekend in
wisselende kleurpatronen.
Zaaien: in de periode februari tot eind
april onder glas of in een zaaibakje
binnenshuis.
De zaaigrond vochtig maken, het zaad uitstrooien, afdekken met 1/4
cm aarde en het geheel licht aandrukken. Bloei: van begin juli tot in

Juni Kamperfoelie (Lonicera)
De Lonicera henryi, Kamperfolie
blijft in zachte winters groen!
Een mooie kamperfoelie met heel
veel opvallende kleurrijke bloemen
die in de herfst ook nog donkerblauwe bessen opleveren.
Deze kamperfoelie blijft lang haar
blad behouden in de winter.
Pas als het echt flink gaat vriezen
valt het blad af. Deze soort is
prachtig tegen een muur of pergola.
De heerlijk geurende bloemen
zullen ook de vlinders aantrekken.

Augustus Zorgeloze zomertijd (Agave, Allium, Eucalyptus,

Aeonium, Crassula)

De agave is een makkelijke kuipplant met
scherpe stekels. De plant verdraagt droogte
en is winterhard tot -10 graden, toch is het
aan te bevelen om hem op een koele plek
vorstvrij te laten overwinteren.
Aeonium zijn vetplanten waarvan 40
soorten van bestaan.
Ze vormen rozetten van succulente
bladeren, soms door één enkele rozet
en andere bestaande uit verschillende
rozetten naar gelang de soort.
De bloei bestaat uit groenwit,
roomwit, geel, roze of steenrode
bloempluimen.
Na de bloei sterft de bloeiende rozet.

Oktober Groene dakbedekkers (Saxifraga Sempervivum, Sedum)
De Nederlandse naam is Rode
steenbreek, familie van de
Saxifragaceae. De bloemkleur is
purperroze en de bloeitijd is van
ca. maart tot en met april.

De bladeren zijn groen en de
volwassen hoogte van deze
vaste plant is ca. 5 cm.
Verdraagt een temperatuur tot
-30 gr. C. en blijft de gehele
winter groen.
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Straotlantaorns uit bij lichte maon

Piet Verwoert

Raad Lienden moest in 1946 op de “kleintjes passen”
Lienden- Zo net na de beëindiging van de barre jaren tijdens de 2e
Wereldoorlog moest de raad van Lienden op gang komen.
De zogenaamde “noodraad” kwam voor het eerst bij elkaar op 28
november 1945. In 1946 werd een nieuwe raad gekozen.
De bevolking van de gemeente had het niet breed.
Er bleek zo hier en daar in de gemeente het nodige vernield te zijn.
De oude gemeente Lienden zat ook slecht bij kas.
Er moesten de nodige financiele maatregelen genomen worden.
Pas op 22 augustus 1946 startte in Lienden onder voorzitterschap
van burgemeester C.M.B. Kamp weer een ECHTE raad.
Begroting
Op de laatste dag van het jaar 1946 kwam de raad bij elkaar om te
discussiëren over de begroting van 1947.
De begroting 1947, zorgvuldig in elkaar gezet door het ambtelijk
apparaat. Nou ja, over een ambtenarenkorps kon je toen moeilijk
spreken. Naast burgemeester Kamp had Jan Baars, als gemeentesecretaris, de leiding over de secretarie.
Aart van Riemsdijk, gemeente ontvanger, C.S.A. Albarda (commies)
( later burgemeester van de gemeente Maurik, p.v.) Peter Boskaljon
(adj. commies), Mies Berends (klerk) en gemeentebode C.van
Ommeren maakten deel uit van de ambtenaren.
Zuinig aan… zo vlak na de oorlog. Elk dubbeltje werd omgekeerd.
Lastig vergaderen.
Op de agenda stond onder meer ook het onderwerp: ‘lonen voor
geschoolden, ongeschoolden en geoefenden.
Dit in verband met de vaststelling van de lonen voor de paar
gemeentewerklieden.
Men hield zich aan de collectieve arbeidsovereenkomst voor de
akker- en weidebouw in de provincie Gelderland voor het contractjaar ’46-’47. De lonen waren laag.
Een ongeschoolde arbeider verdiende f. 0,62 per uur.
De ongeschoolden konden wat extra bijverdienen met kunstmest
strooien en het sproeien van vruchtbomen.
Daar werd 14 cent per uur extra voor uitbetaald.

Raadszaal gemeentehuis Lienden
Officiele ingebruikstelling van een aantal opgeknapte wegen.
Op de foto staan veel bekende Liendenaren (waaronder het
college van burgemeester en wethouders) Helemaal links
(zittend) Toon van Steenis en P.van Westrhenen, wat verder op
Jan Baars ( gemeentesecretaris van Lienden). Helemaal rechts
(zittend) de burgemeester van Rhenen, Bosch Ridder van
Rosenthal.
De foto is in de zomer 1948 genomen op de raadszaal van de
gemeente Lienden.
Men was bijeen in verband met de officiële ingebruikstelling
van enkele gerecontrueerde wegen. ( coll.p.v.)

Aanval Britse jachtbommenwerpers op woningen Marktplein
Lienden
Op 24 april 1945 tussen 16.00 en 19.00 uur bombardeerden
Britse jachtbommenwerpers onder meer het Marktplein te
Lienden. Negen woningen gingen in vlammen op.
In de jaren die direct volgden op de 2e wereld oorlog was de
financiële situatie niet al te best. Wat te begrijpen valt.
Men moest men roeien met de riemen die men had.
Ook de gemeente zat slecht bij kas.
Lichte maon
Een raadslid kwam met een voorstel om nog meer te bezuinigen. “We
motte nie met geld gaon smijte veurzitter. Ik hè gezien dà zelfs bij
LICHTE MAON de straotlantaorns aon gaon.
Bovendien gaon ze ôk te vroeg aon. Ik stel veur dà daor verandering
in kom”. De voorzitter beloofde dit.
Om wat geld binnen te krijgen deed het college het voorstel om een
vermakelijkheidsbelasting te gaan heffen in de gemeente. “Een
noodzaak gezien de financiele positie”, aldus Kamp.
Wethouder Van Westrhenen was tegen. “We moeten de verenigingen
in deze tijd niet extra belasten”. “In het stuk der belastingen worden
geen privileges geduld”, meende de voorzitter.
De belastingmaatregel ging door.
Het college van B en W had nog een meevaller: Bij gladheid kon
strooizand GRATIS worden gehaald in Ochten ( rivierzand)
De raad kon toch nog enthousiast afscheid nemen van 1946.
Het presentiegeld ging van 2 naar 4 gulden per vergadering.
Met algemene stemmen aangenomen. “Een leuk meevallertje”, aldus
De Haas.
De raad was nog net “veur melkenstijd” klaar op die oudjaarsdag.
De voorzitter liet de bode een onvervalst Betuws bôltje inschenke.
“Da kan d’r nog net vanaf”. “Op ’t neije jaor alvas!”.
Ambtsketen
Er verdween veel tijdens de oorlog.
Ook de klokken in de torens van Ommeren en Ingen. “Omgesmolte
deur de Moffe, om d’r oorlogstuig van te maoke.
Da hé ‘k eiges in ’t darp heure vertelle”, aldus raadslid Bart van Blijderveen.
De raad hikte hevig aan tegen aanschaf van nieuwe.
Er moest maar liefst een bedrag van bijna zesduizend gulden op tafel
komen. Het rijk zou een bijdrage vergoeden van 5,50 per kilo.
“Da schèl wir veurzitter, wa mij betref kunde de klokke aanschaffe”,
vond De Haas.
Dat gebeurde dan ook. Ook het ambtsketen was in de oorlog
verdwenen.
Wethouder van Westrhenen vond het maar niks zo’n kaal nekkie van
de voorzitter. “Op hoogtijdagen behoort een burgemeester toch
zeker zo’n ding te dragen”.
Er werd een commissie benoemd. Ja toen al!!.
De fractievoorzitters en de gemeentesecretaris werden in deze
commissie benoemd. Er werd een circulaire gemaakt, die naar alle
verenigingen in de gemeente werd gestuurd.
Die verenigingen moesten geld bijeen brengen om een ambtsketen
te kunnen kopen. Ik zei het al: “Men was erg zuinig”.
De voorzitter moest het stellen zonder hamer. Ook verdwenen.
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Voor de derde keer op rij wordt op zaterdag 27 april, Koningsdag
2019, in Lienden op het grasveld voor Vredelust, de Wereldkeuken
georganiseerd.
De Wereldkeuken maakt onderdeel uit van de festiviteiten die door
de Oranjevereniging worden gehouden.
Twintig koks, voormalig vluchtelingen, maken de lekkerste hapjes uit
het land van herkomst.
Om iedereen gratis kennis te laten maken met hun gerechten en hun
gastvrijheid.
Deze nieuwe inwoners van de gemeente Buren wonen hier sinds
enige tijd.
Eten verbindt en brengt culturen samen, deze nieuwe buren willen zo
beter in contact komen met hun dorpsgenoten.
VREDELUST
Het park wordt omgetoverd in een feestterrein, een smeltkroes van
verschillende culturen en veel verschillende nationaliteiten.
De voormalig vluchtelingen komen onder meer uit landen als
Afghanistan, Polen, Iran, Irak, Syrië, Libië, Somalië, Pakistan, Sri Lanka,
Ivoorkust, Eritrea en Congo.

BREED DRAAGVLAK
Kinderen van de basisscholen in Lienden en Ommeren maken
tekeningen, die worden opgehangen bij de ingang, de scouting is
betrokken bij de opbouw van de markt en een groep ouderen maakt
een cadeautje voor de koks.
Een geweldig project waarin verschillende groepen uit de samenleving bij elkaar gebracht worden.
KOSTENPLAATJE
Om het project te kunnen bekostigen is geld nodig.
Voor de boodschappen, maar ook voor de huur van de tenten,
kramen, muziek, keukengereedschap, versiering en serviesgoed.
Naast gezelligheid is het hoofddoel de integratie te bevorderen.
Eten verbindt, laat ontmoeten en kennismaken met elkaar.
De Wereldkeuken, onderdeel van de Oranjevereniging, zoekt
sponsoren die dit feest een warm hart toedragen en een financiële
bijdrage willen doen.
Er is een crowdfunding opgezet waar mensen hun bijdrage kunnen
doneren. Link: voorjebuurt.nl/wereldkeuken-lienden-2019
BENIEUWD
Anneke Kaeminck 06 22207850 of Marijke Jonker-Schouten
06 22207859
Kom kijken, luisteren en proeven.
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LAAT HET MAKEN
DEZE LENTE!
Overkappingen, schuren, schuttingen, carports
en meer. Wij maken het voor je! Met een vast
bouwteam realiseren we exclusieve houtbouw.
Sfeervolle en praktische bouwwerken met een luxe
uitstraling. Voor je tuin, je dieren of als toevoeging
aan je woning. Geniet van het buitenleven!
Psst…
We leveren ook complete bouwpakketten op maat
voor de doe-het-zelvers
Ons werk bekijken?
Ga naar de website www.vanviegen.com of check
ons Facebook- en Instagram-account.
Kapschuren – Overkappingen –
Schuren – Carport – Schuttingen –
Hekwerken – Paardenstallen –
Tuinhuizen – Veranda’s

Hoe máákt u het?
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 8:00 - 17:00 uur

Vogelenzangseweg 36
4033 AH Lienden
tel: 0344 782505
info@vanviegen.com
www.vanviegen.com

Vrijdag van 8:00 - 16:30 uur
Zaterdag van 8:00 - 12:00 uur
Zondag gesloten

Handelsonderneming-van-Viegen
handelsondernemingvanviegen

