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In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

SHOWROOM   MOLENSTRAAT 67A   LIENDEN

T: 0344 - 722550  WWW.DERKSON.NL

Ook voor

vloer &

Raambekleding

Dé wit- en bruingoed specialist
van de Betuwe

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

 Showroom in wit- & bruingoed
 Ruime selectie aan inbouwapparatuur
 Reparatie Wit & bruingoed
 Uitgebreide onderdelenservice

ETNA koelkast 
tafelmodel 

€ 179,- (meeneemprijs)

Sup
erv

oor
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ETNA Vriezer
tafelmodel 

€ 199,- (meeneemprijs)

In de zomer extra koeling? Grijp nu uw kans!
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Volgende Fruitbode 
  juli 2018

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

“Overname van artikelen uit de Fruitbode is, mits met bronvermelding toegestaan.  Informeer altijd de uitgever”

Wanneer deze Fruitbode bij u op de mat valt zijn de schoolvakanties 
net begonnen. 
Over het weer hebben we niet te klagen gehad en wij hopen maar dat 
het de komende weken ook aangenaam weer zal worden. 
Ook de vakantiegangers die de Betuwe bezoeken kunnen in deze editie 
tal van leuke adressen vinden om zich te vermaken. 
Niet alleen bij het uitgaan in de omgeving maar ook in de vele winkels 
die in de plaatsen waar de Fruitbode verschijnt zitten. 
Zij verwelkomen u met open armen. 
Voor de trouwe lezers is er weer een keur aan artikelen over het reilen 
en zeilen in de dorpen. Kom ook op 1 september naar de Oogstdagen 
bij Gruun en het Museum in Ommeren Dat wordt een leuk en mooi 
evenement.
Natuurlijk ook weer een pagina met oude foto's waar we veel positieve 
reacties op krijgen. 
Heeft u nog goede ideeën dan horen we het graag middels suggesties 
of een stukje redactie. 
Schroom niet want onze corrector Maarten kijk het altijd even na op 
foutjes. 
Voor de mensen die thuisblijven, een �jne zomer, degenen die op 
vakantie gaan, veel plezier en voor mensen die de Betuwe gaan 
ontdekken, geniet maar van ons mooie Rivierenland. 

Wij wensen u een �jne zomerperiode en veel leesplezier.

Heerlijk buitenleven
Aan de horizon geniet de dageraad nog even van haar 
rustmomentje met bleke pasteltinten en koele natureltinten
Op zelfde moment begint al heel vroeg in het seizoen het werkuur
voor een agrariër, de �inke - trouwe werker van het stukje aarde en 
vee. 

De tractor wordt uit de schuur gehaald, net zoals enige
bruinvariaties en zwartwitmode die al een aardig eind op weg 
zijn naar het uitgestrekte grasland waar ze samen met de steltlopers 
en weidevogels zullen geuren en kleuren, zo veel schoonheid zie je 
nergens.

Stadsmensen maken zich druk om �les, het weer, lange 
wachtrijen en –tijden in de dichtstbijzijnde supermarkt, worden 
wakker geschud met allerlei roddels, achterklap, kersvers nieuws van 
degene die ze niet kennen, de boer geeft geen aandacht aan deze 
futiliteiten.

Hij is hardwerkende en tevreden landbouwer die zijn oogst 
binnenhaalt: aardappelen, fruitsoorten, graangewassen, groenten 
Een partner maakt boter, kaas, voert huisdieren, verzorgt het jong 
leven
van mens en natuur, de hoogste tijd dat zij eens in het zonnetje 
worden gezet.

© Catherine Boone - 2015 

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever
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Beerie - Beerie �ets -auto tocht door een stukje Betuwe

Met deze leuke �ets- of autotocht van 35 km door een mooi stukje 
Betuwe kunt u kennis maken met de diversiteit die het leven en 
wonen zichtbaar maken. 
Boomgaarden, boomkwekerijen en landbouw en de dorpen waar 
de Fruitbode verschijnt en waar het lekker toeven is.

We beginnen deze tocht bij "Brasserie Beerie" aan de Hoge Dijkse weg 
40 In Kesteren nabij Camping de Betuwe aan de Hoge Dijkseweg 40. 
Hier kunt u ook de uitgebreide route vragen en eventueel een kopje 
ko�e of thee nuttigen.
Als u tevens een lunch of diner bespreekt bij terugkomst dan krijgt u 
bij vertrek gratis een �es koel mineraalwater mee tegen de dorst 
onderweg.

Vanuit de uitgang slaat u links af, de 2e afslag links Hogeweg, 
3e rechts Remsestraat, links de Rijndijk op, einde bij KP9 rechts, 
1e links Bonte Morgen, 
1e rechts Duikerskampweg, 
1e links Verhuizensestraat, 
einde links Rijnstraat, 
einde rechts Dorpsstraat, 
1e links Plein bij de kerk, 
u ziet een straatje wat naar 
de molen staat, 
daar ingaan, ( als de molen 
draait is hij open voor 
bezichtiging)
van daaruit rechts Molenstraat, 
links Dorpsstraat richting Eck en Wiel, 
1e rechts Ganzert (rechts aanhouden) 
Let ook eens op de �ets rechts met het 
bordje "Iets v.d. �ets". 
Rechts af en gelijk links naar de dijk. 
Links af, rechts heeft u zicht op Amerongen 
en de Utrechtse Heuvelrug. 
1e afslag links Veerweg 
op rotonde 2e afslag, 
1e afslag rechts Pr. Beatrixweg, 
links aanhouden Vlissingsestraat, 
1e rechts Burg. Verburgweg, 
1e links Molenstraat, rechts aanhouden Brenk, 
2e rechts provinciale weg, 
1e links (weg oversteken) de Steeg, 
1e links KP6 Voorburgsestraat, 
(auto's rechts) Provincialeweg 
�etsers oversteken naar Ommeren weg volgen 
einde weg rechts 
1e weg rechts  Hogestraat (alleen voor �etsers) 
einde links weg oversteken naar Zijveling 
daar is het Streekmuseum Baron van Brakell, 
zeker een bezoek waard (openingstijden van 1 april t/m 31 oktober 
Woensdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur Zaterdag van 
11:00 tot 17:00 uur. ) . 
Links Zandkuilweg, 
rechts en gelijk links Muiskampweg, 
Rechts Vogelenzangseweg, 
gelijk links Panderweg, 
gaat over in de Veldstraat, 
Provincialeweg oversteken Veldstraat, 
einde straat rechts Burg. Houtkoperstraat , 
auto’s 1e weg links Aalst richting camping de Betuwe, 
bij de dijk rechts en meteen weer links afslaan. 
Fietsers kunnen links de dijk op 
rechts afslaan 1e weg links en 
u komt nu weer bij het beginpunt 
uit, Brasserie Beerie.

 

__________<

Terras Brasserie Beerie

Als u even door�est ziet u rechts Landgoed De Eng

__________ <

zicht op de 
Utrechtse 
Heuvelrug

Koeien in de 
uiterwaarde
van de Rijn

Muziektent
Eck en Wiel

NH Kerk in Ommeren

__________ <

__________ <
In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

www.stipverhuur.nl
www.pro-kids.nl

Een nieuwe sensatie op het gebied van 
springkussens. Dit disco springkussen 
wordt compleet geleverd inclusief LED 
verlichting en geluidbox met MP3 speler.

Its Disco Time!

 Opblaas- en geboorte�guren zoals Abraham, Sarah en baby
 Springkussens, spel- en attractiekussens
 Zeskampspellen, oud hollandse spellen en voetbalspellen
 Biertafels, statafels, terrastafels, klapstoelen, partytenten,  

   feestverlichting, partytentverwarming, biertap en BBQ’s
 Feestartikelen zoals ballonnen en vlaggen

Maakt uw feest compleet
bezoek onze nieuwe site

Popcorn en

suikerspin

PARTYVERHUUR

Johan 06 - 47 40 16 22
Suzanne 06 - 38 89 47 44

Blauwe Kampseweg 1 - 4011 LH Zoelen

Feestje?
2 Exclusieve Limo’s Buikschuifbaan Vespa Foodtruck

Powergrill set

Slecht weer?
huur een tent

Door bedrijfsovername nu nog meer artikelen

Brasserie Beerie
Hogedijkseweg 40
4041 AW Kesteren

Tel: 0488-484600
www.brasseriebeerie.nl
info@brasseriebeerie.nl

Heerlijk vertoeven binnen, of op ons buitenterras aan het water
Wij heten u van harte welkom. 
In het mooie Betuws landschap worden 
verschillende streekproducten geteeld waar 
onze keuken graag mee werkt om u een 
heerlijke lunch of diner  te serveren.
 
Onze mogelijkheden
Heeft u een feestje thuis en bent u opzoek 
naar catering? 
Ook dan bent u  bij  Brasserie Beerie aan het 
juiste adres.

Voor meer informatie kunt u informeren bij 
een van onze medewerk(st)ers en wij nemen 
de mogelijkheden met u door. 
U kunt ook het contactformulier op onze 
website gebruiken voor uw vragen.

B eerie
rasserie

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag
van 10.00 - 22.00 uur
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Naast veel dingen te beleven zijn 
er ook dingen te proeven. 
Even uitpu�en of pauzeren kan 
op het terras van het Appelcafé dat 
die dag extra aandacht heeft voor
appeltaart en ”Bieren en Burgers”. .

Het evenement wordt gehouden op de Zijveling in Ommeren op de 
terreinen van Natuurlijk Gruun en Streekmuseum Baron van Brakell  
van 11.00 – 17.00 u.

Kortom; er valt veel te genieten en te 
beleven op de vierde Betuwe Oogstdag !

De vierde editie van de Betuwe Oogstdag van 1 september in 
Ommeren is ( nog ) groter van opzet dan voorgaande jaren. 
Bij de organisatoren Natuurlijk Gruun en Prima  voor Elkaar zijn het 
Streekmuseum Baron van Brakell en Stichting Vrienden van ‘t 
Kulturhus aangesloten. 
Deze vier partijen hebben samen een mooi programma in elkaar 
gedraaid met voor elk wat wils.

Het thema is “De Betuwe, daar zit muziek in !!”. 
De hele dag door zijn er muzikale optredens.
Daarnaast valt er te genieten van straattheater. 
De fruitteelt speelt natuurlijk  een belangrijke rol; er wordt voorlichting 
gegeven over de appelteelt, bij de imker is veel te zien en te horen en 
de Appel Express rijdt door de boomgaard.

Op de terreinen van Natuurlijk Gruun en het Streekmuseum staan vele 
kraampjes, waar dingen te koop of te zien zijn, totaal zo’n 5000 m².
Naast de rommelmarkt (met o.a. lekkere oliebollen) en de platte wagen 
verkoop van oude spullen van het Streekmuseum, kunnen bezoekers 
ook kijken naar oude ambachten en een beeldhouwer die zich uitleeft 
op boomstammen met een kettingzaag.

Ook is er dit jaar speciaal aandacht voor de kinderen. 
Ze kunnen op een springkussen, ponyritjes maken, knu�elen met de 
dieren van Roels Beestenboel en nog veel meer.

Betuwe Oogstdag (nog) groter van opzet

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur

Zaterdag 9.00 – 17.00 uur.
T: 0344 - 782560

Zijveling 1, Ommeren (aan de N320 naast het Heemkundig museum)

Verse groenten en fruit (iedere dinsdag 

25% korting op de verse groenten) -
Beemster kaas -vers gebakken brood -
meel van de Ingense molen -
huisgemaakte appeltaart -
wijnen (ook uit de Betuwe) en bieren -
puur sap cadeau-, fruit-, relatie- en 
kerstpakketten 

1 september
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Wat houdt deze expositie in.

Het museum heeft de afgelopen tijd vanuit de 
archieven van de Historische Kring Kesteren en 
het Arend Datema instituut (beiden zitten in 
het museum) diverse documenten en foto’s 
van het station Kesteren verzameld. 
Ook krijgt de Rhenense spoorbrug extra 
aandacht met diverse foto’s. 
Naast vele foto’s zijn er originele tekeningen 
van het sporenplan en het spoorwegstation te 
zien. 
Ook zijn er enkele, zeer bijzondere 
documenten te zien van grondaankopen voor 
de aanleg van de spoorlijn. 
Dit alles wordt aangevuld met particuliere 
informatie van de heer Verhaaf uit Kesteren. 
Deze zijn over een drietal mappen verdeeld en 
liggen ter inzage op een leestafel. 

Dit samen met boeken en overige informatie 
welke betrekking hebben op het station en de 
spoorbrug en in het bezit zijn van het 
museum.
Daarnaast is er een in aanbouw zijnde 
maquette van het sporenplan van Kesteren te 
zien. 
Deze is ongeveer 5 meter lang en geeft een 
mooi 3 dimensioneel beeld van hoe het er 
vroeger uitzag. 
Deze wordt beschikbaar besteld door de heer 
P. Buys uit IJzendoorn.
Op dit moment wordt nog steeds materiaal 
verzameld en uitgezocht.
 
Dus bent u geïnteresseerd in de geschiedenis 
van het station bezoek dan het museum Baron 
van Brakell aan de Provincialeweg 21 in 
Ommeren en laat u verrassen. 
De tentoonstelling is van 18 juli t/m 28 juli. 
Houdt u er rekening mee dat dit tijdens de 
reguliere openingstijden is. 
Openingstijden en toegangsprijzen kunt u 
vinden op onze website 
www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl.

Is er nog meer te zien?: NATUURLIJK WEL

Wanneer u de tentoonstelling bezoekt, 
neemt u dan gelijk eens een kijkje in de rest 
van het museum. 
U zult er verstelt van staan wat er allemaal 
te zien is. 
U ziet hier bijvoorbeeld compleet 
ingerichte winkeltjes en woonkamers uit 
de jaren vijftig, oude gereedschappen, een 
unieke verzameling boerenwagens uit het 
Rivierengebied met een smederij en, niet te 
vergeten, de replica’s van een goudschat 
welke in 2017 zijn gevonden op het 
landgoed Den Eng en waar we de wereld-
pers mee hebben gehaald. 

 

Maar ook andere (Romeinse) grondvond-
sten staan er uitgestald.
Naast deze expositie zal in de komende 
maanden de expositieruimte ook weer 
beschikbaar worden gesteld aan regionale 
(hobby) kunstenaars.

Daarnaast is er voor 1 september een 
evenement in voorbereiding waarbij Het 
Streekmuseum Baron van Brakell, Het 
Kulturhus Lienden en Natuurlijk Gruun in 
Ommeren samenwerken. 

Houdt u de kranten en onze website 
(www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl ) 
dus in de gaten.
U vindt daar alle informatie.

In juli gaat het Streekmuseum Baron van 
Brakell gedurende twee weken extra 
aandacht schenken aan Station Kesteren. 
Niet aan het station in zijn huidige vorm, 
maar juist hoe het vroeger was.

Station Kesteren was tot en met de 2e 
wereldoorlog een belangrijk spoorweg-
knooppunt waar twee spoorwegmaatschap-
pijen samen kwamen. 
De HYSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg-
maatschappij) kwam vanuit het noorden via 
Rhenen in Kesteren samen met de SS 
(Staatsspoorwegen) die kwam vanuit 
Dordrecht en Tiel. 
Dit betreft eigenlijk de oude Betuwelijn. 
Vanuit Kesteren ging het spoor verder 
richting Nijmegen en Duitsland.

Aangezien het station 2 maatschappijen 
huisvestte, was het gebouw bijzonder omdat 
iedere maatschappij een eigen dienstwoning 
had. 
Het station werd dan ook wel een dubbelsta-
tion genoemd. 
Ook werd het station, op basis van zijn vorm 
een “vorkstation” genoemd.

Na de 2e wereldoorlog kreeg dit station een 
steeds minder belangrijke functie. 
Dat was mede te danken aan de vernietiging 
van de spoorbrug over de Rijn tussen Rhenen 
en Kesteren. 
Deze brug is na de oorlog nooit meer 
hersteld, waardoor het knooppunt Kesteren 
in verval raakte.

Station Kesteren van 18 t/m 28 juli in de schijnwerpers bij 
Streekmuseum Baron van Brakell.

Watertoren Kesteren(originele foto in bezit HKK)

Germaanse urn

Romeinse
goudschat

Spoorwegemplacement rond 1912 (tekening in bezit van HKK)
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Openingstijden en toegangsprijzen kunt u 
vinden op onze website 
www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl.

Is er nog meer te zien?: NATUURLIJK WEL

Wanneer u de tentoonstelling bezoekt, 
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landgoed Den Eng en waar we de wereld-
pers mee hebben gehaald. 

 

Maar ook andere (Romeinse) grondvond-
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Daarnaast is er voor 1 september een 
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Houdt u de kranten en onze website 
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dus in de gaten.
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In juli gaat het Streekmuseum Baron van 
Brakell gedurende twee weken extra 
aandacht schenken aan Station Kesteren. 
Niet aan het station in zijn huidige vorm, 
maar juist hoe het vroeger was.

Station Kesteren was tot en met de 2e 
wereldoorlog een belangrijk spoorweg-
knooppunt waar twee spoorwegmaatschap-
pijen samen kwamen. 
De HYSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg-
maatschappij) kwam vanuit het noorden via 
Rhenen in Kesteren samen met de SS 
(Staatsspoorwegen) die kwam vanuit 
Dordrecht en Tiel. 
Dit betreft eigenlijk de oude Betuwelijn. 
Vanuit Kesteren ging het spoor verder 
richting Nijmegen en Duitsland.

Aangezien het station 2 maatschappijen 
huisvestte, was het gebouw bijzonder omdat 
iedere maatschappij een eigen dienstwoning 
had. 
Het station werd dan ook wel een dubbelsta-
tion genoemd. 
Ook werd het station, op basis van zijn vorm 
een “vorkstation” genoemd.

Na de 2e wereldoorlog kreeg dit station een 
steeds minder belangrijke functie. 
Dat was mede te danken aan de vernietiging 
van de spoorbrug over de Rijn tussen Rhenen 
en Kesteren. 
Deze brug is na de oorlog nooit meer 
hersteld, waardoor het knooppunt Kesteren 
in verval raakte.

Station Kesteren van 18 t/m 28 juli in de schijnwerpers bij 
Streekmuseum Baron van Brakell.

Watertoren Kesteren(originele foto in bezit HKK)

Germaanse urn

Romeinse
goudschat

Spoorwegemplacement rond 1912 (tekening in bezit van HKK)



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:Vishandel Kirsten Koelewijn
Proef en Geniet!

Mooie aanbiedingen. Ruim assortiment aan:

Gebakken vis
Gerookte vis
Verse vis ook filet
Vissalade
Lekkere kant en klaar producten

Met liefde bereid en van top kwaliteit.

Haring van het mes je beste maatje

Het beste uit de zee en dat proeft u!

MCD supermarkt in Eck en Wiel dond.- en zat. van 9.00 - 13.00 uur 

Jumbo supermarkt in Maurik dond. van 13.30  - 17.30 uur en 
       zat.  van 13.30 - 18.00 uur Haring van het mes je beste maatje

BBQ IS ON: ZALM PAKKETJES OP DE BBQ
Weer een lekker zalm gerechtje voor op de barbecue. 
Je kan deze zalm pakketjes ook in de oven bereiden, ongeveer 15 à 20 minuten op 220 graden. 
Maar voor de barbecue zijn ze ook erg geschikt.
Deze bereiding noemen ze “en papillotte” wat letterlijk “bakken in een papiertje” betekent. 
Alle sappen en geuren blijven in het pakketje zitten en als je de folie open maakt komen 
er de lekkerste geuren vrij. Je kan ook volop variëren met de groente die je in het pakketje doet. 
Verse spinazie of prei is ook erg lekker.

Bereidingswijze
Bestrooi de zalm met peper en zout en iets citroensap. 
Snij de rode ui in reepjes en halveer de cherry tomaten. 
Pak een stuk aluminiumfolie (of bakpapier voor in de oven) en leg de vis hierop. 
Dresseer de ui en tomaat om de vis heen. 
Leg een schij�e citroen op de vis en de kruidenkaas. 
Maak het geheel af met een takje dille.
De zalm pakketjes zijn in ongeveer 8 minuten klaar op de barbecue.

Ingrediënten per pakketje

1/2 moot zalm
1/4 rode ui
2 cherry tomaatjes
1 takje dille
Citroen
2 tl kruidenroomkaas
Peper en zout

Kijk ook in onze webshop: 
https://webshop.jvdict.nl

Waterstraat 3
4033 EC Lienden

085 87 6 89 62
info@jvdict.nl
www.jvdict.nl

TEL

MAIL

WEB

JE GAAT OP 
VAKANTIE EN 
NEEMT MEE...

Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

L470 
Deze krachtige laptop is dankzij 
zijn 14” ideaal voor naar school 
of op vakantie!

Lenovo L470 Intel Core i3

€ 520,-

EW1355 
Laad gemakkelijk voor- en
achterin de auto de tablets en
telefoons op tijdens de lange reis

Ewent 5 poort autolader

€ 31,-

EW1211
Gemakkelijk een tablet en 
telefoon op laden tijdens de reis.
Past ook in vrachwagens!

Ewent 2 poort autolader

€ 8,-

EM4594 
Deze mini wifi repeater
is ideaal te gebruiken op 
moeilijke locaties!

Mini Wifi Repeater

€ 28,-

EW1276
Compacte smartphone houder.
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren!

Smartphone Autohouder

€ 5,-

EW1352
Laad binnen 35 minuten 80%
van je telefoon op met deze 
snel lader. Geschikt voor auto 
en vrachtwagen

Snel lader voor in de auto

€ 15,-
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stukjes, dan snij je de bananen in plakjes en die 
doe je weer op de pindakaas, en dan doe je de 
boterhammen op elkaar. 

Daarna bak je een paar plakjes ontbijtspek 
lekker krokant, en in het vet van de ontbijtspek, 
bak je het brood als een tosti aan beide kanten 
goudbruin.  
Toen heb ik Mickey als eerst naar boven laten 
gaan om pappie wakker te maken en ik kwam 
er achter aan met een dienblad met het Elvis 
ontbijtje erop. En ik roep in mijn chique Priscilla 
nachtjapon: “ Happy vadersdag!! 
Kijk eens wat voor een verrassing ik hier voor je 
heb: het enige echte Elvis Presley ontbijt.”
Je had zijn gezicht moeten zien toen ik vertelde 
wat ik had gemaakt. 
En ik beloofde hem dat ik het hele jaar net 
zoveel Elvis boterhammetjes zou maken, als 
dat hij op kon.
Dus ik zette het dienblad naast hem op 
bed….en wat denk je? 
Hij liep helemaal rood aan en werd toch kwaad, 
als door een wesp gestoken sprong hij uit bed. 

Smoesje uit de praktijk van een voedingsconsulent

 ‘ Wil je me dood hebben?’ riep hij helemaal 
over de toeren, of ik wel wist hoe dik dat 
Elvis was, en dat hij dood is gegaan aan 
vetzucht, dat vooral werd veroorzaakt door 
deze ontbijtjes. 
‘Vetzucht?’ vroeg ik nog, en vertelde dat ik 
had gebakken in kokosolie en mager 
ontbijtspek had gekocht, en dat het witte 
brood eigenlijk bruin brood was, wat weer 
was bewerkt zodat het leek alsof het wit 
brood was, en dat ik het spek ook nog had 
gedept met een stukje keukenrol zodat het 
vet eraf was. 

Maar hij wilde er niks van weten, nog geen 
hapje wilde hij proeven. 
Hij eet altijd supergezond en hij gaat vier 
keer per week naar de sportschool, dus ik 
dacht: een Elvis ontbijtje op zondag kan 
toch geen kwaad?
Toen zat ik daar in mijn Priscilla ponnetje, 
en Elvis was gevlogen naar de sportschool. 
Van ellende heb ik toen zelf het ontbijtje 
maar opgegeten. 
Mickey heb ik het ontbijtspek gegeven dat 
scheelde voor mij weer wat calorieën.
En de rest van de dag heb ik niks extra’s 
gegeten hoor, 
de trek was me 
totaal ontnomen … 
Nee, ik lees geen 
kranten meer, 
zelfs geen stukjes, 
niks dan ellende allemaal.”

Wist je dat......

Elvis  lieveling’s ontbijtje
Mary: “ Ik lees de kranten alleen als ik de 
kattenbak aan het verschonen ben, dan valt 
mijn oog soms op een stukje waar ik 
nieuwsgierig van wordt, en lees dat dan 
snel even door, en vorige week zag ik een 
foto met een recept erbij, met grote letters 
boven stond: ‘ Elvis lievelingsontbijt.’ 

Ik werd helemaal warm van binnen, want 
mijn man is namelijk een enorme Elvis 
Presley fan, en het was ook nog eens bijna 
vaderdag. 
Nou is hij wel geen echte vader, want we 
hebben geen kinderen, maar hij is wel al 
bijna acht jaar de pappie van Mickey, onze 
cyperse kater. 
Maar ik dus zaterdag stiekem wittebrood 
gekocht, pindakaas met stukjes noot, en 
bananen, en ja, ook 
een mooie nachtjapon, 
net zo één als Priscilla 
zou hebben gedragen, 
de vrouw van Elvis, om 
het plaatje meer 
compleet te maken. 
Dus op vaderdag ben 
ik vroeg opgestaan, 
mijn nieuwe nachtja-
pon aangetrokken, 
en heb ik het ontbijt van Elvis nagemaakt. 
Het is makkelijk hoor, je neemt wit casino-
brood dat besmeer je met de pindakaas met 

'Elvis Presley's favorite 
peanut butter sandwich! 
Peanut butter, banana, 
jam & bacon · '

•Je zou het niet denken, omdat de egel 
maar een klein dier is. Toch klopt zijn hart 
gemiddeld 300 keer per minuut.

•Een kakkerlak kan nog een hele week 
door leven, terwijl zijn hoofd afgehakt is.

•Het oog van een struisvogel 
is groter dan zijn hersenen.

•Hoewel we banger zijn voor 
slangen dan voor bijen, sterven 
er jaarlijks meer mensen door 
bijen dan door slangen.

•De tong van een giraf is zo lang dat hij 
zijn eigen oren kan schoonmaken.

Groep 8 van OBS de Regenboog
sloten hun schooltijd af met een
grandioze musical in “de Gaart”
in Ingen.

•De plaats van de ogen in het hoofd van een 
ezel zorgt ervoor dat de ezel tegelijkertijd 
alle vier zijn poten kan zien. 
Wie zei dat een ezel dom is?

•Kun je geen lekker eten vinden? Eet dan 
jezelf op. Wormen eten zichzelf op als ze 
geen voedsel kunnen vinden.

•Op dit moment zijn er ongeveer 5 biljoen 
mensen op de wereld. Maar voorspeld is dat 
er in 2080 ongeveer 15 biljoen mensen op 
de wereld zullen zijn.

•Kamelen hebben drie oogleden om hunzelf 
zo te beschermen tegen opwaaiend zand.
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Dus schakelde ze een advocaat in om de schenking terug te draaien.
Omdat een schenking niet perse schriftelijk hoeft worden vastgelegd, 
hoeft de toestemming voor een schenking ook niet schriftelijk te 
worden gegeven. 
Dat betekent in feite dat de toestemming ook kan blijken uit de manier 
waarop de echtgenote op de schenking reageerde….. 

Tijdens de rechtszaak bleek dat de echtgenote, hoewel ze het er niet 
mee eens was, wel op de hoogte was van de schenking. 
U voelt misschien al een beetje waar het naar toe gaat…..

De rechter oordeelde namelijk dat de echtgenote door haar gedra-
gingen - weliswaar met grote tegenzin - had ingestemd met de 
betaling van het betre�ende bedrag. 

Want wat was het geval ? 
De echtgenote had in meerdere brieven de schenking genoemd, en 
haar ongenoegen over de schenking richting de minnares geuit. 
Die brieven kwamen tijdens de rechtszaak op tafel. 
In een van die brieven eindigde zij met een wijze levensles die ik u niet 
wil onthouden: "P.S. Na het feest komt altijd de rekening". 
Hoewel zij niet expliciet haar toestemming in die brieven had 
gegeven, oordeelde de rechter in dit geval dat de vrouw haar toestem-
ming impliciet (door haar gedragingen en reacties in de brieven) toch 
had gegeven. 
De schenking kon dus niet meer worden teruggedraaid…..

Wilt u meer weten over deze uitspraak ? 
U kunt deze via www.rechtspraak.nl vinden onder nummer 
ECLI:NL:GHDHA:2017:4087.

Govert Jan HoogenboomVan de Notaris:  “Na het feest komt de rekening.”

              Onlangs kreeg ik een interessante uitspraak  
               van de rechter van het Hof in Den Haag   
               onder ogen.  

Het betrof een nogal beladen situatie. 
Een man was vreemdgegaan en zou gaan scheiden. 
Dat was echter nog niet alles. 
De man had namelijk ook € 50.000,00 opgenomen van de bankreke-
ning waarop geld werd gespaard voor de studie van de kinderen. 

Waar had hij dat geld voor nodig ?  
U raadt het wellicht al….. voor zijn minnares. 
Zij had namelijk met het oog op de voorgenomen echtscheiding van 
de man en zijn echtgenote een nieuw huis gekocht van € 900.000,00. 
Kort na de koop bleek dat de echtscheiding van de man en zijn 
echtgenote niet door ging. 
Ter compensatie schonk de man aan zijn minnares het bedrag van 
€ 50.000,00.

De schenking maakte de echtgenote furieus. 
Dus ging ze uitzoeken hoe dat allemaal juridisch zat. 
Ze stuitte daarbij al snel op artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
Daarin staat dat een echtgenoot toestemming van de andere 
echtgenoot nodig heeft voor het doen van schenkingen, met uitzon-
dering van gebruikelijke niet bovenmatige schenkingen.….. Kortom, 
voor het doen van deze buitensporige schenking had haar man 
toestemming van haar nodig. 
In haar beleving had de echtgenote die toestemming nooit aan haar 
man gegeven. 

Ommeren- Tamara van den Berg - Kwint en Patrick van den Berg 
zijn in 2011 begonnen met T&P Sport als bedrijf. 
Nu zeven jaar later zijn ze uit het jasje gegroeid en hebben ze een 
bloeiende sportgroep waarbij ze op dit moment zeven verschil-
lende disciplines in de sport hebben (ouder/peutergym, kidsgym, 
instap-selectie turnen, selectie turnen, recreatiegym/freerunning, 
kracht/conditietraining en Zummania). 

Rooster en uitleg over de verschillende disciplines is te vinden op 
www.tenpsport.nl. Samen met Jürgen Schlegel en Mary Boerstal 
hebben Tamara en Patrick bekeken wat de voordelen waren om T&P 
Sport om te gaan zetten naar een vereniging. 
Hieruit kwam naar voren dat het draagvlak groter wordt en Tamara 
en Patrick hierbij worden ontlast. 

Doordat er nu een voltallig bestuur is, kan er meer werk worden 
verzet. Hierdoor kunnen de jaardoelen behaald worden en kan de 
toekomstvisie op een positieve manier worden bijgesteld. 
Het bestuur bestaande uit Jürgen Schlegel (voorzitter), Patrick van 
den Berg (penningmeester), Mary Boerstal (secretaris) en Corina 
Veeninga (algemeen bestuurslid) gaan de komende tijd uitzoeken of 
er nog meer sportdisciplines kunnen worden aangeboden. 

Hierbij wordt gedacht aan seniorensport en gehandicaptensport. 
T&P Sport heeft als motto “Bewegen voor iedereen” dit kan op iedere 
leeftijd en ook met een handicapt, er wordt gekeken wat iedereen 
individueel kan en daar wordt het op aangepast, dat is de kracht van 
T&P Sport. 
Het bestuur is uiterst enthousiast om van de al bloeiende 
sportgroepen een bloeiende vereniging te maken.

Lesrooster:
Maandag Kidsgym 15:45 - 16:45 
Instap-selectie turnen 16:45 - 18:00  
Zummania 19:00 - 20:00 
Kracht/Conditie Training 20:00 - 21:00  
Woensdag 
Ouder/Peuter Gym 09:00 - 10:00 
Selectie turnen 17:30 - 20:00 
Donderdag Recreatie gym/Freerunnen (Vanaf 6 jaar) 18:00 - 19:00
Zaterdag Selectie Turnen 10:00 - 12:00 

T&P sport gaat verder als vereniging

Wil je lid worden, download dan het inschrij�ormulier op onze 
website.
Vul het formulier in, of laat het invullen en geef het terug aan de 
leiding.

Zaal info:
Al onze lessen worden gegeven in de gymzaal in Ommeren. 
Deze grenst aan O.B.S. De Meent.
Sporthal Ommeren
Ommerenveldseweg 17
4032 NA OMMEREN 
Dat is heel eenvoudig: 
Kom langs wanneer de les begint en doe gezellig mee. 
Je mag geheel gratis en vrijblijvend twee proe�essen.

www.tenpsport.nl
vragen? info@tenpsport.nl
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In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:DAMITECH BV

Damitech BV | Nijverheidsweg 5 | 4041 CK Kesteren | T. (0488) 48 02 32 | E. info@damitech.nl | I. www.damitech.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 6.00-18.00 uur - Zaterdag 8.00 tot 12.00 uur

Damitech, dé technische groothandel 
voor de wijde regio. Het enorme aanbod 
van Damitech is een eldorado voor de  
zzp’er en enthousiaste doe-het-zelvende 
particulier. Bovendien biedt de groothandel 
het grootste aanbod van DeWalt gereed-
schappen van Midden-Nederland. 
 
Ook de ruime openingstijden van 06.00 tot 18.00 uur op 
doordeweekse dagen en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 
uur, zijn een uitkomst voor het drukbezette groen- en 
bouw bedrijf én de handige particulier. 

• Bouwbedrijven/zzp’ers 
 

• Loodgieters
 
 
 
• Elektriciens
 

• Hoveniers  
 
 
• Fruittelers/ 
 Boomkwekers  

• Particulier

WIJ HEBBEN VEEL TE BIEDEN VOOR 
ONZE ENTHOUSIASTE KLANTENKRING:

Compleet pakket van ijzerwaren, isolatie 
tot en met DeWalt gereedschap.

Alles op het gebied van verwarming,  
sanitair en onderdelen plus een showroom 
van 500 m2 met sanitair opstellingen.

Schakelmateriaal, draad- en kabelgoten,  
leidingkokers etc.  

Van (oase) vijvermaterialen tot en met 
straatkolken: alles is direct leverbaar.
 
Beregening in alle soorten en maten. Wij 
hebben de kennis in huis.

Het uitgebreide assortiment van een 
bouwmarkt plus de service van een  
speciaalzaak. 

TIP VOOR DE HOVENIER: 
De afdeling beregening heeft een eigen specialist, 
met alle kennis die jij nodig hebt. Maak gebruik van 
zijn kunde. Kennismaken? Lever jouw tuintekening 
in ruil voor een beregeningsplan.

DÉ TECHNISCHE GROOTHANDEL VOOR ZZP’ER EN PARTICULIER

Grootste 
DeWalt dealer 

van Nederland!

Vraag advies aan één van onze vakspecialisten! 
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Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl

Heerlijkheid Eck en Wiel VOF
Veerweg 5

4024 BP Eck en Wiel

T   06 - 3808 3150
E   info@heerlijkheideckenwiel.nl
I   www.heerlijkheideckenwiel.nl

Proef 

de Betuwe

* Geldig vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2018, 

Om dit te vieren ontvangt u bij inlevering 

‘BETUWSE PLAATKOEK’!*

‘Heerlijkheid Eck en Wiel’

HET ZOMERSEIZOEN IS WEER GEOPEND!
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Heerlijkheid Eck en Wiel actief en sociaal betrokken

In juni was er een thema dat heel veel mensen aansprak de 'Betuwse 
Braai' onder leiding van pitmaster Eile kwam er een heuse pop up 
buitenkeuken met 2 grote Green Eggs en daar werd het heerlijkste 
vlees uitgetoverd. 
Een groot succes wat zeker herhaald zal worden! 

24 juni werd er ook weer hardgelopen in de run 'Rondom de Heerlijk-
heid. Ruim 150 renners gingen de uitdaging met zichzelf aan en 
renden voor het goede doel over de grenzen van de oude Heerlijk-
heid en dwars door het prachtige dorp Eck en Wiel en omgeving. 
De opbrengsten gaan dit keer naar Team 30 - Roparun 

Even naar

Sinds de heropening van de Heerlijkheid in april heeft het mooie 
weer er mede voor gezorgd dat al heel veel mensen kennis hebben 
kunnen maken met het nieuwe terrein en gebouw 
Qua activiteiten is er ook volop te beleven. 
Er werd afgetrapt met de lustrum editie van de inmiddels alom 
bekende Lentefair. 
Dit jaar ook met echt lenteweer, veel verschillende kraampjes en 
activiteiten.

Daarna werd in mei de start gemaakt met de Diner@Heerlijkheid. 
Een soort aanschuiftafel waarvoor men zich vooraf kan aanmelden. 
In mei was het thema 'Spring Vibes' en kregen de gasten door chef 
Corina en chef Loes een heerlijk 4 gangen diner voorgeschoteld met 
daarin volop voorjaarsgroenten en een afwisseling van vlees en vis. 

Openingstijden zijn:
Maandag van 10:00 tot 18:00.
Dinsdag t/m donderdag van 08:30 tot 18:00.
Vrijdag van 08:30 tot 20:30.
Zaterdag van 08:30 17:30. 

Graag tot ziens bij Primera Lienden Verbrughweg 38 in Lienden

Uw gemakswinkel die zich vooral specialiseert in tabak en rokers-
benodigdheden, tijdschriften en dagbladen, wens- en cadeau-
kaarten, tegoedkaarten, postzegels, klein-kantoorartikelen, 
cadeauartikelen, loterijen, Pasfotoservice en PostNL 
pakketservice…..en in de toekomst nog veel meer.

Even voorstellen: Ik ben André Baars. 
Sinds 30 maart 2018 run ik samen met mijn vrouw Astrid, dochter 
Anouk en collega Martin de Primera Lienden die is gevestigd op het 
nieuwe winkelcentrum ‘Midden Betuwe’. 
Na 33 jaar in allerlei functies te hebben gewerkt in het bankwezen 
ben ik zonder ondernemerservaring het Primera avontuur aangegaan 
en tot nu toe met zeer veel tevredenheid. 
Vooral de veelzijdigheid van het assortiment en de te verwachte  
ontwikkeling van het Primera concept spreekt mij erg aan. 
Ook de grote mate van zelfstandigheid binnen het coöperatieve 
gedachtegoed is voor mij een verademing. 

Het startende ondernemerschap is zwaar zeggen ze… dat is ook zo, 
maar het geeft mij juist veel voldoening en energie.
Wat mijn winkel bijzonder maakt, is de behoefte vanuit de regio voor 
tijdschriften, boeken, wens- en cadeaukaarten. 
Dus de taak voor mij om Primera een grotere bekendheid te geven in 
het gebied van Ingen tot aan Ochten.
 
Klantgerichtheid en klanttevredenheid is wat ik hoog in het vaandel 
hebt staan. 
De klant moet zich in mijn winkel thuis voelen. 
Ongedwongen en met rust kunnen rondkijken.
Ik nodig u uit om een keer binnen te lopen en dan leg ik u met veel 
plezier uit waar we voor staan.

Warming-up And go!

  Lienden
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In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

Meersteeg 4, Echteld 
T. (0344) 644 403

Friet • Snacks • SoftijsSundae • Milkshakes 
• Thee • Frisdrank

Beleef de wereld van X,Y,Z in 
Geofort Herwijnen

Kom naar het spannende forteiland waar alles 
in het teken staat van kaarten en navigatie. Je 
gaat buiten en binnen het experiment aan met 
oude maar ook moderne geo-technieken. Je 
raakt gedesoriënteerd in de donkere onder-
grondse gang. Je wordt uitgedaagd in het 
doolhof en raakt gefascineerd door kaartschaal 
en projecties in de Kazerne. Je gaat miljoenen 
jaren terug in de tijd door aan de 4D globe te 
draaien en met Powers of Ten zoom je van het 
kleinste deel in je lichaam uit tot aan het verste 
plekje in het heelal. Ook kun je speuren, 
klauteren en spelen met water in de Vleermuis-
speurtuin van Staatsbosbeheer. Schuif aan op 
het terras en geniet van zelfgemaakte lekker-
nijen!

 
Nieuwe steeg 7
44171KG Herwijnen
Telefoon: 0345 630 480
Website: www.geofort.nl
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Vakantie? Er op uit in Rivierenland. Een paar tips.

De Tuinen van Appeltern

In De Tuinen van Appeltern vind je meer dan 
200 modeltuinen met de nieuwste materialen 
en planten. Allemaal met een eigen stijl en 
uitstraling. Terwijl je inspiratie op doet kunnen 
de kinderen zich vermaken rondom het 
tuinonderdeel 'Spelen en ontdekken' waar zij 
met een vlot naar toe kunnen varen. 

Breng een bezoekje aan de Plantenmarkt, 
zoek informatie op in de bibliotheek of geniet 
van een drankje of hapje in het Restaurant of 
op één van de vele terrassen.
Wilt u genieten van ons park met uw hele 
gezin? Dat kan! Wij hebben voor jong en oud 
veel te bieden. Terwijl u geniet van alle tuinen 
en natuur, genieten uw kinderen ook, maar 
dan op een andere manier.

Walstraat 2a 
6629 AD Appeltern
Telefoon: 0487 541 732
E-mail: info@appeltern.nl 
Website: www.appeltern.nl

Kasteel Ammersoyen

Strategisch gelegen tussen Maas en Waal in 
het schitterende rivierenland van de Bomme-
lerwaard, ligt het indrukwekkende kasteel 
Ammersoyen. Je hebt maar weinig fantasie 
nodig om je hier in de middeleeuwen te 
wanen. Ammersoyen is één van de best 
bewaarde middeleeuwse kastelen van Neder-
land. Het is mogelijk om het rond 1300  
gebouwde kasteel te bezichtigen. Tijdens een 
rondgang door het kasteel zie je onder meer 
de torenkamers, de ridderzaal en het 
vrouwenverblijf. En via trappen in metersdikke 
muren bereik je de museumzolder waar de 
archeologische vondsten uit de gracht een 
beeld geven van de geschiedenis van Ammer-
soyen. 

Ook voor kinderen is er van alles te beleven. 
Op de museumzolder zijn allerlei leuke 
doe-activiteiten en in de wapenkamer kunnen 
ze onderdelen van een harnas uitproberen.

Het kasteel beschikt over een kasteelwinkel en 
in de taveerne kun je terecht voor een drankje 
en een versnapering. Regelmatig zijn er op 
kasteel Ammersoyen evenementen voor jong 
en oud te beleven.

Kasteellaan 1
5324 JR Ammerzoden
073 5949 582

Slot Loevestein

Slot Loevestein ligt op een unieke plek. Waar 
Maas en Waal samenkomen en Gelderland, 
Brabant en Zuid-Holland elkaar raken. 
In dit oer-Hollandse rivierenlandschap liet 
ridder Dirc Loef van Horne in 1361 zijn kasteel 
bouwen. Niet de schoonheid van het gebied, 
maar de strategische ligging bepaalde zijn 
keuze. De plek was ideaal voor verdediging 
en om tol te he�en; dat was dan ook precies 
wat er gebeurde.

Loevestein heeft daarna altijd een militaire 
functie gehad. Als Staatsgevangenis waar 
Hugo de Groot uit ontsnapte in een boeken-
kist en onderdeel van de Hollandse Water-
linie. Juist door dit militaire verleden is het 
gebied rond Loevestein één van de minst 
verstoorde cultuurlandschappen van Neder-
land. Een unieke plek waar natuur en cultuur 
elkaar versterken.

Loevestein 1
5307 TG Poederoijen
Telefoon: 0183 447171
Website: www.slotloevestein.nl

Flipje en Streekmuseum Tiel

Op een schitterende locatie in Tiel vind je het 
Streekmuseum. Een museum dat alles vertelt 
over de geschiedenis van de Betuwe. Van de 
Romeinen tot de wondere wereld van Flipje. 
De geschiedenis van de regio is op een 
interactieve manier te ontdekken. Vooral de 
jamfabriek waar tussen 1885 en 1993 de jam 
werd gemaakt, is een interessant onderdeel 
van het museum. Een leuke beleving voor 
jong en oud.

Plein 48, 4001 LJ, Tiel
 Telefoon: 0344-614416. 
info@museumtiel.nl

Bron: Gelderse Streken
www.geldersestreken.nl

Mooie wandelingen in Lienden 
en omgeving

Rondom Lienden liggen twee schitterende 
klompenpaden: het Batouwepad en het 
Marspad.

Het Batouwepad ( 16 km) loopt rond en door 
Lienden. Het startpunt ligt bij het café ’t 
Wapen van Lienden en wordt aangegeven 
d.m.v. lila klompen. De route kan ook verkort 
worden.

Het Marspad start op het Dorpslein te 
Kesteren en is ongeveer 11 km. lang. 
Ook dit pad kan verkort worden en wordt 
aangeduid d.m.v. groene klompen. Let bij het 
lopen van dit pad wel op de vaartijden van het 
veer Lienden – Rhenen, omdat dit pad deels 
over Rhenens grondgebied loopt.

Voor meer informatie over deze en andere 
klompenpadroutes kijk op 
www.klompenpaden.nl of download de app! 

Elisabeth Weeshuis Museum

In de historische binnenstad van Culemborg 
staat het eerste nieuwgebouwde weeshuis 
van Nederland. Tussen 1560 en 1952 bood dit 
kolossale gebouw onderdak aan ruim 600 
wezen en halfwezen.
De verhalen van toen komen tot leven in het 
unieke Elisabeth Weeshuis Museum. Hoe zag 
het leven in het weeshuis eruit voor de 
kinderen? Was het er streng en liefdeloos? Of 
had het leven ook zonnige kanten? En hoe 
gaat het met de wezen en halfwezen van nu? 
Kom langs en maak een bijzondere reis door 
de tijd. Ontdek het in het Elisabeth Weeshuis 
Museum; een schatkamer vol verhalen voor 
alle leeftijden..

Herenstraat 29 Culemborg
0345-513912 

Uitgeroepen 
tot beste
kindermuseum
ter wereld!
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Elisabeth Weeshuis Museum
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Herenstraat 29 Culemborg
0345-513912 

Uitgeroepen 
tot beste
kindermuseum
ter wereld!



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

Ommerenveldseweg 67  4032 NB Ommeren  T: 0344 - 601632  

Met autopech langs de weg staan in de brandende zon of juist 
in de regen, langsrazend verkeer aan de ene kant en huilende 
kinderen aan de andere kant van de auto….

-

-

-

 

BOVAG VAKANTIECHECK BIJ AUTOBEDRIJF ZAAYER OMMEREN

-

-

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s€ 19.50 

Vakantie!
 Zon, zee en lekker lezen

-

Wordt lid en geniet van onze collectie!

           

www.karmacbibliotheek.nl

 Zon, zee en lekker lezen

Wordt lid en geniet van onze collectie!
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Deze theatervoorstelling werd aange-
boden door een samenwerking met Iriszorg 
en Mozaïek welzijn. Theatergroep Playback 
verzorgde de voorstelling.

(bezocht met aanstormend Brugpieper, gr 7 
en een eerstejaars brugklasser)

Wat een ontzettend leuke avond hebben we 
gehad met het hele gezin. 
We werden door middel van een paar scherp-
zinnige sketches meegenomen in de wereld 
van de puber/brugklasser. 
Als eerste werd er kort stil gestaan bij het 
veranderen van het lichaam van een puber. 
Wat gebeurt er allemaal, haar, borsten, natte 
droom enz. enz. 
Dat brak gelijk het ijs tussen de 2 acteurs en 
de zaal. 
Vervolgens speelden zij een vader met zijn 
dochter Noa (die veelal langs elkaar heen 
communiceerden) en een moeder met haar 
zoon Max (waarbij moeder het lastig vindt 
haar zoon los te laten) 
In korte sketches werd er een situatie 
geschetst waarna er door de acteurs het een 
en ander over werd verteld. 
Het wel en wee van pubers en ouders. 

De Grote Sprong theatervoorstelling in de Gaard 

Wat dan ook weer hilarische momenten 
opleverde want de puber uit de sketch 
reageerde op de verteller. 
En zo kwamen er heel wat komische 
sketches voorbij. Zoals:
Moeder: ‘lieverd je gymspullen, en heb je je 
brood mee?’
Max: druk doende op zijn telefoon en 
mompelt zijn antwoorden.
Moeder: ‘waarom zit je brood in een zakje 
dat plet toch helemaal in je tas tussen al die 
boeken?
Max: trekt schouders op, nog steeds druk 
met zijn telefoon loopt hij naar buiten 
(zonder zijn gymspullen) met zijn moeder 
al pratend achter zich aan… 
Herkenbaar??? Of deze…

Noa schreeuwt: ‘Mam, waar is mijn Skinny 
spijkerbroek!’ ziet haar vader…’Pap waar is 
mama?
Dit is een noodgeval pap waar is mijn 
broek, ik kan toch zo niet naar school!!!’ 
Vader: ‘Je moeder is al naar haar werk, dan 
doe je toch een andere aan?’
Noa boos: ‘Jij snapt er helemaal niets van! 
Zo kan ik toch niet naar school ik zie er niet 
uit, jullie begrijpen mij niet, jullie verpesten 
mijn leven… enz. enz.

 

Ook werden we geconfronteert met een 
verdrietige Max die het helemaal niet leuk 
vindt op school. 
En hoe praat je daar met je ouders of je kind 
over. 
Hoe ga je er mee om als je ziet dat er een

pestkop in de klas zit.
 
Noa heeft gespijbeld. Wat doe je als ouder dan? 
Van alles komt voorbij. 
Kinderen en ouders werden op het podium 
gevraagd om eens mee te spelen en te 
reageren op bepaalde situaties. 
Het was leuk om te zien dat je allemaal om het 
zelfde lacht maar ook slikt. 
Dat je allemaal jezelf en je kinderen herkent in 
de sketches. 
Ook de kinderen in de zaal moesten soms 
vreselijk om zichzelf en hun ouders lachen. 
Het was een feestje van erkenning, herkenning, 
terug in je eigen puberteit en de hilariteit van 
die spiegel. 
Die spiegel die je jezelf af en toe moet 
voorhouden. Ik heb ervan geleerd dat luisteren 
naar wat je tiener eigenlijk zegt belangrijker is 
dan wat hij soms uitkraamt! 
Er gebeurt ineens zoveel in het leven van je 
tiener en jou. Je moet loslaten maar dat 
betekent ook dat de tiener jou moet loslaten en 
dat kost tijd.
Het is zeker een aanrader ik hoop op een 
herhaling volgend jaar en hoop ook dat de zaal 
dan vol zit. 
Want dat verbaasde me enigszins. 

Al ongeveer 5 jaar wordt er in de Breipot het Gala van Helicon gevierd. 
Prachtig uitgedoste tieners gaan in een parade van nog prachtiger 
auto’s door de Canadalaan naar de feestlocatie. “De Breipot”
Rond 19:30 uur worden ze elk jaar verwacht. 
Het vervoer is altijd een verrassing. 
Ze komen met luxe auto’s, tractoren, vrachtwagens, quads en ook 
legervoertuigen hebben we al gespot. 
Het is elk jaar een feest! Trotse ouders, verzorgers, broers, zussen, opa’s, 
oma’s en andere familieleden of vrienden.

Ze zijn allemaal getuige van een geweldige optocht bijzondere 
voertuigen. 
De tieners zijn allemaal gekleed in gala tenue. 
Ze zien er prachtig uit, allemaal beauty’s. 
Ze worden door hun eigen conciërge opgewacht en verzocht nog even 
voor hun voertuig te gaan staan voor een foto. 
Voordat ze naar binnen gaan, wachten ze eerst klasgenoten op. 
Binnen gaat het feestje los inclusief de leraren en leraressen wordt er 
gedanst en gefeest. 

Nieuws uit de Breipot te Ommeren
Onder het genot van een hapje en 
een drankje…Cola!
Wij wensen alle Helicon afstudeerders 
een hele �jne vakantie en succes met 
jullie volgende stap!
Het bestuur van “de Breipot”

Sandra Schlegel
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WELKE LEEFSTIJL 
SWITCH MAAK JIJ?
• GEZOND GEWICHT
• STOPPEN MET ROKEN
• FITTER WORDEN
• AANPAK DIABETES

WIJ HELPEN JE ALTIJD VERDER!

Meer informatie? Bel 0344-602204
of kijk op www.leefstijlclubjulien.nl
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WELKE LEEFSTIJL 
SWITCH MAAK JIJ?
• GEZOND GEWICHT
• STOPPEN MET ROKEN
• FITTER WORDEN
• AANPAK DIABETES

WIJ HELPEN JE ALTIJD VERDER!

Meer informatie? Bel 0344-602204
of kijk op www.leefstijlclubjulien.nl

Leefstijlclub Julien Switch Ad staand.indd   1 29-05-18   15:55



De tijd van buiten zitten en heerlijk 
weer is aangebroken! 
Bestel daarom uw tuin meubelen 
bij ons, alles is mogelijk! 
Heeft u zelf iets in gedachten, 
vraag vrijblijvend een o�erte!

Buitenkeuken

Nieuwe meubels nodig?
Vraag naar onze mogelijkheden.
Van decoratie tot buitenkeuken,
niets is te gek!

Bel Sander T: 06-83609325
of mail: sander0344@hotmail.nl
Volg ons op

Nieuw in
 Lienden

Cheap furniture

Nieuw 
in ons assortiment, deze 
prachtige eiken houten 
bladen, gemaakt van oude 
spoorbielzen, 
omgetoverd tot een 7cm dik 
blad. Ook als complete tafel.

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

Van Dorland Multi-Mediaservice
Verhuizensestraat 5-58
4031 KS Ingen

Met oog op de toekomst

Van Dorland Multi-Mediaservice
Verhuizensestraat 5-58

Met oog op de toekomst

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

Van Dorland Multi-Mediaservice

Creatieve reclamemakers

 Flyers
 Brocures
 Advertentieontwerpen
 Logo ontwerpen
 Reclameadviezen op maat
 Drukwerk

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van: 

Lienden, Ommeren en Ingen
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Uit den oude doos Willem van Doorn, Ingen in beeld

Ommeren

Dit is het huis van Derk en Arres van de Wal. 
Het staat er nu nog aan de Bloembosweg in 
Ommerenveld.

Lienden

Huize Vredelust. Hier is veel om te doen geweest, maar 
uiteindelijk begin jaren '70 afgebroken. 
Hier werden seniorenwoningen gebouwd.

Eck en Wiel

Het huis van  de familie Rijnberk rond 1920. Dit huis staat 
aan de Vlissingsestraat en is prachtig gerestaureerd.

Lienden

Een prachtig Panorama van het dorp

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 niet alleen voor Ingen, maar ook voor 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

Café De Roskam in Ommeren, dit pand is verwoest door 
brand. In latere jaren was hier een discotheek gevestigd. 
Er zijn vele relaties ontstaan.

Eck en Wiel

Openbare Lagere School in de jaren '30. De muziektent 
kwam uit Buren en kreeg hier weer een nieuw leven.
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Compleet verzorgde BBQ of bu�et, familiedag, 
vergadering, verenigingsbijeenkomst, 
babyshower of workshop.

Prachtige binnen en buitenruimte om uw evenement tot 
een groot succes te maken

Geniet van de specialiteiten
uit onze eigen slagerij en bakkerij in Tiel

Wilt u met een groep kamperen of een familiedag organ-
iseren, dan is er bij ons de gelegenheid om een veld in 
zijn geheel af te huren inclusief sanitair.

5-uurs arrangement: Barbecue + dranken (bier, wijn en 
fris) + tafels en stoelen + partytent vanaf € 25,- p.p.
Vraag naar de mogelijkheden

uit onze eigen slagerij en bakkerij in Tiel

Wij hebben nog 10 seizoen 
plaatsen beschikbaar voor 
volgend jaar,
wees er snel bij!

23

Klussen

Als er een ding zeker is dan is het dat de 
ambtenaar van de burgerlijke stand niet de 
dag tevoren palen voor een afrastering in 
de grond had geslagen toen mijn vader 
aangifte van mijn geboorte ging doen. 
Hierover later meer.

Eerst maar eens even over de aanleiding van 
dit stuk beginnen. Toen in januari onze 
trouwe hond Sobat overleed stond ik nog 
dagenlang velletjes van het vlees af te 
snijden om hem eens lekker te trakteren. 
Ook mijn vrouw miste onze hond en we 
besloten dus al snel dat er een opvolger 
moest komen. De laatste waarschijnlijk, want 
als je bij 68 jaar nog 13 jaar optelt dat moet je 
nog zien dat je het beiden haalt.

De Welsh Springer Spaniël is een niet zo vaak 
voorkomende hond dus het is een tref als er 
net een nestje in de maak is. 
We zijn verknocht aan dit vrolijke, 
ondernemende en vriendelijke ras en zijn 
voorganger was daarvan de beste promotor. 
We boften toen we uit een nestje van acht de 
kleinste en brutaalste kregen toegewezen.
Alleen….na 13 jaar ben je toch echt wel een 
beetje vergeten hoe ondernemend puppy’s 
kunnen zijn.

Tegelijkertijd kregen we nieuwe buren en een 
nieuwe heg tussen de beide kavels.
Zo’n nieuwe heg is op de groei geplant en 
laat veel mogelijkheden voor een nieuws-
gierig hondje om de wereld om zich heen 
eens wat verder te verkennen.
We zagen al visioenen van verhitte discussies 
bij de rijdende rechter als gevolg van illegale 
grensoverschrijdingen.

U zult zeggen “Zo’n vaart loopt dat toch niet” 
maar onze jonge held blijkt een mengvorm 
tussen een piranha en een binnenhuisarchi-
tect te zijn.
Hij luistert naar de naam Vito, dat betekent 
levendig en dat is hij ook.
Hij verbouwt continu de sinaasappeldoos 
waarin hij bivakkeert en tussen het slopen 
door eindigen alle enthousiaste begroetin-
gen door bewonderaars in een bloedbad 
door de vlijmscherpe tandjes die nu eenmaal 
bij een puppy horen.

Blik op de Betuwe
Kortom onze tuin moest rondom worden 
afgezet en de keus viel daarvoor op gaaswerk. 
Samen met buurman Teus zette ik koers naar de 
Gaasgigant.
De Dorpsstraat in Opheusden werd feilloos 
gevonden maar de enorme bedrijfshal van de 
foto’s op het internet zagen we nergens. 
De plaatselijke keurslager bood uitkomst door 
met een breed handgebaar een steeg tussen 
twee panden aan te wijzen waar de Gigant zijn 
gaas aan de wereldmarkt aanbood.

Inderdaad had hij alles wat met gaas en afraster-
ingen van doen had. 
Het kon ook nog elektrisch met een soort 
halsband waar de hond dan een optater mee 
zou krijgen maar wij gingen voor het stekkerloze 
systeem van gaas en mooie rechte geïmpregn-
eerde palen, alles begeleid met een goed advies. 
Afrekenen ging helaas niet per pinbetaling en 
tot groot plezier van Teus barstte op dat moment 
net een enorme regenbui los.
Je kwam elkaar onder water tegen op weg naar 
de pin automaat bij Albert Heijn.
Ik maakte deze barre tocht uiteraard alleen want 
mijn buurman bleef veilig achter de ruitenwiss-
ers zitten lachen tot de bui over was.

Hij had nog meer goede ingevingen. 
Onder andere dat op het grensvlak van grond en 
lucht de paalrot al snel wil toeslaan en dat je nu 
juist op die plaats extra bescherming moest 
aanbrengen. 
Dit vond al meteen de andere dag plaats want ik 
hou van een beetje doorgaan en afwerken die 
hap.

Nu is Teus een begenadigd knutselaar die over 
allerlei levensgevaarlijke apparaten beschikt 
waaronder een zaagtafel met een cirkelzaag. Ik 
heb een diep respect voor zo ’n machine sinds 
mijn opa zijn duim ermee afzaagde.
Hij ging met de bus en de duim in een plastic 
zakje van Maassluis naar het ziekenhuis in Delft 
met de vraag of ze hem er weer aan konden 
zetten.
Toen de dokter zei dat hij dan een nachtje moest 
overblijven, bedankte hij voor de eer want “dan 
was hij te laat voor het eten”
Kun je nagaan hoe goed mijn oma kookte. 
Bij het biljarten had hij er later knap last van en 
spijt dat hij niet even was gebleven.

Teus bood dus aan om te helpen. 
Nou dat was een uitkomst want sla in je eentje 
maar eens een paal in de grond met een 
voorhamer, want die had hij ook al.
Wij op een vroege morgen aan de slag. 
Allemachtig wat is die Betuwse kleigrond hard. 
We beukten ons een ongeluk maar het schoot 
goed op.
De acht palen stonden keurig in het gelid 
langs een touwtje en allemaal op dezelfde 
hoogte.  Daarna de rol gaas maar eens 
losgemaakt en als hulpmiddel eerst eens aan 
de palen gezet met tie-wraps (kabelbinders). 
Die had ik beter niet bij de Action kunnen 
kopen want ik trok ze achter elkaar aan 
�arden. Van de Gamma bleven ze een paar 
seconden langer heel. 
Mooi zo’n vergelijkend warenonderzoek maar 
het schiet niet op als je meters wil maken.

Snel een bakkie gedaan en toen Vito een 
praktijktest laten doen.
Binnen tien seconden zagen we zijn 
zwiepende staartje aan de andere kant van het 
gaas. Verdorie nog niet perfect. 
Tussen de schuur en het gaas moest nog een 
hekje komen. 
De afgedankte oude schutting bood de 
oplossing en veranderde onder de vaardige 
handen van Teus, die trouwens op centimeters 
langs het �itsende staal van het zaagblad 
gleden, in een soliede scharnierend hekje. 
Dat met dank aan het feit dat hij en ik nooit iets 
weggooien zodat de onderdelen zomaar 
overal vandaan kwamen zonder langs een 
kassa te hoeven gaan.
 
Kortom een geslaagde operatie maar wat 
heeft die ambtenaar van de burgerlijke stand 
er nou mee te maken?
Kijk eens naar dat schoonschrift dan begrijpt u 
wat ik bedoel.
Ik wilde de dag erna iets in mijn klusboekje 
noteren waarbij het resultaat eruit zag alsof 
een chimpansee voor het eerst een bestelling 
bij een bouwmarkt op papier had willen 
zetten. Een dokter zou er jaloers op worden.
Mijn handen en mijn vingers waren doof en 
onbestuurbaar vandaar dat ik dit stukje een 
paar dagen later op het toetsenbord van een 
laptop heb moeten voltooien.

 

Ik hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen, 
zo niet doe ons dan eerst maar eens na.

Maarten Vroombout

PS: Teus vond mij een snelle leerling, dat 
maakte alle ontberingen weer goed
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Klussen
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In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

Augustus is de maand waarin zonnige en warme dagen worden 
afgewisseld door regen en storm. 
Op zonnige dagen genieten we volop van onze bloemen en 
planten die nu (meestal) prachtig in bloei staan. 
Maar vergeet ook deze maand niet om je tuin een beetje 
aandacht te geven. 
Welke tuinprojecten je nu het beste kunt oppakken? 
Dat lees je hier.

Bescherm je tuin tegen weer, wind én warmte
Je denkt misschien dat water het enige ingrediënt is voor je planten 
en bloemen. 
Ze staan er immers zo mooi bij. 
Niets is helaas minder waar. 
In deze maand ligt uitdroging 
van planten en bloemen op de loer. 
Het is dan ook belangrijk dat je deze 
uitgedroogde en/of uitgebloeide 
bloemen zo snel mogelijk verwijdert. 
Hierdoor voorkom je namelijk dat de 
bloem energie gaat steken in nieuwe 
zaadvorming, waardoor de planten 
langer doorbloeien en bloemen langere tijd mooier en gezonder 
ogen.

Tip! Bij �inke wind en regenbuien is het verstandig om goed te checken 
of hoge planten voldoende ondersteuning hebben. 
Staan deze bijvoorbeeld vast aan een schutting? 
Ook kun je klimplanten en bomen vastbinden, zodat de schade tijdens 
hevig noodweer beperkt blijft.
 

De zomersnoei
Vanaf half augustus kun je beginnen met de zomersnoei. 
Snoei de struiken en hagen, zoals de buxus en liguster. 
Neem ook direct de lavendel mee als deze in je tuin staat. 
Let hierbij op dat je de bloemen van de lavendel niet te ver snijdt, 
want dan groeit de plant niet meer. 
Na de oogst van fruitbomen en bessen- en bramenstruiken snoei je 
de takken terug en snijd je aangetaste en zieke takken weg. 
Heeft je klimhortensia een groeispurt gemaakt? 
Dan is het verstandig om ook deze plant terug te snoeien, zodat 
deze weer netjes tegen de muur of schutting staat en opnieuw kan 
groeien.

Gazon onderhoud
Dit is ook de beste maand om het gras te zaaien. 
Wil jij een gazon aanleggen of gaten in je huidige gazon bedekken? 
Steek de handen dan nu uit de mouwen. 
Gras zaaien is vrij eenvoudig; begin met het inbrengen van 
voldoende mest, trap het vervolgens goed aan en hark het mest 
ruw over de grond. 
Zaai de grond vervolgens goed in en klaar ben je! 
Houd het gebied goed vochtig. 
Na 2 weken heb je dankzij de warme temperaturen al een mooie 
groene grasmat.

Tip! Probeer gras in de zomer niet te kort te maaien. 
Sommige maaiers hebben zelfs een speciale zomerstand, dit betekent 
dat je de grassprieten niet korter kunt maaien dan 3 tot 4 cm. 
Hierdoor voorkom je dat het gras verbrandt of geel kleurt.

Tuinwerkjes voor de maand augustus: Terugknippen, wie durft?

Planten voor de herfst en winter
Op dit moment liggen de eerste bloembollen weer in de winkels. 
Dit zijn voorjaarsbloeiers en herfstbloeiers. 
Voor voorjaarsbloeiers geldt dat je deze dient te planten vóór de 
eerste vorst. 
Je hebt voor het planten van deze bloembollen dus nog wel even de 
tijd (tot eind oktober/begin november). 
Wil je in de herfst ook een mooie kleurrijke tuin? 
Plaats dan nu de bloembollen voor de herfstbloeiers, zoals bijvoor-
beeld krokussen en Dahlia-planten.

Tip! Voor een prachtige tuin in de herfst en winter zijn 
siergrassen perfect. 
Veel siergrassen zijn namelijk zeer winterhard. 
Als de vaste planten kaal worden, biedt siergras uitkomst 

Albizia, Perzische Slaapboom’ is een grote struik of kleine boom, in Nederland tot 12 m hoog en 8 m breed wordend, al is de hoogte erg 
afhankelijk van de standplaats. Het blad is dubbel geveerd en de blaadjes zijn klein, het geheel ziet er teer uit. Slaapboom omdat de blaadjes 
zich net als bij het Kruidje roer me niet zich ’s nacht dicht vouwen. . De roze bloemen waarvan vooral de meeldraden opvallen zien er ook teer 
uit, de boom kan zeer rijk bloeien in de zomer, een echte (sub)tropische schoonheid. Albizia is ook prima te gebruiken als leiplant tegen een 
warme zuidmuur. Een Albizia julibrissin ‘Rosea’ aangeplant op een niet te natte en niet te winderige plaats doen het prima, ook toen we ’s 
winters nog konden schaatsen.
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BBQ eens anders met recepten uit Portugal

Paprika (gegrild) salade uit Portugal (salada de 
pimento asado)
Salades, Bijgerecht, 6 personen, Bereidingstijd 30 minuten, 
Mediterraan 
Ingrediënten
• 6 rode paprika's 
• 1 el rode wijnazijn 
• 3 el (portugese) olijfolie 
• 2 teentjes knoflook fijngesneden 
• zout & peper 
Materialen
• plasticfolie
Bereiden
Steek de barbecue of gril ruim van tevoren aan. Leg de paprika's op 
de barbecue (of in de oven op de grillstand) en laat de schil zwart 
blakeren. Keer ze telkens een stukje totdat ze rondom geblakerd zijn. 
Leg de paprika's in een schaal en dek deze af met plasticfolie. Laat ca 
10 min. staan. Haal het zwartgeblakerde vel van de paprika's en 
verwijder de zaadlijsten. Snijd ze in repen en leg op een platte schaal. 
Besprenkel met azijn en olijfolie en bestrooi met de knoflook. Breng 
op smaak met zout en peper.

Dorade gegrild met korianderdressing uit 
Portugal (Dourada asada)
Ingrediënten
• 6 kleine dorades schoongemaakt 
• zeezout & peper 
• 2 dl olijfolie 
• 1 bosje koriander (blaadjes geplukt) 
• 2 teentjes knoflook 
• 3/4 dl rode wijnazijn 
Materialen
• BBQ of tafelgril
Bereiden
Steek de barbecue ruim van tevoren aan. 
Spoel de dorades af onder koud stromend water en dep ze droog 
met keukenpapier. 
Kerf de buik van de vissen met een scherp mes aan beide zijden 3 
keer schuin in. 

Gebakken gama of tijgergarnaal
Een lekker en makkelijk Portugees voorgerecht in 20 minuten klaar.

Ingrediënten
3 grote gamba`s per persoon
olijfolie
4 teentjes knoflook in dunne plakjes
vers gemalen peper en zout
kleine eetlepel oregano
een scheutje witte wijn
volle eetlepel peterselie.

Hulpmiddelen
In Portugal maken ze dit voorgerecht  in een stenen pannetje 
gewoon op het vuur. Maar wij hebben dit gerecht in een RVS bak op 
de tuinhaard/bbq gemaakt.
 
Voorbereiding
Doe flinke scheut olie in de pan en daarbij de knoflook. 
Op de hoogste stand in de grillset de knoflook superzacht fruiten, 
een minuut of 5.
Dan het rooster op de laagste stand en de gamba`s erin. 
Tot ze rood en dus gaar zijn. 
Dan die flinke schep oregano erop, peper en zout en blussen met de 
witte wijn. 
Het rooster nog even op de hoogste stand om na te garen. 
Op bord doen en dan verse peterselie erop. 
Met stokbrood erbij en lekker soppen.

Wrijf de vissen in met peper, flink wat zeezout en 3 el olijfolie. 
Klem ze stevig vast in een speciaal visrooster voor de barbecue. 
Rooster de dorades in ca 10 min. gaar boven de hete kooltjes. 
 Keer ze halverwege. 
 Wrijf intussen de koriander samen met de knoflook en 1 tI  
 zeezout fijn in een vijzel of gebruik de staafmixer. 
 Doe de kruidenpasta in een pan, voeg de azijn en de rest   
 van de olijfolie toe en breng aan de kook. 
 Haal de pan onmiddellijk van het vuur en breng het   
 mengsel op smaak met peper. 
 Serveer de gegrilde dorades met de warme dressing,   
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Lekkere en makelijke BBQ recepten om zelf te maken

Aardappelpartjes met pesto op de barbecue
• Italie
• Bbq
• 4 personen 
• 1 uur
Ingrediënten
• 4 middelgrote 
 vastkokende aardappelen
• 1 theelepel geperste 
 knoflook
• 2 eetlepels pesto
• 1 eelepel olijfolie
• 1 eetlepel water
• 50 gram parmezaanse kaas

Bereiding
Schil en halveer de aardappels en snijd elke helft in 4-6 partjes. 
Was de aardappelpartjes, giet het water eraf en doe ze in een grote 
schaal. Meng de knoflook, pesto, olijfolie en water door elkaar. 
Giet dit mengsel over de aardappels en schep alles goed door elkaar. 
Doe de aardappelpartjes zo mogelijk in één enkele laag in een grote 
aluminumschaal en giet de overgebleven olie erover. 
Rooster de aardappels 40 minuten volgens indirecte verwarmings-
methode in een afgedekte barbecue en draai ze na 20 minuten om. 
Dek de platte barbecue af met aluminiumfolie en zet een aluminium-
schaal op de hotplate. 
Rooster de aardappels 20 minuten, draai ze om en dan nog 20 
minuten gaar. 
Leg de aardappelpartjes op een schaal en strooi er Parmezaanse kaas 
over.

Tzatziki
Dit recept voor Tzatziki is zeker niet te moeilijk en een hit op elke 
barbecue. Serveer het niet te vroeg want als er stokbrood bij in de 
buurt staat is het op voordat de gerechten op tafel staan.

Ingrediënten
• ½ liter Griekse yoghurt
• 1 kleine komkommer
• 1 bakje verse dille
• ½ bol, jawel 5 tot 6 teentjes,
 knoflook
• Olijfolie
• Vers gemalen zwarte peper

Bereiding
1. Schil de komkommer en rasp deze
2. Knijp de geraspte komkommer uit in een theedoek. 
 Je wilt niet dat de saus te dun wordt.
3. Klop de yoghurt los en voeg de uitgeknepen komkommer  
 toe
4. Knijp de knoflookteentjes boven de yoghurt uit
5. Haal de dille van de takjes en hak de dille fijn
6. Voeg de dille toe met een scheutje olijfolie en de peper
7. Goed doorkloppen en een nacht in de koeling door laten   

Fruitspiesjes op de BBQ
Ingrediënten
voor 4 personen 
• 2 mango's mango 
• 1 galiameloen 
• 2 Pink Lady-appels 
• 2 platte perziken 
• 2 nectarines 
• 250 g aardbeien 
• beetje tijm tijm 
• 4 el vloeibare honing 
• peper uit de molen
 
Bereiding
Kooktijd: 20 min. 
1. Schil de mango’s, meloen en appels. Snij samen met de rest  
 van het fruit in stukken.
2. Hak enkele takjes tijm fijn en schep met de honing onder   
 het fruit. Kruid met peper van de molen.
3. Laat het fruit even marineren en rijg daarna aan metalen   
 spiesjes. Grill de spiesjes op de barbecue.
    

Hotdogs met mosterd op de barbecue
Ingrediënten
• 1 pot of blik dunne (knak)worstjes
• barbecuesaus
• witte puntjes 
• Mosterd
• augurken en chutney

Bereidingswijze
Op de BBQ de worstjes op het rooster leggen en 
omkeren zodat ze aan alle kanten worden geroosterd en niet 
barsten. 
Gril de worstjes ca. 11 minuten en bestrijk ze tijdens het draaien 
met wat barbecuesaus. 

Kebab met varkensvlees en ananas
• BBQ-tijd: 10 - 15 minuten
• Keteltemp.: 190 - 230°
• Kerntemp.: 70°
• Varkenshaas, of varkens Kophaas (stuk goedkoper)
• Niveau: makkelijk
• Pittig: niet

Kebab is zelf zo makkelijk te maken. En deze kebab met varkens-
vlees en ananas is lekkerder dan je zo in de supermarkt kunt halen.
Pas op met eten want de tomaatjes zijn gloepend heet en spatten 
zo lekker open als je er ook maar een beetje in bijt.

Ingrediënten
• 400-450 gram varkenshaas in stukjes van 2 tot 2,5 cm
• ½ kleine verse ananas, in blokjes van 2 tot 2,5 cm
• 1 rode ui in kwarten 
 gesneden
• 16 cherry tomaatjes
 of schijfjes tomaat
• 50 ml honing
• 8 satéprikkers

Bereiding
1. Week de satéprikkers in lauwwarm water.
2. Rijg de filet, ananas, ui en 2 tomaatjes om en om aan de   
 prikkers.
3. Gril de kebab terwijl je hem zo nu en dan insmeert met de  
 honing, voor 8 tot 10 minuten totdat het varkensvlees   
 gaar is.

   Leg de worstjes als ze te snel gaar   
   worden op een kouder gedeelte of zet  
   het vuur wat lager. Snijd de broodjes   
   doormidden waarbij je er voor zorgt dat  
   de twee helften nog aan elkaar zitten. 
   Leg de broodjes met de besneden kant  
   op het barbecue rooster of de hotplate  
   en rooster ze. 
   Leg een worst op het broodje, spuit   
   mosterd langs de worst en schep de   
   augurken en de chutney op het broodje
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Bourgondisch
BBQ buffet

23,95 p.p.
binnen of buiten
Geen tijdslimiet

Vanaf 11,95 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

BBQ Thuis

  

Voor al uw: Bruiloften Partijen Recepties Catering Koude warme buffetten 
Welk feestje dan ook. 
Heeft u vragen of suggesties,wij staan 
u bij met onze raad en daad en 25 jaar ervaring. 

Café Restaurant Ons Hoekje
Dorpsstraat 11
4031 MC Ingen
Telefoon 0344-601264
www.onshoekje.com
info@onshoekje.com

Ook voor uw
lunch en diner

kunt u bij ons terecht

Wanneer je in het dorp Ingen bent is het goed om even Café Restaurant 
"Ons Hoekje" te bezoeken.
In een sfeervolle ambiance met een buitenterras kunt u lekker even 
bijkomen van uw �ets- of wandeltocht. 
En heeft u trek in een maaltijd dan staat de keuken voor u klaar met lekkere 
gerechten voor een scherpe prijs. 
Je kan er van de kaart eten met voor-, hoofd- en nagerechten, maar ook de 
plateservice is van uitstekende kwaliteit. 
De ambiance in het café getuigd van een gemoedelijke gezelligheid waarin 
u zich direct thuis zal voelen. Kastelein Klasinus runt samen met zijn vrouw 
Helma al jaren deze locatie in Ingen.
Dat er ook veel lokale verenigingen gebruik van deze locatie is dan ook geen 
wonder. Het café is ook aangesloten bij de enige echte culinaire �etstocht 
Happen en Tappen, een tocht door het Gelderse rivierenland, betekent 
meanderen door een oogstelend landschap. 
Er zijn ook andere �etsroutes verkrijgbaar. Het is tijd om de Betuwe te 
verkennen, dus begin en eindig bij "Ons Hoekje" je zal er geen spijt van 
krijgen.

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur

Zijveling 1, Ommeren 
(aan de N320 

naast het Heemkundig museum)

Nederlands Kampioenschap Forelvissen

Zaterdag 7 juli heeft Luuk van Mourik (8jr) uit Lienden, de titel 
van het Nederlands kampioenschap Forelvissen  voor de 
jeugd in de wacht gesleept!
Tijdens het NK dat in Meerkerk werd gehouden, liepen de 
spanningen hoog op!

Namens forellenvisvijvers de Kamphoeve, willen wij een ieder 
die aan de strijd deelnamen bedanken voor hun inzet!

Nederlands Kampioen 2018, Luuk heeft de 1e plaats.
Vervolgens kwam Ruben Gerritsen namens de Kamphoeve op 
de 3e plaats!

Mede door de inbreng van Tim Fredriks zijn we dan ook 1e 
geworden van Nederland met het team!

Ervaringen van een importbewoner
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Een bezoek waard .... evenementen in de wijde omgeving

De schoolmeester 

Kunst, Kiezel en Klei
Wandel of �ets door het kunstaanbod van de Bommelerwaard. 
Van galerie naar atelier, van huiskamer naar museum. 
Kunstenaars in de Bommelerwaard zetten de deuren van hun 
ateliers en werkplaatsen open om het publiek kennis te laten 
maken met hun werk.
25 en 26 augustus en 1 en 2 september 2018 zal dit jaarlijks 
terugkerend evenement weer plaats gaan vinden. 
In de tussenliggende week worden er lezingen in de avond 
gehouden.
De overzichtstentoonstelling vindt dit jaar plaats in Pand 9 in 
Zaltbommel.

Stichting Kunstmin organiseert wederom een atelierroute waarbij 
van alles te ontdekken valt. De toegang tot alle Kunst, Kiezel en Klei 
locaties is gratis.  
Je herkent een Kunst, Kiezel en Klei locatie aan de rood-gele vlag. 
Je kunt zelf een interessante zoektocht samenstellen naar de 
locaties verspreid door de prachtige Bommelerwaard, van Brakel tot 
Heerewaarden, van Bruchem tot Kerkdriel. 
Overal valt wel iets moois te ontdekken. 
Neem de folder mee met de plattegrond 
bij Pand 9 of TRIP aan de Markt of stippel 
je route uit met Googlemaps via de website 
www.kunstkiezelklei.nl

Kinderrondleidingen door kasteel Ammersoyen
Op donderdag 2,9 en 16 augustus zijn er in kasteel Ammersoyen 
rondleidingen speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders. 
De kinderen mogen zich eerst verkleden tot jonkvrouw of ridder, 
daarna gaan ze met de gids een tour maken door het kasteel. 
Voor even waan je je een echte ridder of jonkvrouw!

Onderweg zie je onder meer torenkamers, de ridderzaal, 'plonsplees' 
en schatkisten. 
Via trappen in de muren  klimmen we naar de wapenkamer waar 
jullie harnasonderdelen mogen passen. 
We sluiten de rondleiding af met een bezoekje aan de spannende 
kerker van het kasteel.

Je mag tijdens de rondleiding onze jonkvrouwen- of ridderkleren 
aan, maar je mag natuurlijk ook in je eigen verkleedkleren komen. 
Na a�oop van de rondleiding 
kunnen jullie in de taveerne 
een kleurplaat kleuren of 
een spelletje doen.

Aanvang: 14.00 uur  
Entree: kinderen €5,25, 
volwassenen €9,50, 
museumkaarthouders gratis
Reserveren: Noodzakelijk via 
https://kasteelammersoyen.globalticket.nl/   

Flipjes Toertocht

Wilt u zelf een mooie �etstocht door de regio maken? Dat kan! 
Op de race�ets of elektrische �ets. 
Het maakt niet uit hoe. 
Wij hebben verschillende afstanden 
voor u, zo kiest u wat bij u past. 
U bent verzekerd van kwaliteit en 
veiligheid. 
Onze toertochten hebben de 
hoogste beoordeling van de 
Nederlandse Toer�ets Unie 

Flipjes Toertocht is vanaf 2012 door de Nederlandse Toer Fiets Unie 
beloond met 3-sterren. 
Daarmee is het in 2018 één van de weinige toertochten met deze 
bijzondere status. 
Over een uitdagend en afwisselend parcours door het 
Rivierengebied,en de Veluwe zetten we drie nieuwe gepijlde routes 
uit over de afstanden 85, 115 en 170 km. 

    De 4e route van 45 km kunt u  
    rijden met een routebeschrij- 
    ving op papier of net als de   
    overige routes via een GPX   
    bestand. 
    In de route zijn diverse   
    gelegenheden opgenomen,   
    waar men de benen kan 
strekken en de inwendige mens kan versterken. 

De inschrijving bevindt zich bij start bij Hotel van de Valk in Tiel. 
Bij  de Start & Finish en kunnen deelnemers gebruik maken van een 
uitstekende kleed- en douche gelegenheid. 

Na a�oop zorgen we ervoor dat u in ons gezellige wielercafé rustig 
kunt napraten onder het genot van een bord pasta van het huis en 
bovendien vertonen we de verrichtingen van ‘onze jongens’ in de 
Tour de France. 

Meer info: www.sw-rivierenland.nl/�ipjes-toertocht

Oogstdagen 2018

Zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus zijn de Maas en 
Waalse Oogstdagen.
Zaterdag 11augustus zal de welbekende feestavond zijn vanaf 
21.00 uur, waarbij de teams kun krachten al in kunnen zetten. 

Op de zondag zijn de Oogstdagen 
met verschillende onderdelen die 
zich jaarlijks herhalen zoals het NK 
hooien, boerendriekamp en de 
streekmarkt. 
Dit jaar worden de Oogstdagen 
uitgebreidt met een ambacht-
splein, een demoveld op Jan's 
landbouwplein en een nog groter kinderplein. 

   Kom het zien op in het 2e weekend   
   van augustus!
   De Maas & Waalse Oogstdagen   
   worden gehouden op de terreinen van  
   recreatiegebied de    
   Maaslanden/Riverside.
   Hamsestraat 2, 6629 KT Appeltern

1 september Betuwse Oogstdag

De vierde editie van de Betuwe Oogstdag van 1 september in 
Ommeren is ( nog ) groter van opzet dan voorgaande jaren. 
Bij de organisatoren Natuurlijk Gruun en Prima  voor Elkaar zijn 
het Streekmuseum Baron van Brakell en Stichting Vrienden van ‘t 
Kulturhus aangesloten. 
Deze vier partijen hebben samen een mooi programma in elkaar 
gedraaid met voor elk wat wils.

Het thema is “De Betuwe, daar zit muziek in !!”. 
De hele dag door zijn er muzikale optredens.
Daarnaast valt er te genieten van straattheater. 
De fruitteelt speelt natuurlijk  een belangrijke rol; er wordt voorlich-
ting gegeven over de appelteelt, bij de imker is veel te zien en te 
horen en de Appel Express rijdt door de boomgaard.
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U bent verzekerd van kwaliteit en 
veiligheid. 
Onze toertochten hebben de 
hoogste beoordeling van de 
Nederlandse Toer�ets Unie 

Flipjes Toertocht is vanaf 2012 door de Nederlandse Toer Fiets Unie 
beloond met 3-sterren. 
Daarmee is het in 2018 één van de weinige toertochten met deze 
bijzondere status. 
Over een uitdagend en afwisselend parcours door het 
Rivierengebied,en de Veluwe zetten we drie nieuwe gepijlde routes 
uit over de afstanden 85, 115 en 170 km. 

    De 4e route van 45 km kunt u  
    rijden met een routebeschrij- 
    ving op papier of net als de   
    overige routes via een GPX   
    bestand. 
    In de route zijn diverse   
    gelegenheden opgenomen,   
    waar men de benen kan 
strekken en de inwendige mens kan versterken. 

De inschrijving bevindt zich bij start bij Hotel van de Valk in Tiel. 
Bij  de Start & Finish en kunnen deelnemers gebruik maken van een 
uitstekende kleed- en douche gelegenheid. 

Na a�oop zorgen we ervoor dat u in ons gezellige wielercafé rustig 
kunt napraten onder het genot van een bord pasta van het huis en 
bovendien vertonen we de verrichtingen van ‘onze jongens’ in de 
Tour de France. 

Meer info: www.sw-rivierenland.nl/�ipjes-toertocht

Oogstdagen 2018

Zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus zijn de Maas en 
Waalse Oogstdagen.
Zaterdag 11augustus zal de welbekende feestavond zijn vanaf 
21.00 uur, waarbij de teams kun krachten al in kunnen zetten. 

Op de zondag zijn de Oogstdagen 
met verschillende onderdelen die 
zich jaarlijks herhalen zoals het NK 
hooien, boerendriekamp en de 
streekmarkt. 
Dit jaar worden de Oogstdagen 
uitgebreidt met een ambacht-
splein, een demoveld op Jan's 
landbouwplein en een nog groter kinderplein. 

   Kom het zien op in het 2e weekend   
   van augustus!
   De Maas & Waalse Oogstdagen   
   worden gehouden op de terreinen van  
   recreatiegebied de    
   Maaslanden/Riverside.
   Hamsestraat 2, 6629 KT Appeltern

1 september Betuwse Oogstdag

De vierde editie van de Betuwe Oogstdag van 1 september in 
Ommeren is ( nog ) groter van opzet dan voorgaande jaren. 
Bij de organisatoren Natuurlijk Gruun en Prima  voor Elkaar zijn 
het Streekmuseum Baron van Brakell en Stichting Vrienden van ‘t 
Kulturhus aangesloten. 
Deze vier partijen hebben samen een mooi programma in elkaar 
gedraaid met voor elk wat wils.

Het thema is “De Betuwe, daar zit muziek in !!”. 
De hele dag door zijn er muzikale optredens.
Daarnaast valt er te genieten van straattheater. 
De fruitteelt speelt natuurlijk  een belangrijke rol; er wordt voorlich-
ting gegeven over de appelteelt, bij de imker is veel te zien en te 
horen en de Appel Express rijdt door de boomgaard.



 

www.zorgcentradebetuwe.nl  

“Ik was 20 en had een
beeld van werken in de
ouderenzorg. Vanaf het
moment dat ik in de
praktijk ervaring opdeed,
was ik om. Ik wist het
meteen: dit wil ik!”

Ben jij onze verzorgende of verpleegkundige?
Zoek jij werk in de ouderenzorg en heb je geen zin in gedoe met management? Bij 
Zorgcentra De Betuwe geef je ouderen ondersteuning vanuit jouw vakmanschap en 
gedrevenheid. Onze 800 collega’s volgen hun hart, hebben de mentaliteit om er in alle 
omstandigheden iets van te maken en bepalen samen de koers van onze organisatie. 
Want zo bieden we samen de beste zorg voor onze ruim 1.000 cliënten.

Ben jij opgeleid op niveau 3 of 4 en lijkt  dit jou wel wat? Mail je motivatiebrief en CV 
naar werkplezier@stzdb.nl. Eerst meer weten over hoe het is om bij ons te werken?  
Bel Lindsey op 06 - 12 12 67 28!

verrassend veel meer dan wonen!

Lindsey Pothuizen
verpleegkundige in opleiding

ZDB17_442 Adv aanpassen 190x136.indd   1 01-09-17   14:41Inspectie geeft Zorgcentra De Betuwe dikke pluim
 
Dit voorjaar bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 
Jeugd ouderenzorgorganisatie Zorgcentra De Betuwe. 
‘Zorgcentra De Betuwe werkt vanuit de overtuiging dat het zorgen 
voor cliënten maatwerk is. 
De visie waarin de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt, wordt 
conse-quent uitgevoerd, is voelbaar en zichtbaar door de organi-
satie heen. 
Cliënten kunnen rekenen op multidisciplinaire persoonsgerichte 
zorg. 

Familie heeft veel inspraak en zorgverleners slui-ten goed aan bij de 
wensen en behoeften van de cliënt. 
De inspectie spreekt zeer professio-nele zorgverleners en het manage-
ment stuurt goed op kwaliteit en veiligheid,’ zo concludeert de inspec-
tie in haar rapport. 
In het kader van regulier toezicht onderzocht de inspectie in april de 
persoonsgerichte zorg, kwaliteit en veiligheid van zorg en de 
deskundigheid van medewerkers. Het rapport van de inspectie laat 
enkel positieve resultaten zien.
 
Betrokken en persoonsgericht 
In het inspectierapport valt te lezen dat de inspectie een open en 
betrokken cultuur constateert op alle niveaus. 
‘Het gaat hier om de cliënt en wat hij of zij nodig heeft om zo 
zelfstandig mogelijk te leven. 
Dit ziet de inspectie consequent in de beleidsstukken, tijdens de 
observaties, in cliëntendossiers en ze hoort een congruent verhaal bij 
alle gesprekspartners. 
De zorgverleners en behandelaren kennen de wensen, behoeften en 
beperkingen van cliënten heel goed. 
Tijdens observaties ziet de inspectie daar talloze voorbeelden van. 
De zorgverleners wegen steeds professioneel af wat het beste past bij 
de zorg voor de cliënt. De deskundigheid, multidisciplinaire afwegin-
gen en betrokkenheid zijn daarbij succesfactoren.’ 

Apetrots
Ruth Maas, bestuurder van 
Zorgcentra De Betuwe: 
“Zelden heb ik zo’n groot 
compliment meegemaakt 
van de inspectie voor onze 
medewerkers en vrijwilligers.
 Daar zijn we met z’n allen 
natuurlijk apetrots op. 
Het compliment is geheel aan het adres van al mijn collega’s. 
In de eerste plaats de col-lega’s in de zorg, maar ook alle andere 
collega’s die hen daarbij ondersteunen. 
Het is een eer om als bestuurder hen daarin de ruimte te kunnen 
geven en te begeleiden. 
En heel �jn dat de inspectie ziet dat de manier waarop wij ons werk 
organiseren z’n vruchten afwerpt voor onze cliënten.” 

Zorgcentra De Betuwe werkt anders dan een gemiddelde ouderen-
zorgorganisatie. 
Bij de organisatie hebben de verpleegkundigen en verzorgenden de 
ruimte om te doen wat zij nodig en wenselijk vin-den voor cliënten 
in die laatste, zo belangrijke fase van hun leven. 
Daardoor zijn er nog maar twee leidinggevenden voor de 800 
medewerkers en 600 vrijwilligers binnen de organisatie. 

Maas: “Als de mensen die het dichtst bij onze cliënten staan namelijk 
de besluiten nemen, heb je geen managers meer nodig. 
Daar geloven wij in. Het is natuurlijk heel �jn dat de inspectie ziet 
dat deze manier van werken z’n vruchten afwerpt voor onze 
cliënten. 
En natuurlijk zijn we even apetrots. 
Maar we gaan niet naast onze schoenen lopen. We vinden het 
belangrijk dat we blijven leren om het voor onze cli-enten steeds 
beter te doen.”
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De Valentijn Maurik viert in 2019 haar 50 jarig bestaan

De schoolmeester 

Sponsort u onze feestweek?
In mei 2019 bestaat zorgcentrum De Valentijn 50 jaar en dit vieren 
we tijdens een feestweek van 20 tot en met 24 mei 2019. 
Een week lang zijn er diverse activiteiten, zoals een optreden van 
Willeke Alberti en een reünie. 
Om dit te kunnen bekostigen worden dit jaar diverse geldin-
zamelingsacties opgezet. 
Helpt u mee? Sponsoren kan via NL32 RABO 0341 1224 83 t.n.v 
Stichting Vrienden van De Valentijn o.v.v. Sponsoring 50 jarig 
bestaan of contant bij team Welzijn en Gastvrijheid in De Valentijn. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jalien Meijs via 
w&gvalentijn@stzdb.nl of (0344) 699 773.
 
Stem op De Valentijn!
U kunt ook op een andere manier een bijdrage leveren aan onze 
feestweek. 
Elk jaar geeft de NCRV een mooi bedrag aan drie goede doelen die 
op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame 
samenleving. 
En wij maken kans op één van de drie geldbedragen. We hebben 
dan wel zoveel mogelijk stemmen nodig. 
U kunt op De Valentijn stemmen via 
www.ncrv.nl/geven/stichtingvriendenvandevalentijn. Vergeet u na 
a�oop uw stem niet te bevestigen aan de hand van de mail die u 
van de NCRV in uw mailbox ontvangt?

Er zijn diverse mogelijkheden als tegenprestatie, maar in ieder geval 
krijgen sponsoren via een kers een mooi plekje in de kersenboom. 
Deze boom staat in de hal van De Valentijn. 
In de loop van 2018 en 2019 komen hierin kersen te hangen; iedere 
sponsor die een �nanciële bijdrage levert aan de feestweek krijgt 
een eigen kers met naam in de boom. 

Organisatoren Jalien Meijs, Caroline van Gessel en Johan de Wit bij de kersenboom in De Valentijn. 

Ook geopend in de zomervakantie!

Tijdens de hele zomervakantie kun je boeken lenen in de bibliotheek 
en de servicepunten! 
In Lienden kan dat tijdens de vaste openingsuren: 
dinsdag van 11:00 tot 16:00 uur, 
woensdag van 12:00 tot 17:00 uur en 
vrijdag van 15:00 tot 20:00 uur.

Doordat de servicepunten in Huizen van de Buurt zijn gevestigd 
kunnen leden daar de door hen gereserveerde boeken ophalen 
tijdens alle uren dat het beftre�ende Huis van de Buurt geopend is. 
In Buren en Maurik is dat zeven dagen per week van 09:00 tot 21:00 
uur!
 
Kijk voor Beusichem op de website van ’t Zoetzand. 

Er is een medewerker van Karmac aanwezig in Maurik op dinsdag 
van 16:30 tot 17:30 uur, 
in Buren op woensdag van 10:30 tot 11:30 uur en in Beusichem op 
vrijdag van 13:30 tot 14:30 uur.

Inschrijven kan in de bibliotheek, op de servicepunten, of op de 
website van Karmac Bibliotheek: 
www.KarmacBibliotheek.nl 
klik op ‘Lid worden’ 
en vul het inschrij�ormulier in. 

Karmac Bibliotheek heeft op dit moment ruim 800 leden. 
Dit jaar is het aantal leden al met bijna 10% gegroeid, mede 
doordat steeds meer Burenaren behalve de bieb in Lienden ook 
de servicepunten in Beusichem, Buren en Maurik weten te 
vinden. 

Vanaf begin 2014 verzorgt Karmac Bibliotheek de bibliotheek in 
het Kulturhus in Lienden en sinds een jaar kunnen de inwoners van 
de gemeente Buren ook boeken lenen via servicepunten in 
Beusichem, Buren en Maurik. 
De servicepunten zijn een aanvulling op de vrijwilligersbiblio-
theken in Huizen van de Buurt. 
Er staan daar, behalve gereserveerde en ingeleverde boeken, geen 
boeken van Karmac Bibliotheek.
 
De leden van de servicepunten reserveren hun boeken via de 
catalogus van Karmac Bibliotheek, die te vinden is op 
www.KarmacBibliotheek.nl 

Sterke groei gebruik bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Buren

Wist u dat…

-   U in Lienden uit bijna 10.000   
     boeken kunt kiezen?
-   U boeken kunt reserveren uit  
    Karmac’s collectie van ruim  
    130.000 boeken?

Vestigingen
Karmac Bibliotheek
-  Lienden: Kon.Beatrixplein 1

Karmac Servicepunten
-  Beusichem : Zoetsandselaan 1 
-  Buren: Kasteellaan 1
-  Maurik: Sa�atinstraat 84

Lezen, daar wordt je wijzer van
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De schoolmeester 
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 Koeltechniek
 Air- Conditioning
 Import en export
 Koel- en vriescellen
 Supermarkt koeling en

   winkelinrichting

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

KOOPS
Koeltechnisch Buro Midden-Nederland

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

Een lucht-water warmtepomp is een zeer geschikte energiezuinige 
oplossing voor de verwarming en warmwatervoorziening van 
woningen. 
Er wordt gebruik gemaakt van energie uit de buitenlucht, waar-
door dit een krachtige manier van verwarmen is. 
De warmtepomp kan namelijk tot maar liefst vier keer e�ciënter 
zijn. 
Het resultaat hiervan is een lagere energierekening. 
Bovendien zult u een hoog comfort en prettig bedieningsgemak 
ervaren.

Van slaapkamer tot kantoor, laat u verkoelen 
met een airconditionig van de koelspecialist 
in de Betuwe:

VERKOELING?

Cafetaria Calimero

Heerlijke friet & snacks bij ons in 
Ommeren of bij u op locatie!  

Telefoon: 0344-603021
E-mail: arendscalimero@hetnet.nl

Ommeren

CALIMERO 
ON TOUR

Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

Voor kleine en grote groepen,  
neem contact met ons op en vraag 
naar de mogelijkheden.

Uw adres voor in- en verkoop van
gebruikte en nieuwe auto’s.

APK-keuringen, onderhoudsbeurten.

Esso Tankstation

De Haas

Laat uw auto wassen door onze professionele 
wasstraat! Informeer naar onze scherpe prijzen.
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Tienermoeder: schaam je voor je oudersHet Afscheid

De schoolmeester 

Het liepen tegen   het einde van het schooljaar en zoals 
altijd kwamen de   gebruikelijke rituelen terug: wat gaan 
we doen met het   afscheid van groep acht. 
Zowel de klas   als het team vonden dat het eens tijd 
werd voor wat anders.

In de groep werd druk gediscussieerd over de inhoud van het afscheid 
en na lang beraad kwam eruit dat de groep een leuk feest wilde en 
daarna op school bleef slapen om de volgende dag na het ontbijt 
uitgezwaaid te worden. 
De indeling van de avond zou bestaan uit een presentatie van een 
aantal bekende liedjes, een modeshow en  “spetterend feest” om 
daarna met z’n allen te slapen op de zolder van school.

Ondanks een bezwaar van een moeder, achteraf bleek dat zij wilde 
pronken met haar rijkdom, ging iedereen akkoord en stak ook iedereen 
de armen uit de mouwen: ouders, leerkrachten, overblijfmoeders, de 
ouderraad en de mr.  
Zelfs de plaatselijke middenstand werd ingeschakeld. 
Twee dagen voor het feest vond de generale repetitie plaats in het 
bejaardentehuis. De oudjes genoten. 
De groep gaf een spetterende show weg. 

De �nale dag brak aan de zenuwen gierden door de kelen. 
Alles werd in gereedheid gebracht en tot in detail werd alles door een 
klein groepje ouders, leerkrachten en leerlingen gecontroleerd. 
Het werd een spetterend afscheid, want feesten en organiseren konden 
ze. 
De grote  zaal van het dorpshuis, dat naast de school stond,  zat 
barstensvol met familieleden en genodigden. 
Het applaus was niet van de lucht. 
Voor mij een emotioneel moment, want de groep was me dierbaar. 
Het feest werd gehouden in een zaal voor de ouders en een zaal voor 
de leerlingen.
Na a�oop van het feest konden we met z’n allen naar het cafetaria, want 
de eigenaar had zijn tent opengehouden om na a�oop van het feest 
ons nog op een snack te kunnen trakteren. 
 
Daarna het spannendste en engste moment: slapen op de donkere 
zolder. 
De vloeren kraakten en bij het minste geringste geluid hoorde je de 
kreten, voornamelijk door de meiden. 
Langzamerhand werd het stiller en de een na de ander viel in slaap. 
Om half acht ’s morgens klonk er de harde bel vanuit de hal.
Met z’n allen aan het ontbijt, verzorgd door de ouderraad. 
Na het ontbijt en het inpakken van de spullen werd elke leerling met 
een kruiwagen het schoolplein afgereden als afscheidssymbool. 
Dat dit met veel tranen gepaard ging tekende de sfeer op onze school.

De Schoolmeester

Is uw tiener ook besmet met het Musical.ly* virus…?
Ik moet boodschappen doen, mijn tiener wil mee. 
Ik achter het karretje mijn tiener achter me aan. 
Midden in de winkel krijg ik oogcontact met een andere tiener-
moeder. Achter haar ook een tiener. 
Beide tieners staan zonder geluid een soort geïmproviseerd 
handendansje te doen. Zij hebben niks door. 
Wij tienermoeders knikken, lachen stiekem en lopen verder. 
Het ziet er vreemd uit gebarende en playbackende(zonder muziek) 
tieners overal. 
Zij zitten in hun ‘Musical.ly-bubbel’ en registreren niets om zich heen. 
Een soort vrolijke playbackende zombies overal om je heen.

Waarom schamen tieners zich eigenlijk voor hun ouders als zij in het 
openbaar dansen en/of zingen? 
Wij vinden het best cool dat we dat nog zo ‘goed’ kunnen. 
Het ziet er in ieder geval minder vreemd uit dan gebarende en 
playbackende kinderen overal, toch? 
Oké, een headbangende of luchtgitaar spelende vader, terwijl jij met 
je vrienden in de woonkamer zit te chillen. 
‘Papa! Doe is normaal! Ik schaam me dood!’ 
En dat die vrienden dan niet hardop lachen (niet cool) maar gni�e-
lend naar die rare vader blijven kijken.
 Een moeder die jullie naar school brengt, autoradio aan en denkt dat 
ze héél goed kan zingen… oké ik snap ‘m… gaan we er mee 
stoppen? Nee, natuurlijk niet! 
Ik hoop nog steeds dat een van die vrienden zegt;
‘Goh, jouw moeder heeft best een mooie stem!’ 

Trouwens je vader denkt gewoon dat ie heel erg cool is.
Je merkt steeds vaker dat je opgroeiende tiener NIET op hun ouders 
wil lijken…gewoon als een soort statement…ouders zijn (en het 
woord zegt het al) OUD. Ook al vind de ouder dat zelf niet. 
Maar ach, er zijn van die euforische momenten waarop je tiener 
ineens zegt: ‘Goh die vader/moeder van die en die, die ziet er oud uit. 
Mam/Pap dan lijk jij veel jonger…’ of ‘als ik zie hoe die zich kleedt lijkt 
ze eerder op een oma van i.p.v. haar moeder!’ 
Geniet daarvan want het is gewoon een andere manier om te 
zeggen. ‘Mijn ouders zijn eigenlijk best heel cool’. 
Soms worden we zelfs gevraagd om samen te  zwemmen, skeeleren, 
voetballen, trampoline springen of iets dergelijks. 
Nou, dan vinden ze je daar in ieder geval niet te oud voor. 

Ach tieners, door jullie bese�en we hoe mooi het is om zo jong te 
zijn. Tieners mogen zich schamen voor het ‘idiote’ gedrag van hun 
ouders. 
Tieners zijn zich vaak niet bewust van de zorgen van hun 
ouders.(gelukkig maar!) 
Zorgen of je je thuis voelt op je nieuwe school, of je wel nieuwe 
vrienden maakt, je je huiswerk goed maakt/leert en of je uiteindelijk 
wel goed terecht komt. Het is teveel om op te noemen. Wees nog 
lekker onbezorgd… dat zijn wij op onze ‘idiote, schaamteloze 
momentjes’ ook! En die Musical.ly app heb ik stiekem ook weleens 
geprobeerd. Ik heb het �lmpje maar verwijderd ze schamen zich al 
genoeg…hahaha

*Dit is een app waar ze grappige �lmpjes van hunzelf kunnen maken, met allerlei 
e�ecten. Deze kunnen ze vervolgens delen met hun vrienden. 
Vaak korte geluidsfragmenten waarin ze zichzelf dan �lmen terwijl ze 
playbacken op de gegeven uitspraken of 
songteksten. Ook horen er handgebaren bij om de teksten kracht bij te zetten.
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   4 t/m 7 september 

        Er kan weer 3, 5, en 10 km 
   gelopen worden.
Inschrijven kan per mail Avond4daagse.ingen@outlook.com 
of op de 2 onderstaande inschrijfmiddagen! 
30 augustus (don) Voetbalclub ISC te Ingen 18:30 – 19:30u
31 augustus (vrij) OBS de Regenboog te Ingen om 12:30u

Mocht u als vrijwilliger willen helpen kan u bovenstaand mailadres 
gebruiken. Voor persoonlijk contact mag u bellen naar Sandra 
Schlegel 06-40733857. 
Wij zijn op zoek naar verkeersregelaars en stempelaars.

IN INGEN

21 september 5 oktober 19 oktober 2 november 16 november 30 
november 14 december
Gaan we weer knutselen in Ingen!!! Komen jullie ook? 
1ste groep van 18.30 tot 19.30 uur   
en de 2de groep 20.00 tot 21.00
(groep t/m 8jr)       
(groep vanaf 9jr)
Heb je het vorige seizoen al geknutseld? Dan hoef je alleen de 
gevulde envelop met je naam erop in te leveren! 
Ben je nieuw en wil je ook knutselen?  
Vanaf groep 3 tot en met groep 8 mag je komen knutselen. 
Vul onderstaand strookje in en doe dit met € 15. = in een enveloppe 
en kom je 21 september inschrijven en iets leuks maken. 
Het Knutselen vindt plaats in het gebouwtje achter de kerk in Ingen 
Heb je nog een vraag? Bel Sandra 06 40733857 of 
knutselclubingen@gmail.com

         --------------------------------------------------------------------------------

Naam:       
Adres:
Geboortedatum:   Tel:          
Mail:
Bijzonderheden (bijvoorbeeld allergieën): 
(De kinderen krijgen een snoepje of een koekje met een glaasje 
limonade elke knutselavond)

   

        Er kan weer 3, 5, en 10 km         Er kan weer 3, 5, en 10 km 
   gelopen worden.   gelopen worden.

KNUTSELCLUB-KALENDER ‘18

         --------------------------------------------------------------------------------

(groep t/m 8jr)       

Ieder kind is een 
kunstenaar

Op zaterdag 25 augustus 2018 zal de grote Jaarmarkt van Ingen 
plaats vinden van 12.00 uur tot 22.00 uur. Dankzij de inzet van een 
groot aantal sponsors en vrijwilligers bestaat de markt dit jaar uit 
ongeveer 100 kramen en grondplaatsen. 

Vanuit deze kramen en grondplaatsen worden verschillende artikelen 
aangeboden, waaronder oliebollen, planten, speelgoed, kleding, 
huishoudelijke artikelen, antiek, curiosa en meer. 
Verder zorgt de zangvereniging "de Cornekanters" uit Ingen weer voor 
de po�ertjes.

Voor de jeugd is er weer een attractie waar zij, dankzij de steun van 
sponsors, de gehele dag gratis gebruik van kunnen maken. 
's Avonds is er om ongeveer 20.00 uur een optreden van ????????? 
Omstreeks 20.30 uur is er de trekking van de grote verloting, waarbij 
ook dit jaar weer vele mooie prijzen te winnen zijn.

25 augustus van 12.00 - 22.00 uur

Foto Ben van Verseveld

Vakantie Bijbel Week in Lienden 
Het thema is ‘Zoek het uit!’ Er is een ochtend- 
en een avondprogramma. Iedereen is hartelijk 
welkom op zoek te gaan...

Wanneer? 21 t/m 26 augustus 2018
Waar? In en om de tenten bij de 
Hervormde Kerk van Lienden

Er is een ochtendprogramma  met o.a.: bijbelverhalen, knutselen en spellen. En er is een avondprogramma met o.a.: straten volleybal, Escape Room, Expeditie Mozes en een  creatieve avond.
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Voor iedereen,jong en oud

Volg, deel en/of mail ons!

• facebook: vakantiebijbelweek.lienden

• email: info.vbwlienden@gmail.com

• website: www.hervormdlienden.nl

Komt m'n buurmeisje van 8 naar mij toe:
"Henk, er is per ongeluk           een schroef in het 
water gevallen, heb 
je een schepnetje want       ik zie hem drijven"

Zaterdagavond 7 juli rond 19.00 uur het bouwdorp zit erop! 
De organisatie kijkt elkaar zeer tevreden aan een blikt terug op een 
paar geweldige dagen waarbij iedereen zich voor de volle 100% 
heeft ingezet.
Iedereen op zijn eigen manier maar toch , met elkaar, als dorp een 
evenement neerzetten voor de kinderen uit het dorp. 
Dat is nou net wat we willen bij ISC, iedereen laten stralen.

Na het succes van vorig jaar was het programma snel gemaakt. 
Iets wat goed is, heeft alleen behoefte aan wat puntjes op de i. 
Nadat die gezet waren kon de organisatie aan de slag met het regelen 
van hout, sponsoren, uitnodigingen, inschrij�ormulieren en werd er 
overlegd met de school. Het Bouwdorp begint als de school eindigt 
en sluit daardoor vloeiend aan bij het schoolprogramma. 
De kinderen worden in de klas opgehaald door de vrijwilligers. 
Dit jaar zijn de kinderen zelfs al voor vertrek voorzien van een dikke 
laag zonnebrandcrème, want eenmaal op het Bouwdorp gunnen zij 
zich daar geen tijd meer voor. 
In een rij, begeleidt door vrijwilligers die de weg veilig afzetten, 
vertrekken de kinderen naar het naastgelegen sportcomplex van ISC. 
Het sportcomplex is voor deze dagen omgetoverd tot Bouwdorp. 
Eenmaal daar is er geen houden meer aan. 
Nog net kunnen de tassen in de kleedkamers gelegd worden voordat 
er een sprint getrokken wordt naar de plek waar het allemaal 
gebeurd. 
    Er is nauwelijks tijd voor   
    drinken er moet gebouwd   
    worden!!   
    Kinderen gaan al snel aan de  
    slag met de vele pallets,   
    planken en platen. 
    Waar de ene groep de   
    breedte in gaat, bouwt de   
    andere groep de hoogte in. 
    De kinderen hebben hun 
ideeën al klaar en lukt het even niet zoals ze willen is daar altijd wel 
één  van de vrijwilligers te vinden die ze een handje helpt. 

Tussen de bedrijven door komen de vrijwilligers langs met allerlei 
lekkers, van een ijsje, koekje, stukje kaas met komkommer tot een 
chippie voor iedereen is er wat te smullen. Allemaal gesponsord door 
bedrijven uit Ingen en de grotere supermarkten net buiten Ingen. 

Bouwdorp ISC 2018 wederom een succes!

Fijn om te merken dat we daar zo in gesteund worden. Uiteraard 
willen we de sponsoren hiervoor bedanken. 
Ook willen we de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet op welke 
manier dan ook. 
Aardbeien schoonmaken, mee helpen bouwen, limonade inschen-
ken, kinderen van school halen, EHBO, te veel om op te noemen. 
Met elkaar laten we kinderen stralen en dat geeft voldoening.

Zaterdag in de loop van de ochtend horen we weinig getimmer 
meer op het bouwdorp. Het grove werk zit er op. 
Het is tijd voor de details, de hutten worden aangekleed met 
gordijnen, kleedjes en kussens van thuis, haakjes voor de hamers en 
er worden bloemen geplukt. 
De kinderen blijven druk in de weer. 
Is het niet met de aankleding dan zijn ze lekker aan het spelen. 
Heerlijk om te zien dat ze zich zo goed vermaken in hun eigen dorp. 
Na het wel verdiende broodje knakworst komt de Brandweer de 
hutten inspecteren. 

Wie heeft de brandveiligste hut en bij wie is de hut het hoogst? 
Welke hut heeft het mooiste uitzicht of welke hut is 
het indrukwekkendst 
gebouwd. Bouwdorp kent niet één 
winnaar, maar heeft allemaal winnaars. 
Tussen de beoordeling van de hutten 
en het uitreiken van de medailles met 
certi�caten in geeft de Brandweer 
een demonstratie. Onder het toeziend 
oog van alle kinderen en andere 
belangstellenden worden twee 
‘slachto�ers’ uit een auto bevrijd. 
Erg leerzaam om zonder spanning en ernst te zien hoe vakkundig de 
brandweer te werk gaat en hoe snel de ‘slachto�ers’ veilig uit het 
wrak (want auto is het niet meer te noemen) gehaald worden. 

Tot slot zet de brandweer de sproeier aan wat voor de nodige 
verkoeling zorgt. 
Nog steeds stralen de kinderen. Een meisje zegt tegen haar moeder: 
“Als het de volgende donderdag weer bouwdorp is, wil ik weer”. 
Een groter compliment kan de organisatie niet krijgen.
 

Dank jullie wel Ingen!

Geboorte en doop van een kind en verjaarda-
gen zijn belangrijke gebeurtenissen, waarbij 
men elkaar cadeautjes  geeft. 
Soms brengt men een zilveren rammelaar of 
lepel  mee, maar kopjes met allerlei opschriften 
zijn lange tijd het populairst geweest. 
Ook in de Betuwe komen we deze geboortege-
schenken tegen. 
Op dit eenvoudige witte kopje staat in gouden 
letters de tekst; Stefanus van Heteren Geboren 
27 february 1790, Stefanus komt uit Lienden . 
Van beroep is hij planter. In dit dorp overlijdt hij 
ook op 9 April 1870. 
Het kopje heeft de tijd getrotseerd en is nu te 
bewonderen in de collectie van het Tielse 
museum.

Een geboortekopje voor Stefanus van Heteren 1902 Muizenplaag in school

Nu is het wel genoeg! In de lokalen van het schooltje is een 
ware muizenplaag ontstaan. 
Er rest het hoofd van de lagere school in Ingen , W.A. 
Renardel de Lavalette, niets anders dan weer een brief 
erover te schrijven naar de Burgemeester J.A. Verbrugh. 

Begin  juni  beklommen zij  onder schooltijd de kaarten  van 
Nederland en Europa en wandelden langs platen en borden 
(……) klommen tegen het touw op, luik op, zaten boven de 
kast en doorkruisten met 3 tollen met de meeste vrijheid  
het lokaal, gingen op de hoed van de ju�rouw, die op de 
kast lag, zitten en zagen vanuit dat standpunt met blijkbaar 
genoegen op de jeugd neer .
Wat de oorzaak van deze  plaag was: de verbouwing twee 
jaar eerder, slechte sanitaire voorzieningen of te volle 
klassen, is niet bekend.

Uit “Het Betuweboek” van W. Books



Zaterdagavond 7 juli rond 19.00 uur het bouwdorp zit erop! 
De organisatie kijkt elkaar zeer tevreden aan een blikt terug op een 
paar geweldige dagen waarbij iedereen zich voor de volle 100% 
heeft ingezet.
Iedereen op zijn eigen manier maar toch , met elkaar, als dorp een 
evenement neerzetten voor de kinderen uit het dorp. 
Dat is nou net wat we willen bij ISC, iedereen laten stralen.

Na het succes van vorig jaar was het programma snel gemaakt. 
Iets wat goed is, heeft alleen behoefte aan wat puntjes op de i. 
Nadat die gezet waren kon de organisatie aan de slag met het regelen 
van hout, sponsoren, uitnodigingen, inschrij�ormulieren en werd er 
overlegd met de school. Het Bouwdorp begint als de school eindigt 
en sluit daardoor vloeiend aan bij het schoolprogramma. 
De kinderen worden in de klas opgehaald door de vrijwilligers. 
Dit jaar zijn de kinderen zelfs al voor vertrek voorzien van een dikke 
laag zonnebrandcrème, want eenmaal op het Bouwdorp gunnen zij 
zich daar geen tijd meer voor. 
In een rij, begeleidt door vrijwilligers die de weg veilig afzetten, 
vertrekken de kinderen naar het naastgelegen sportcomplex van ISC. 
Het sportcomplex is voor deze dagen omgetoverd tot Bouwdorp. 
Eenmaal daar is er geen houden meer aan. 
Nog net kunnen de tassen in de kleedkamers gelegd worden voordat 
er een sprint getrokken wordt naar de plek waar het allemaal 
gebeurd. 
    Er is nauwelijks tijd voor   
    drinken er moet gebouwd   
    worden!!   
    Kinderen gaan al snel aan de  
    slag met de vele pallets,   
    planken en platen. 
    Waar de ene groep de   
    breedte in gaat, bouwt de   
    andere groep de hoogte in. 
    De kinderen hebben hun 
ideeën al klaar en lukt het even niet zoals ze willen is daar altijd wel 
één  van de vrijwilligers te vinden die ze een handje helpt. 

Tussen de bedrijven door komen de vrijwilligers langs met allerlei 
lekkers, van een ijsje, koekje, stukje kaas met komkommer tot een 
chippie voor iedereen is er wat te smullen. Allemaal gesponsord door 
bedrijven uit Ingen en de grotere supermarkten net buiten Ingen. 

Bouwdorp ISC 2018 wederom een succes!

Fijn om te merken dat we daar zo in gesteund worden. Uiteraard 
willen we de sponsoren hiervoor bedanken. 
Ook willen we de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet op welke 
manier dan ook. 
Aardbeien schoonmaken, mee helpen bouwen, limonade inschen-
ken, kinderen van school halen, EHBO, te veel om op te noemen. 
Met elkaar laten we kinderen stralen en dat geeft voldoening.

Zaterdag in de loop van de ochtend horen we weinig getimmer 
meer op het bouwdorp. Het grove werk zit er op. 
Het is tijd voor de details, de hutten worden aangekleed met 
gordijnen, kleedjes en kussens van thuis, haakjes voor de hamers en 
er worden bloemen geplukt. 
De kinderen blijven druk in de weer. 
Is het niet met de aankleding dan zijn ze lekker aan het spelen. 
Heerlijk om te zien dat ze zich zo goed vermaken in hun eigen dorp. 
Na het wel verdiende broodje knakworst komt de Brandweer de 
hutten inspecteren. 

Wie heeft de brandveiligste hut en bij wie is de hut het hoogst? 
Welke hut heeft het mooiste uitzicht of welke hut is 
het indrukwekkendst 
gebouwd. Bouwdorp kent niet één 
winnaar, maar heeft allemaal winnaars. 
Tussen de beoordeling van de hutten 
en het uitreiken van de medailles met 
certi�caten in geeft de Brandweer 
een demonstratie. Onder het toeziend 
oog van alle kinderen en andere 
belangstellenden worden twee 
‘slachto�ers’ uit een auto bevrijd. 
Erg leerzaam om zonder spanning en ernst te zien hoe vakkundig de 
brandweer te werk gaat en hoe snel de ‘slachto�ers’ veilig uit het 
wrak (want auto is het niet meer te noemen) gehaald worden. 

Tot slot zet de brandweer de sproeier aan wat voor de nodige 
verkoeling zorgt. 
Nog steeds stralen de kinderen. Een meisje zegt tegen haar moeder: 
“Als het de volgende donderdag weer bouwdorp is, wil ik weer”. 
Een groter compliment kan de organisatie niet krijgen.
 

Dank jullie wel Ingen!

Geboorte en doop van een kind en verjaarda-
gen zijn belangrijke gebeurtenissen, waarbij 
men elkaar cadeautjes  geeft. 
Soms brengt men een zilveren rammelaar of 
lepel  mee, maar kopjes met allerlei opschriften 
zijn lange tijd het populairst geweest. 
Ook in de Betuwe komen we deze geboortege-
schenken tegen. 
Op dit eenvoudige witte kopje staat in gouden 
letters de tekst; Stefanus van Heteren Geboren 
27 february 1790, Stefanus komt uit Lienden . 
Van beroep is hij planter. In dit dorp overlijdt hij 
ook op 9 April 1870. 
Het kopje heeft de tijd getrotseerd en is nu te 
bewonderen in de collectie van het Tielse 
museum.

Een geboortekopje voor Stefanus van Heteren 1902 Muizenplaag in school

Nu is het wel genoeg! In de lokalen van het schooltje is een 
ware muizenplaag ontstaan. 
Er rest het hoofd van de lagere school in Ingen , W.A. 
Renardel de Lavalette, niets anders dan weer een brief 
erover te schrijven naar de Burgemeester J.A. Verbrugh. 

Begin  juni  beklommen zij  onder schooltijd de kaarten  van 
Nederland en Europa en wandelden langs platen en borden 
(……) klommen tegen het touw op, luik op, zaten boven de 
kast en doorkruisten met 3 tollen met de meeste vrijheid  
het lokaal, gingen op de hoed van de ju�rouw, die op de 
kast lag, zitten en zagen vanuit dat standpunt met blijkbaar 
genoegen op de jeugd neer .
Wat de oorzaak van deze  plaag was: de verbouwing twee 
jaar eerder, slechte sanitaire voorzieningen of te volle 
klassen, is niet bekend.

Uit “Het Betuweboek” van W. Books
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Vogelenzangseweg 36
4033 AH Lienden
tel: 0344 782505

info@vanviegen.com
www.vanviegen.com

  Handelsonderneming-van-Viegen
  handelsondernemingvanviegen

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 - 12:30 en 13:00 -  17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12:30 en 13:00 - 16.00 uur 
Zondag en maandag gesloten

Klussen rondom 
het huis!

Van Viegen Handels onder-
neming uit  Lienden is  inmiddels 
groot in het  bouwen van allerlei 
overkappingen. 

We leveren op maat oplossingen 
zoals een doorzichtig duurzaam 
kunststof scherm langs uw balkon, 
zodat u lekker uit de wind zit maar 
wel vrij kunt rondkijken. Of een 
perfecte overkapping voor uw huis, 
op maat geproduceerd voor u als 
compleet bouwpakket? Natuurlijk 
kunt u ook alles op maat laten maken 
door de  vakmensen zelf. 

Daarnaast zijn we  gespecialiseerd 
in het leveren van: bouwmaterialen, 
kunststof lichtplaten, golfplaten, 
lichtkoepels, hout en trespa, dakgoten, 
of bijvoorbeeld beton.

Kijk zeker even op de Facebook pagina 
voor enorm veel foto materiaal en 
informatie mét  referenties!

 
We zijn de hele 

zomer open!


