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Dé electrospecialist
van de Betuwe

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

      

      
 

Bezoek onze winkel in Ommeren!
*Deze actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017

Voorjaarsschoonmaak!
Stil maar,

met een super 
zuigkracht

€169.-

Bezoek onze winkel in Ommeren!
*Deze actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017

Bezoek onze winkel in Ommeren!

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

*Deze actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017*Deze actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017

IF200

€349.-

*Deze actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017

Voorjaarsschoonmaak!

 Ruime selectie aan inbouwapparatuur*Deze actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017 Ruime selectie aan inbouwapparatuur*Deze actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017

BCS1TOPNC

€499.-

HV7158S 

Het gemak van snoerloos stofzuigen met de kracht van een echte stofzuiger

SHOWROOM   MOLENSTRAAT 67A   LIENDEN

T: 0344 - 722550  WWW.DERKSON.NL

In deze uitgave o.a.:
* Blik op de Betuwe
* Uit den oude doos
* Koningsdag 2018
* Notarispraatjes
* Culinair
* De schoolmeester
* en nog veel meer
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Kersenboom

Volg ons op

* Uw bijdrage en ideeën zijn welkom
* Lienden, Ommeren, Ingen en 
   Eck en Wielleven!
     * Verenigings nieuws
 * Cultuur
 * Bruisend zakenleven
 * Evenementen
 * Uitgaan
 

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”

Een zal de Betuwe in bloei weer staan, nou dat hebben we geweten. 
We hebben op 5 mei onze bevrijding gevierd maar 74 jaar geleden 
stond  de Betuwe in brand. In die oorlogsdagen was het een hel met 
veel slachto�ers en angst om wat er weer zou kunnen komen aan 
bombardementen en ellende. 
Als we nadenken over dezelfde situatie in veel landen in de wereld 
mogen we dankbaar zijn dat we in ons kleine landje in vrede mogen en 
kunnen leven.
 
Daar moest ik aan denken toen we in een korte periode konden 
genieten van een heel andere (brand) explosie.
Na veel jaren was het zover, dat in één week van warm weer de Betuwe 
explodeerde in een ware bloesem sprookje.
Alle fruitbomen kwamen vrijwel tegelijk uit een fenomeen dat weinig 
voorkomt.
 Velen van ons hebben genoten van de bloesem van kersen, pruimen 
appels en peren. 
En als je nadenkt over het geweld in het laatste oorlogsjaar mag je 
dankbaar zijn dat we nu mogen genieten van dit natuurgeweld, rustig 
en vreedzaam. 

Straks kunnen we weer proeven van het Betuwse fruit in diverse 
stalletjes aan de wegen of in de winkels. 
Zelf geef ik de voorkeur aan de kleine kwekers met eigen boomgaarden 
waar je naast het kopen ook nog een gezellig praatje kunt maken.
Niks geen stress, gewoon even relaxen en genieten van deze speciale 
producten die in het grootste fruitgebied van Nederland worden 
geteeld. 
Gelukkig geen angst voor rondvliegende kogels maar blij met de 
lekkere ronde kersen. 

Leve onze (lekkere) vrijheid!

Ik ben uw koningin.
In mijn bekken rijpen de vruchten.
Het land jubelt en ieder telt zijn kersen.
Ik ben een eiland en de zee

mijn ruisende rok. De aarde jodelt
en ik maak machtige schaduw.
Als de wind mij ruikt, raakt hij in trance
en draagt me boven de kruinen.
Groots ben ik en hoogstammig.

Mijn bruidegom een ladder.
Ik bestijg hem in het bed van de zomer
en het volk bloost van verrukking.

Erwin Steyaert. 

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever



MEER INFORMATIE?
Bel 0344-602204 of kijk op
onze website: healthclubjulien.nl

WIJ HELPEN JE ALTIJD VERDER!

Julien Leefstijl Switch Ad v3.indd   1 23-01-18   10:34

Leefstijlclub Juliën   Provincialeweg 16   Lienden   Tel.0344-602204   www.leefstijlclubjulien.nl 
 

 
Leefstijl Switch 

Het Leefstijl Switch programma heeft een duur van 90 dagen, waaraan volgens een vast 
plan invulling wordt gegeven. Elke week heeft haar eigen specifieke invulling, waarbij diverse 
thema`s op gebied van voeding, beweging en mentaal de revue passeren, reuze interessant. 

Wij vertellen je het Waarom, waarom je bepaalde gewoonten hebt en waarom je bepaalde 
dingen doet, maar ook waarom alléén op je voeding letten niet voldoende is en waarom 2 of 
3 x per week fanatiek sporten niet de duurzame resultaten levert. Je leert elke week weer. 

Voortraject 
Afspraak voor een consult, waarin: Anamnese, Leefstijlscan en Beweeganalyse. 

Algemeen: 
- Wekelijks zijn er 2 gezamenlijke sportmomenten 
- Uitsluitend in kleine groepen voor voldoende persoonlijke aandacht 
- Voedingsbegeleiding op maat (gezonde voeding, geen dieet) 
- Whatsapp groep 
 

Week 1 Week 2 
- Uitleg Leefstijl Switch programma 
- Uitleg Schijf van 3 
- Bespreken Leefstijlscan 
- Bespreken Beweeganalyse 
- Introductie FoodFirst 

- Tip van de week 
- Bespreken Beweegplan 
- Uitleg van ons Brein 

Week 3 Week 4 
- JUMBO-Walk 
- O.a. etiketten lezen 

- Tip van de week 
- Bespreken Beweegplan 
- Voedingsthema; Brood 

Week 5 Week 6 
- Tip van de week 
- Bespreking Beweegplan 
- Voedingsthema; Vlees 

- Refelectie moment 
- Uitleg BenFit 
- Voedingsthema; Groente 

Week 7 Week 8 
- Tip van de week 
- Bespreking Beweegplan 
- Het Blauw en Grijs denken 

- Tip van de week 
- Voedingsthema; Fruit en Suiker 

Week 9 Week 10  
- Bespreking Beweegplan 
- Reflectie vervolg 

- Tip van de week 
- Voedingsthema; Zout 

Week 11 Week 12  
- Tip van de week 
- Voedingsthema; Vegetarisch & 

Peulvruchten 

- Consult afspraak 
- Leefstijl Quiz 

Week 13 Vervolg 
- Workshop Gezonde Snacks (praktijk) - Duurzaam verder 

 

Wij helpen je altijd verder! 



Vishandel Kirsten Koelewijn
Proef en Geniet!

Dond.- en zat. van 9.00 - 13.00 uur bij de MCD in Eck en Wiel
Dond. van 14.00  - 17.30 uur en zat.  van 14.00 - 18.00 uur bij 
de Jumbo in Maurik

Het beste uit de zee en dat proeft u!

Mooie aanbiedingen.
Ruim assortiment aan:

Gebakken vis
Gerookte vis en
Verse vis.

Met liefde bereid en
van top kwaliteit.

13 juni Hollandse Nieuwe

Haring je beste maatje

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

AFVALCONTAINER VERHUUR EN MILIEUSTRAAT
4

SLOOP- & GRONDWERKEN

MACHINEVERHUUR

ROLCONTAINERS VANAF 240 LITER

ZAND, GRIND, GROND & SPLIT

TRANSPORT, ASBESTSANERING & RIJPLATENVERHUUR

KLEINSTE GRAAFSLOOPMACHINE DOOR DE VOORDEUR

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

Het beste uit de zee en dat proeft u!
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Vishandel  
Kirsten Koelewijn

Proef en Geniet!

Kirsten Koelewijn

Kom de nieuwe haring proeven aan de kraam, met een glaasje Korenwijn 

Nieuwe haring met gestoofde zoetzure groente 

Zoetzure groente
• Schil en snijd de aardappels in reepjes.
• Snijd de ansjovis fijn.
• Pel en snijd de ui in halve ringen.
• Verhit olie in een pan en bak de ansjovis, aardappel en ui tot  
 de ansjovis gesmolten is.
• Snijd de augurk in reepjes, de courgette in blokjes en de   
 rode bieten in reepjes.
• Voeg de courgette, augurken en het vocht van de augurken  
 toe en bak circa 5 minuten mee.
• Snijd de nieuwe haring los van elkaar en rol ze op. 
 Zet vast met een prikker.
• Voeg de bieten toe en laat circa 5 minuten stoven met de   
 deksel op de pan.
• Pluk de slabladeren.
 meng de dressing door de sla.

Dressing
• Pel en snipper de sjalotjes.
• Halveer de citroen.
• Meng citroensap met sjalotjes en een scheut olijfolie en   
 meng de dressing door de sla.
Serveren
• Verdeel de sla over de borden en schep de zoetzure   
 groente erop.
• Leg de haring rondom.
• Schep een lepel zure room op de zoetzure groente.

Smullen
maar

"AJUM"

Twee kersenboeren uit de Liendense Marspolder liepen in de 
vroege zomer door de kersenboomgaard. 
De één had er net een opfriscursus kersenteelt opzitten. 
Hij wees z'n collega op het blad van de bomen.
"Kèk 's hoe fris dà 't er allemaol bijstao.
De stand van  t blad is ôk belangrijk vodje!. 
De blaodere vorme dan ôk de longe van 
een boom!".

Kersenteler 2 stond even stil. 
Hij griste een blad van een boom 
en scheurde het doormidden.
"Heur 'm is happe  naor ajum!!",

Waarom Hametone en Botas vaak de snelste zijn.

In de vroegere racerij (vanaf het begin dat er auto's bestaan) 
hadden de auto's van deelnemende equipes per land dezelfde 
kleur. Zo waren Britse raceauto's groen, Italiaanse raceauto's rood en 
Franse raceauto's blauw. De Duitse raceauto's waren eerst wit en 
later zilverkleurig. Door de kleur van de auto kon de jury makkelijker 
beoordelen welk land een race had gewonnen. Waarom de Duitse 
raceauto's later zilverkleurig waren is ook bekend: Een lichtere auto 
rijdt sneller. Door de auto niet meer te spuiten, spaart men gewicht 
(van de verf ), waardoor het zilverkleurige metaal (blik, staal of 
aluminium) gewoon zichtbaar blijft. 

Leuke weetjes

Leuke weetjes over het eigen lichaam

•Niet alleen de vingerafdruk is uniek, ook de tong is uniek. 
 Niemand  anders heeft dus dezelfde tong als jij hebt.
•Vrouwen knipperen twee keer zo vaak met hun ogen dan mannen.
•Niemand kan met de ogen open niezen. Probeer het maar eens.
•Zelfs al zit je de hele dag stil, je lichaam is toch in beweging, 
  want   je hart klopt vaker dan 100.000 keer per dag.
•Wist je dat je ribben door het ademen meer dan 5 miljoen keer 
  per jaar bewegen?
•Een kwart van alle botten in je lichaam, kun je vinden in… 
  je voeten.
•De nagels van je vingers groeien vier keer sneller dan de nagels                 
  van je tenen.
•Het meeste stof wat je in huis ziet, is afkomstig van je huid: dode   
  huidcellen.
•Onze botten zijn sterker dan beton.
•Bij je geboorte had je 300 botten, maar als je volwassen bent   
  geworden, heb je nog maar 206 botten.
•Diezelfde tong is de sterkste spier van je hele lichaam.
•Je kunt niet doodgaan doordat je je eigen adem inhoudt. 
 Je lichaam zal altijd weer ademen.
•Je lichaam bestaat voor 70% uit… water.



Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl

 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?
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         Mijn benen liepen zo,  
     regelrecht naar de stroop- 
  wafelkraam. 
   Daar lagen ze op  
            een warm- 
            houdplaatje 

     te wachten om opgegeten  
                   te worden. 
En ik bestelde geen kleine stroopwafel, nee, ik 
nam de XL stroopwafel en die ging zo, huppa-
kee mijn mond in, de blaren zitten nog tegen 
mijn gehemelte aan, of is het nou verhemelte? 
Ach wat doet het er toe…

Of ik honger had? Helemaal niet, ik had zelfs 
net mijn ontbijt op. 
Want met een lege maag van huis gaan vraagt  
om moeilijkheden. Maar het kwam door de 
smaak die ik had geproefd én de onrust 
natuurlijk. Ik voelde me vreselijk onrustig. 
Na het proeven van die warme stroop op mijn 
jas, was ik niet meer te houden. 
Ik moest en zou een stroopwafel eten, ik kon 
aan niks anders meer denken, ik stond te trillen 
op mijn benen, echt waar! Maar ja, daarna 
voelde ik mij ongelofelijk schuldig omdat ik mij 
weer zo had laten gaan.

XL Stroopwafel

Sjaan: “Dus ik zeg vriendelijk tegen dat 
kind: ‘Nou lieverd, dat gaat je centjes 
kosten.’  Want mijn jas moest natuurlijk naar 
de stomerij. 
Maar ze ging er als een haas vandoor en 
moeders was op de markt nergens meer te 
bekennen, die had tuurlijk allang gezien 
dat haar kind met stroopwafel en al tegen 
mij was aangebotst en zag de bui al 
hangen. 

En toen begon de ellende pas echt, want ik 
moest een oplossing bedenken om die 
viezigheid van mijn jas  te krijgen. 
Met een  jas vol kleverige slierten kan je de 
tram niet in. Alles blijft er aan vast plakken, 
gadverdamme. 
Dus ik trek die stroopwafel van mijn jas en 
begin de slierten stroop eerst van mijn ene 
mouw af te likken, nee ik had geen zakdoek 
bij mij, dan zie je de mensen kijken, want dat 
zie je ook niet ieder dag dat iemand zijn jas 
schoonlikt. 
Ik voelde me net een poes die zich aan het 
wassen was, ik kon niet meer stoppen. De 
smaak van de zoete, warme, stroop deed mij 
het water in de mond lopen. Hoe ik ook mijn 
best deed, ik kon niet meer aan de gezonde 
tomaatjes en worteltjes van de groenteman 
denken. 

Smoesje uit de praktijk van een voedingsconsulent

En om dat gevoel weg te eten heb ik ook 
nog een puntzak friet met mayo opgesmik-
keld. 
Ik was toch al verkeerd bezig en heb bij de 
kaasboer een stukje brie geproefd en een 
paar olijven bij de Italiaan. 
Ja, ik weet heel goed dat ik na de stroopwa-
fel had kunnen stoppen en  de draad weer 
had kunnen oppakken. 
Maar de volgende keer als ik in de verlei-
ding kom, moet ik dus diep ademhalen en 
bedenken dat ik twee dingen kan doen: 
Of ik vreet die stroopwafel op, heb daar 
even een prettig gevoel bij, maar daarna 
een klote…ja, dat snap ik, of ik kies voor 
een gezonde snack en heb daar veel langer 
een tevreden gevoel bij, plus meer eigen-
waarde én ik kom niet aan. 
De keuze lijkt zo eenvoudig. 

Maar als dat rotkind niet tegen mij op was 
gebotst, dan had ik geen stroop op mijn jas 
gehad, en was dit allemaal niet gebeurd, 
dan was ik niet in de verleiding gekomen, 
en was ik nu zeker twee pond  afgevallen!”

In de bibliotheek in Lienden kwam Marijn 
het boekje "Mam er loopt een wolf in de 
tuin" tegen van Angeliek Wick. 
Na haar website bekeken te hebben werd ik 
nieuwsgierig naar deze kunstenares die al 
18 jaar in Lienden woont. 

In haar Appelschuur waar ze woont en werkt 
hangt een gezellige sfeer en het welkom van 
haar vier Ierse Wolfshonden was ook hartver-
warmend. 
Toen begreep ik gelijk de titel van haar 
boekje want deze honden zijn groot maar 
ook erg sociaal en aanhankelijk. 

Angeliek is in het verleden een succesvol 
architect geweest met veel opdrachten in 
Amerika, Japan en zelfs Kenia met een 
bureau in Rotterdam. 
Toen haar een ernstige ziekte overkwam 
heeft ze afscheid moeten nemen van haar 
passie. 
Een paar goede vrienden hebben haar in 
deze moeilijke tijd opgevangen met woon-
ruimte, altijd wel een boterham met 
pindakaas en de derde met het advies uit de 
architectuur te stappen en over te gaan op 
tekenen en schilderen. 
Sinds die tijd, toen ze naar Lienden verhuist 
was, heeft deze nieuwe uitdaging haar een 
nieuw leven bezorgd. 

Kennis maken met een Liendense Kunstenares.

Midden in de natuur, wat steeds belangri-
jker wordt, heeft ze haar paradijsje 
langzaam opgebouwd tot een soort 
eilandje waar vele vogels zoals de Steen- en 
Ransuil, eenden en andere vogels hun 
broedplaats hebben. Deze inspiratie vindt 
je terug in haar werk. 
Haar schilderijen, illustraties vinden hun 
weg over de hele wereld maar uiteraard 
ook in Nederland. Ze werkt naast haar vrije 
werk ook in opdracht, maar altijd met 
levende wezens. Honden hebben haar 
voorkeur dat is ook in haar atelier te 
merken. 
Ook schuwt ze er niet voor om grote wand-
schilderijen in opdacht te maken. 
Op  het sociale vlak is Angeliek ook bezig. 
Haar honden zij van een intelligent ras wat 
betekent dat ze goed kunnen inschatten 
hoe ze mensen moeten benaderen. 
Veel mensen met een handicap, ziek en 
zelfs oude  van dagen brengen een bezoek 
bij haar waar, naast een kopje ko�e, thee 
met uiteraard een koekje, naar hartenlust 
met de honden kan worden gespeeld en 
geknu�eld. 
Heel voorzichtig vanuit de honden die 
feilloos aanvoelen wie ze voor zich hebben. 
Kortom een �jn bezoek bij een �jn mens, 
waar u als u wilt ook met een gerust hart 
een opdracht aan kan geven. 
Bezoek haar website maar eens en laat u 
overtuigen, www.angeliekwick.nl.

Naast kwasten, penselen en
paletmes blijken mijn vingers
vaak de beste instrumenten



J. de Wit
Aannemersbedrijf

J. de Wit

Bouwen en verbouwen zonder kopzorgen?

Jaap de Wit
Stationsweg 28
4014 NC Wadenoijen
06 12319348
info@aannemersbedrijfjaapdewit.nl
www.aannemersbedrijfjaapdewit.nl

Vraag maar eens een
vrijblijvende offerte aan

U hebt wel plannen, maar u weet nog niet precies hoe dit 
allemaal moet worden vorm gegeven in uw bestaande situatie ? 
Geen probleem, wij inventariseren uw verbouwwensen en 
vertalen dit naar een maatgericht advies. 
Bij grote projecten zorgt Aannemersbedrijf de Wit de regie en is 
uw enige aanspreek punt

Specialist in haarden en schoorsteentechniek
Rijksstraatweg 47-A | 4194 SK Meteren | 0345 - 745476 | www.kachelkopen.nl

Openingstijden showroom: Donderdag en vrijdag van 12:00 uur t/m 18:00 uur | Zaterdag van 10:00 uur t/m 16:00 uur

SCHOORSTEEN
VAKKUNDIG LATEN

VEGEN? € 47,50
Incl. BTW, voorrijkosten
en het veegdocument

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.

Ommerenveldseweg 67  4032 NB Ommeren  T: 0344 - 601632  

 Onderhoud lease-auto’s
 Voor gebruikte en nieuwe auto’s
 Service en onderhoud
 Gespecialiseerd in Citroën,                                               

  Peugeot en Renault
Occasions met Bovag garantie

 APK keuring, schade-reparatie, 
  spuitwerk,banden,uitlaten,
  accu’s, sportvelgen, radio’s,             
  gebruikte onderdelen,    
  navigatiesystemen
 Ruitreparatie en vervanging
 Reparatie en onderhoud airco

  Campers en caravans en 
  Brommobielen

Het is tijd voor een voorjaarscontrole!

Het is tijd voor een voorjaarscontrole!

-

Aircocontrole of Aircoservice 

HET IS LENTE!

11

Zo maken ze alvast 
kennis met het samen 
spelen in een orkest 
en natuurlijk dient het als opstap naar het grote 
orkest. 
Het leerlingenorkest 
bestaat uit zo’n 42 
leerlingen. 

Ook verzorgt KNA 
muziekonderwijs op 
de basisscholen in
Ingen en Ommeren voor kinderen in de 
groepen 2 en 3. 
De kinderen krijgen muziekles van een muziek-
docent van de vereniging. 
Leuk en leerzaam en bovendien zorgt deze 
muzikale vorming op school, voor een 
doorstroom van enthousiaste jeugdleden die 
bij KNA een muziekopleiding gaan volgen. 
Na a�oop van het schooljaar wordt er een 
scholenconcert georganiseerd. 

De leerlingen kunnen dan samen met het 
leerlingenorkest laten horen wat ze geleerd 
hebben. 
Verder is de jeugd ook actief in de jeugdslag-
werkgroep. De jeugdslagwerkgroep van KNA 
bestaat uit een groep erg enthousiaste 
slagwerkers. 

Harmonievereniging Kunst na Arbeid (KNA) 
is al meer dan 120 jaar een begrip in Ingen. 
De vereniging bestaat uit een harmonieor-
kest, een leerlingenorkest en een jeugd-
slagwerkgroep. 
Het harmonieorkest bestaat uit ca. 60 leden 
waaronder een groot aantal jeugdleden. 

De vereniging is zeer actief en geeft 
regelmatig concerten, organiseert veel 
activiteiten voor haar jeugd en doet mee aan 
muziekfestivals en muziekconcoursen. 
Zo is KNA niet alleen op straat te zien tijdens 
evenementen zoals Koningsdag en het 
inhalen van Sinterklaas, maar zijn er 
daarnaast de zomerconcerten en het 
jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. 
Ook doet KNA mee aan muziekfestivals en 
–concoursen (zoals de Betuwe cup, KNMO 
concoursen, Jeugdfestivals en heeft KNA 
enkele keren uitwisselingsconcerten 
georganiseerd in de Tielse Agnietenhof 
samen met het Gelders Fanfareorkest en het 
NS Harmonieorkest. 
De jeugd heeft de toekomst. 
Daarom is KNA zeer actief bezig met haar 
jeugdbeleid. 
Er wordt muziekles gegeven door profes-
sionele docenten en al na een aantal 
maandenles, kunnen leerlingen meespelen 
in het leerlingenorkest. 

KNA al meer dan 120 jaar een begrip in Ingen

Activiteiten KNA 2018
• Zaterdag 2 juni: Deelname “Sla je  
 slag cup” in Heijen,   
 (Jeugdslagwerkgroep)
• Dinsdag 5 juni: Scholenconcert  
 (Leerlingen + Leerlingenorkest)
• Zondag 8 juli: Zomerconcert   
 (Harmonie & Leerlingenorkest)
• Vrijdag 7 september: Intocht  
 avondvierdaagse (Harmonie)
• Zaterdag 8 september: Jaarlijkse  
 oliebollenactie 
• Zaterdag 27 oktober: Deelname  
 Betuwe cup (Harmonie)
• Zaterdag 24 november: Inhalen  
 Sinterklaas (Harmonie)

Het harmonieorkest en het leerlingenor-
kest staan sinds november 2017 onder 
leiding van dirigent Maarten van de Kolk. 
Er wordt elke dinsdagavond gerepeteerd in 
dorpshuis “In de Gaard” in Ingen  
(leerlingenorkest van 19:00 tot 19:45 uur en 
het harmonieorkest van 20:00 tot 22:00 
uur). 
De jeugdslagwerkgroep staat onder leiding 
van Vincent Knaven en repeteert elke 
woensdagavond van  19.30 tot 20.30 uur in 
het muziekgebouw aan het Burg. Hoftijzer-
plein.
Meer info: www.knaingen.nl  

                              

Het is niet zo belangrijk welke vorm van 
dementie iemand heeft; het is wel heel belan-
grijk dat je de mensen ‘raakt’ en uitzoekt waar 
zij zich goed bij voelen. 
Dat was de belangrijkste boodschap in een 
workshop voor vrijwilligers die met dementie 
in aanraking komen.

Geborgenheid en herkenning is bevorderlijk 
voor het welzijn van mensen met dementie. 
Op dat voor het voetlicht te brengen organi-
seerde Welzijn Rivierstroom voor vrijwilligers de 
workshop ‘De invloed van de omgeving op 
mensen met dementie’. 
Brein-omgevingscoach, Caroline van Gessel, 
legde op een eenvoudige manier uit hoe 
hersenen werken. 
Ze presenteerde veel praktische voorbeelden 
over de invloed van de omgeving op iemand 
met dementie en gaf handvatten hoe daarmee 
om te gaan. 
Gedrag en onzekerheid van mensen met 
dementie worden vaak veroorzaakt door het 
steeds minder kunnen herkennen van de eigen 
leefomgeving. 

Betrokken vrijwilligers die zich hiervan 
bewust zijn kunnen bijdragen aan de 
kwaliteit van leven van deze mensen. 
De druk bezochte bijeenkomst werd 
afgesloten met een prachtig �lmpje over de 
invloed van muziek op de hersenen en hoe 
dat bij kan dragen aan het geluk van iemand 
met dementie.

 Inzicht in dementie 
 

21 vrijwilligers luisteren geboeid 
naar Caroline van Gessel.
Maker foto: Welzijn Rivierstroom

Een Zuiderbuur uit Maldegem
Draaide zijn drolleke in de brem
Daar vond hem de dood
Met zijn billekes bloot
Gevat in een vossenklem

Laatst werd de gek van 
Tiengemeten
Door een dolle hond gebeten
De gek herstelde van de beet
Het was de hond die overleed



Communicatie en websites 
Wist u dat wij overdag bedrijven 
voorzien van communicatie 
en websites/applicaties? Neem 
vrijblijvend contact met ons op voor 
meer informatie.

Waterstraat 3
4033 EC Lienden

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

TEL

MAIL

WEB

GENIET VAN HET 
VOORJAAR!

Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

15.6” scherm
Intel Core i3-5005U
128GB SSD
8GB werkgeheugen

ASUS F540 VIVOBOOK

€ 449,00

Meet je hoeveelheid slaap,
afgelegde afstand, aantal stappen 
en je hartslag. 
Geschikt voor Android en iOS

XIAOMI MI BAND 2

€ 29,00

21,5” Full HD scherm
Intel Core i5-4570R
16GB werkgeheugen
1TB harde schijf

Apple iMac Refurbished

€ 849,00

15.6” scherm
Intel Core i3-6006u
360GB SSD
4GB werkgeheugen

HP 15

€ 499,00

10.1” scherm
32GB opslag
2GB wekgeheugen
Android 7

Samsung Galaxy Tab A

€ 249,00

12.3” scherm
Intel Core i7-7660 U
512GB SSD
16GB werkgeheugen

Microsoft Surface Pro

€ 2150,99

  

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

Voor puur hollandse gerechten moet je bij 
“Ons Hoekje” zijn. 
Vaak ouderwets gemaakt volgens opoe’s recepten 
en met verse producten uiteraard!

Voor een lunch, snelle hap of een uitgebreid diner.

Krijg je ook zo’n trek? 

Kom dan maar eens 
proeven.

Electrotechniek van topkwaliteit

Blankertseweg 12  4024 HZ Eck en Wiel 

W: electro-vandee.nl  E: frankvandee@kpnmail.nl

T: 0344 - 691833  M: Frank: 06 - 46636157

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

Die huiselijke geur maakt dat je zin krijgt om 
ergens te wonen. 
Een kattenbak of een hond ruiken is juist heel 
negatief. 
En muziek werkt ook niet als je een huis wilt 
verkopen, want dan lijkt het net of je andere 
geluiden probeert te verdoezelen.’ 
Jeroen: ‘Ik probeer altijd met kijkers op de bank 
te gaan zitten. Om even te ervaren hoe het is 
om er te wonen. Rustig een kopje ko�e 
drinken en op je gemak rondkijken is zó belan-
grijk om een huis werkelijk te ervaren.’
 
Hoe zien de komende 25 jaar eruit? Gaan 
jullie kinderen het bedrijf voortzetten?

Henriëtte: ‘Ik hoop dat mijn kinderen in ieder 
geval iets doen waar ze zelf happy van worden, 
maar ze hoeven voor mij niet perse in de make-
laardij.
Jeroen: ‘Ik weet niet eens of ons bedrijf over 25 
jaar nog bestaat. Als we tegen die tijd nog 
steeds zoveel passie hebben, dan hoop ik van 
wel.’
Henriëtte: ‘Het blijft gewoon een bijzonder vak. 
Elke verkoop is weer een hoogtepunt. 
Het tot stand brengen van de deal blijft een 
magisch proces. Het kopen van een huis is toch 
iets intiems.
Bijzonder dat je daar deel van mag uitmaken.’

Familie Beekhuizen Makelaars bestaat dit 
jaar 25 jaar. Bewogen jaren waarin veel is 
gebeurd. Heleen Beekhuizen is begonnen 
in het witte schuurtje bij het huis waar nu 
de vader van Henriëtte en Jeroen in woont.

Na een aantal jaren is aan het huis het 
huidige kantoor gerealiseerd van waaruit in 
een huiselijke sfeer de activiteiten werden 
voortgezet, een echt en hecht familie bedrijf: 
Jochem is een neef, Ap de partner van 
Henriëtte en Rianne is met ons opgegroeid 
en werkt hier ondertussen alweer 20 jaar. 
Henriëtte " Maar ook de mensen die hier 
minder lang werken, zoals Suus, Celine en 
Melissa, voelen als familieleden. 
Daarom werken we ook vanuit een kantoor 
dat huiselijk aanvoelt. 
De ko�e staat hier altijd klaar. 
Of een glas wijn, aan het eind van de middag. 
Mensen komen hier graag langs."

10 jaar geleden overleed Heleen Beekhuizen 
maar dagelijks wordt er nog aan haar 
gedacht, getuige het mooie en grote portret 
in het kantoor. In haar gedachtegoed zetten 
de makelaars en medewerkers haar activitei-
ten voort. 
Eerlijk, oprecht en met een vakkundige kijk 
op de aan- en verkoop van een huis.

Jullie lijken een modern bedrijf. Gebruiken 
jullie nieuwe technieken?

Henriëtte: ‘Een VR-bril, drones waarmee je 
door een huis gaat, snelle �lmpjes en alle 
nieuwe technieken zijn allemaal heel erg 

leuk, maar in de kern gaat het dus nog 
steeds om de zintuigen, om de ervaring die 
je krijgt als je door een huis loopt. 
Ja, ik ben aan het sparen voor een interac-
tieve tafel, dat je een klant heel snel mee 
kunt nemen door je aanbod.’ 
Ze schuift denkbeeldige foto’s door op het 
houten tafelblad en vergroot ze met haar 
duim en wijsvinger.
Jeroen: ‘Foto’s zijn een belangrijke trigger, 
maar ze komen nooit 100% overeen met de 
werkelijkheid. Het liefst gebruiken we foto’s 
die zo echt mogelijk zijn. 
Zonder opsmuk. 
Natuurlijk is de website met ons aanbod 
erg belangrijk, wat dat betreft is het vak 
afgelopen 25 jaar enorm veranderd.’

Is de koper ook veranderd?

Henriëtte: ‘De koper is zeker veranderd. 
Mensen hebben weinig tijd. 
Als ze NU tijd hebben, willen ze NU een huis 
bezichtigen. Je moet als makelaar tegen-
woordig erg �exibel zijn. 
Vaak willen mensen ’s avonds langskomen, 
als ze tijd hebben.
Maar dat raden wij trouwens af, want een 
huis kun je beter beoordelen bij daglicht. 
Licht is extreem belangrijk voor de belev-
ing van een huis, maar eigenlijk spelen alle 
zintuigen een belangrijke rol. 
Ook geur. 
Niet voor niets dat in alle boekjes staat dat 
je het best een appeltaart in de oven kunt 
zetten, als je je huis wilt verkopen. 

25 jaar makelaar van de Betuwe
Overweeg je te verkopen en ben je 
benieuwd naar de mogelijke verkoop-
prijs? Tijdens het jubileumjaar pro�teer 
je bij Familie Beekhuizen van een GRATIS 
waardebepaling. 
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Clafoutis met kersen, zó makkelijk!

De kersenkramen liggen straks weer vol met onze heerlijke 
Betuwse kersen. 
Hier valt heel makkelijk een Frans dessert van  te maken.
Deze kersentaart noemen ze daar clafoutis.
Ze gebruiken er een speciale kersensoort voor.

Mét of zonder pitten?

In Nederland kun je het prima met Betuwse kersen doen. 
Volgens het klassieke recept moet je bij verse kersen niet de pitten 
verwijderen. 
Wassen en de steeltjes weghalen is voldoende, als de kersen open 
zijn verliezen ze namelijk veel van hun vocht en wordt deze taart al 
snel zompig. 
Met ontpitte kersen uit een pot is dit gek genoeg geen probleem. 
Dus als je de pitten onhandig vindt of de taart met kinderen wilt 
eten is dat ook een prima optie

Een andere handige truc: gebruik wat 
gesmolten boter in het deeg, dat geeft 
de taart een romige smaak. 
En dan kan het bijna niet mislukken! 
Dit is een van de weinige desserts 
die ik ook voor gasten gewoon op 
de avond zelf durf te bakken. 
Even tussen twee gangen door het 
deeg/beslag maken, in een vorm 
gieten en hup in de oven. 
Het lukt altijd en het is helemaal niet erg als 
die mooie hoge korst inzakt nadat je de 
clafoutis uit de oven haalt. 
En sowieso is het nooit een echt mooie taart. 
Zelfs als ie plat uitvalt of gerimpeld blijft is ie zalig!

.

RECEPT CLAFOUTIS
Ingrediënten
30 gram boter + wat boter voor de vorm
500 gram kersen of een goed uitgelekte pot kersen op siroop 
(350/400 gram)
60 gram suiker + 2 eetlepels suiker (alleen bij verse kersen)
40 gram bloem
3 eieren
250 ml volle melk
poedersuiker
taart-/quichevorm 
(liefst van metaal en 
max. 24 cm doorsnee, 
de vorm op de foto 
hieronder is eigenlijk 
te groot, de kersen 
mogen ‘dieper’ liggen)

Bereiding
Verhit de oven voor op 180 graden Celsius. Smelt de 30 gram boter 
en laat daarna een beetje afkoelen. 
Vet de vorm in. Ik gebruik het liefst een metalen vorm, aardewerk 
werkt minder goed bij dit recept heb ik het idee. 
Verspreid de kersen op de bodem van de vorm, strooi de losse lepels 
suiker erover (hoeft niet bij pot-kersen, die zijn zoet genoeg). 
Meng in een kom melk en bloem en daarna ook de 3 eieren, de 60 
gram suiker en gesmolten boter, gewoon met een garde. 
 Geeft niks als er nog een enkel klontje inzit. Giet het   
      vloeibare deeg over de kersen heen. 
          Zet in de oven en bak in 35-40 minuten gaar.   
                            De bovenkant moet mooi bruin zijn. 
          Heel even laten afkoelen, bestrooien met    
                  poedersuiker, eventueel een dotje slagroom en   
          lauwwarm opdienen. 
          Of koud, ook heerlijk

Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

KRAMEN:
Remsestraat 2 Lienden

Welkom bij kersenteeltbedrijf MTS van Elst.

MerchantSamba

Kordia

Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

KRAMEN:
Remsestraat 2 Lienden

Een van Elst kers
is altijd kers vers

Aan de rand van het Betuwse dorpje Lienden, in de Marspolder, vindt u onze kersenkraam met dagelijks 
versgeplukte kersen. 
Op het 33 hectare grote bedrijf telen zij elf soorten kersenrassen, zoals de frisse Samba, de zoete Merchant 
en de overheerlijke Kordia waarvan u zult smullen. 
Van juni tot half augustus worden de kersen geoogst en dus ook verkocht. 
Ook hebben wij een gezellig verkooppunt nabij de rotonde van Lienden aan de Vogelenzangseweg.

MTS
VAN ELST
KERSENTEELTBEDRIJF

Remsestraat 2
Lienden
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A�opend

De hoogstamme kerseteelt is un
a�opende zaok. 
De minse hoeve 't nie mir en ze
 durve ok nie goed mir te klimme. Ge mot 't zo 
bekijke. Vroeger warkte klein en 
groot, 't hele gezin in de kerse. 
Da kon in die slechte tijd wah 
extra bijgebeurt worde. 
As 't er goeie prijze gebeurd 
wiere kond 't ok altijd merke. 
Dan wier 't er na a�oop bij dieje un neie deur 
gehange of bij un ander un kozijn gezet. 
Er werd neie kleding gekoch, nuum mar op. 
Was ut een slechte oogst dan deje ze da niet. 
Zo mékkelijk was da. Neje, ik zie die hoog-
stamme teelt nie mir zitte. De minse hebbe da 
extra geld nie mir nodig jogje. 
En denk erom 't is warke war. 

Van 's mérrengens zes tot 's avondes zeven en 
da zeuve daog in de week. Da wille de minse 
nie mir. Ze dirve trouwens ok nie. 
Vroeger klommen de keinder al van jongst af in 
de boom of op de ladders. 
Ze ware d'r al vroeg vertrouwed mee. 
Zo'n '42-er (ladder van elf meter lang en met 
tweeenveertig sporten pv) , verzette da's un 
slag. Ervaore plukkers gooide zo'n ladder over 
un heining of da 't niks is.
De Vessempjes konde da mirakels bes. 
Mar probeer 't mar 's sa de niet gewend zy. 
Ge mot nie naor de top van de ladder kijke 
onder 't verzette, want dan lig d'r al. 
Ge mot 't straks mar us probere. 
Ik zal je straks wel e�e veurdoen", zegt Arie 
Ursius. 

Het is weer rustig in de 'kersebogerde' in en 
om Lienden. 
De kanonnen zijn de�nitief het zwijgen 
opgelegd. De hutten afgebroken en de 
ladders gestreken. 
Met lijnolie zijn de ladders ingekwast, 
voordat ze in de schuur worden opgebor-
gen tot de appeltijd of het volgende 
seizoen.
Dat insmeren gaat in de Betuwe niet op z'n 
boeren�uitjes.' "Neje, !! da gebeur degelijk. 
Dus op z.n kant gezet en olie in de gaatjes 
laten lopen", zegt Arie Ursius. 

De kersenoogst zit erop. Arie heeft zijn 
vader ook dus Arie ook. De liendenaar 
verteld over de kersentijd. Over hoe het 
vroeger toeging in de boomgaarden en 
over de oogst van nu. 

Het is een broeierige avond. Op het terras van 
huize "De bezige bij"aan de Beemsestraat in 
Lienden is het warm. 
Door de achter de woning gelegen boom-
gaard is nog een glimp te zien van de     
Bomberg. Aan de noordkant kijk je vanaf de 
woning van Ursinus uit over de velden. 
Dreigende onweerswolken boven een vaag 
zichtbare Heuvelrug. 
Nog geen half uur later dreunt de regen op 
de steenhard geworden kleigrond. 
Het onweer blijft vreemd genoeg achter-
wege. 
De vader van Arie ook Arie geheten, werd op 
6 oktober 1908 geboren in een woning in de 
kuil van 't Molenpad in Lienden. 
Arie Ursinus senior begon na de lagere 
school op de steenfabriek.
 
Vrij snel zocht hij werk in de fruitteelt. "Na de 
slechte jaren in 't fruit heeft ie 't ok nog 
gewarkt op de glasfabriek in Tiel. 
Kerseplukke heeft hij er echter altijd bij 
gedaon. Z'n hele leven lang. 
Vaoder verhuisde van het Molenpad naar de 
Zandweg (Vogelenzangweg)", verteld de 
Liendenaar. Ursinus kocht in 1932 een 
perceel aan de Beemdsestraat. Z'n bruur 
koch 't perceel hiern'nr"wijst Arie Arie. 
Door de neergutsende regen zien we het 
pannendak van de buren. "toen mijn vaoder 
deze hoek grond koch stonde d'r appel een 
perebome. Laoter wiere d'r kerse ingeplant", 
zegt Arie Ursinus.

Arie Ursius: "As un kers nat gao slaope gaot 't ie d'r aon"

Herinneringen tussen Lek en Linge

Onder dit schrijven door denk ik: 'zo lang 
det weer aanhoudt zal het met die demon-
stratie van Arie wel meevallen. 'ik ben 
dankbaar dat de regen nog steeds tegen de 
ruiten slaat. 
Er zijn veel hoogstamboomgaarden 
gerooid. Arie Ursenus gaat verder: "In 't 
Binnen bijvoorbeeld hadde vroeger veul 
kersebogerdes.
 Dan nuum ik achter elkaore de gaard van 
van Delft, Cor Stam, dieje van Roef, Jan en 
Zus Koeman en die van Gertjan van Dam. 
Grote la[[e! Allemaol gerooid! 
In de Groenestraat achter de woning van 
Harry Sacksioni hadde un iezig groot 
perceel kerse van Ban der Lee. 
Veur 't huis van dien muzikant hadde ok 
nog us un grote bogerd kerse. 
Die was van Rutje van Lutterveld. 
M'n vaoder he veul geplokke bij d'n 
kersebaoze Cees van Kleef en Aort Prijs. 
Ok wel bij de Haas in de Molenstraat en 
néve 't Ommereveldsebos. 
Da was un bogerd van 't Fonds (Fonds 
hulpbetoon aan arbeiden klasse in het 
buurtschap Meerten pv). 

De vader van Arie heeft de tijd nog meege-
maakt dat er in de kersenboomgaarden 
nog gewerkt werd met 'voorplukkers'. 
Daarover Arie junior: "In de jaren dartig 
hadde un veurplukker bij 't plukkersvolk. 
Zo'n kjel ha un kleinere hoendrik dan de 
rest van de plukkers. 
Als`'tie de hoendrik vol had riep ie 't. 'Vol!' 
Allemaal naor beneje! 
Als de gy hoenderik nie vol had kreeg de 
een uitbrander of ge kon gelijk vertrekke. 
Onze ome Hent he nog meegemaok dat 't 
ie ers un uur kon plukke veur de baos. 
Veur niks plukke dus. 
Wa un tijd wah!!

Wordt vervolgd.

Ursius. 

Piet Verwoert



Door een wens voor een medemens in te vullen op een kaartje, die 
bij meerdere winkeliers verkrijgbaar waren, konden wij 4 wensen in 
vervulling laten gaan. Deze actie wordt ondersteund door 
ondernemersvereniging Lienden Ommeren Ingen, maar kan ook 
niet zonder steun van onze ondernemers plaatsvinden.
Er waren diverse wensen ingevuld: voor een vriendin, familie  of 
zomaar voor iemand waarvan men dacht dat die wel wat extra 
aandacht, liefde of gezelligheid kon gebruiken.
Niet omdat ze erom gevraagd hadden, maar gewoon omdat ze het 
verdienden.
 
Wij hebben een keuze gemaakt en onderstaande personen uitgezocht, 
waarvan wij dachten dat het daar heel goed terecht zou komen, door 
een middag of avond te beleven in een lekker restaurant, bioscoop of 
even heerlijk verwend te worden als afsluiting van een moeilijke 
periode.

Dankzij de onderstaande 9 sponsors hebben deze wensen allemaal 
plaats kunnen vinden:  Digideur, 
   Healtclub Juliën
   Bethe en Hoogenboom Netwerk   
   Notarissen,
   Peters Assurantiën, 
   Tuincentrum Van Ingen,
   Bloemisterij Van Ingen,
   Heerlijkheid Eck en Wiel, 
   Huishoudplein HetSpeelKado,
   Ondernemersplatform Buren.

Wens 1, Deze mevrouw gaat met haar 
schoonzus bij het Wapen van Lienden 
genieten van een high tea en vervolgens 
naar Betuwsch Badhuys voor een 
lekkere behandeling. Deze wens moet 
nog in vervulling gaan als de zieken-
huisbehandelingen afgerond zijn. 
Hier  hebben we dus nog foto's van tegoed.

    Wens 2. Deze  mevrouw heeft  
    met haar broer, zussen en   
    echtgenoten genoten van een  
    high tea bij Restaurant   
    Maximaal in Buren, omdat het  
    voor haar vorig jaar een heel  
    moeilijk jaar is geweest. We   
    hopen dat mevrouw hiermee  
    deze periode kan afsluiten.

   Wens 4. Voor deze zusjes was er een   
   wens binnen gekomen om hun 1e   
   verjaarsfeestje te mogen vieren. 
   Dit hebben ze wegens omstandigheden  
   nog nooit eerder kunnen vieren. 
   Dit verjaardagsfeestje hebben ze samen  
   gevierd bij Stal Krireina in Lienden. 
   Hier hebben ze cake versierd, cadeau  
   tjes opgezocht die waren verstopt om   
   daarna lekker met de paardjes aan de   
   gang te gaan, door ze te versieren,   
   borstelen of kunstjes op de pony te   
   doen.
   Ook konden er een hoe�jzers en 
beeldjes geschilderd worden.
Bij de Pannenkoekenbakker in Buren kreeg het hele gezelschap een 
rondleiding door de keuken en hebben ze genoten een heerlijke 
pannenkoek en in de ballenbak gespeeld.
Nadat alle kinderen een kadootje in het winkeltje bij de Pannen-
koekenbakker uitgezocht hadden zijn ze weer veilig thuis gebracht.

We kunnen terug kijken op een hele gezellige dag samen.

Alle sponsoren dank u wel dat dit mogelijk gemaakt is.
Zie ook de foto's op facebook van ondernemersvereniging LOI (ov-loi)

Doe een wens voor een medemens 2017.

Wens 3. Deze familie ondervindt al jarenlang grote medische proble-
men en is daarnaast belast met de intensieve zorg van hun dochter. 
Dit gezin mag gaan genieten van een bioscoopbezoek en een hapje 
eten bij Restaurant Maximaal in Buren. 
Vanwege een recente zware operatie moet dit ook nog plaats gaan 
vinden en houden we de foto's nog tegoed.
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De Grote Sprong naar de brugklas wagen 
en zonder kleerscheuren de overkant 
halen! 
PlayBack geeft een spoedcursus in het 
omgaan met de veranderingen en ontwik-
kelingen die ouders en kinderen tegen-
komen als de middelbare school om de 
hoek komt kijken.

Voor zowel kinderen als ouders verandert er 
een hoop als ze naar de middelbare school 
gaan. Ineens �etst je kind kilometers alleen 
naar school. 
Eigen boterhammen mee naar school is niet 
cool. 
Iedereen heeft de nieuwste telefoon en je net 
zo kleden als de rest hoort erbij. 
Je kind is niet meer de oudste, maar de 
jongste en op zoek naar houvast, nieuwe 
vrienden en identiteit. 
Waar blijf jij als ouder als de wereld van je 
kind 180 graden draait.

Waarom willen ouders de hele tijd van alles 
weten? Waarom kunnen ze je niet gewoon 
een keer met rust laten? Waarom snappen ze 
niks? Hoe leg je je ouders uit wat erin je 
omgaat, wat de nieuwe regels zijn van jou en 
je vrienden en dat ze zich niet overal mee 
moeten bemoeien. En wat zeg je eigenlijk 
tegen je nieuwe vrienden als je een andere 
mening hebt of liever niet die sigaret 
aanneemt?

De Grote Sprong, theatervoorstelling voor ouders en kinderen

Wat staat er allemaal te wachten na de 
overgang van de basisschool naar de 
middelbare school? 
Hoe blijf je als ouder goed in contact als de 
wereld van je kind 180 graden draait? 
En hoe maak je als kind je ouders nu 
duidelijk hoe jouw nieuwe wereld straks 
werkt? 
Tijdens de ouderavond De Grote Sprong 
schetsen twee ervaren acteurs en 
gespreksleider via scherpzinnige en 
humoristische acts wat er allemaal gebeurt 
als je naar de middelbare school gaat.
 
Theatergroep PlayBack (@tgplayback) 
geeft ouders en kinderen tips en handvat-
ten.

Over PlayBack 
PlayBack speelt jaarlijks 800 voorstellingen 
voor meer dan 45.000 jongeren, ouders en 
docenten. PlayBack maakt interactief en 
herkenbaar theater over onderwerpen die 
voor jongeren belangrijk zijn. PlayBack 
maakt gebruik van ‘terugspeeltheater’: een 
techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld 
worden en ouders en kinderen elkaar tips 
geven voor een goed gesprek.  

De Theatervoorstelling ‘De Grote Sprong’ 
is voor alle ouders en kinderen  van groep 
7 en  8 op  30 mei in "de Gaard" in Ingen 
aanvang 19.00 uur. de theatervoorstel-
ling duurt tot 20.30 uur waarna er nog 
een kopje ko�e, thee of een frisdrankje 
gedronken kan worden. 
DE TOEGANG IS GRATIS!
Iedereen is welkom.

Een voorbeeldscene: Noa (tegen haar 
telefoon): 

Hij kan er echt in zakken. 
Echt hij heeft gewoon de pik op mij, sorry hoor, 
maar dat zeg je toch niet… dat is toch niet 
normaal hoe hij doet. 
Ik haat hem echt. 
Hij kan toch geen lesgeven… hoezo heb ik het 
dan weer gedaan. 
Waar ben jij eigenlijk? 
Kee… zie ik je bij de plee, ja?

In gesprek
   Twee acteurs en tevens  
   ervaren gesprekleiders van  
   Theatergroep PlayBack  
   schetsen in scherpzinnige  
   en humoristische acts wat  
   er allemaal gebeurt  
   als je naar de middelbare  
   gaat. Wat de rol is van thuis,  
   familie en vrienden en hoe  
   er kan worden onder-
   steund. De Grote Sprong  
   geeft moed en kracht de  
   oversteek naar de brugklas  
   te wagen en zonder kleer-
   scheuren en als jezelf aan  
   overkant terecht te komen. 

OMG ik dacht dat het minder zou worden maar lieve help wat een 
bagger gaat er tussen die tieners over de APP zeg!!! 
Omdat ze nog geen 18 is controleer ik de Appjes op haar telefoon. 
Maar wat een geweldige tiener heb ik die samen met nog een paar 
verstandige tieners besloten naar hun mentor te stappen voor hulp! 

Goed hoor, even een mentorlesje hoe communiceer ik over de App. 
Het is soms echt niet te begrijpen… Soms een half uur alleen maar Hoi’s, 
OMG’s en wat ben je aan het doen. 
Soms DRIEHONDERVIJFTIG gemiste Apps. Dat gaat me in een half jaar 
nog niet lukken om die te missen. Maar nu die nieuwe hype…LIVE 
gaan…daar kan ik maar moeilijk aan wennen.

Sta je net je tiener uit te foeteren zegt ze: “Mam! Ik ben LIVE!”
WAT?!! Van alles raast door mijn hoofd…sta ik er � leuk op, wat moet die 
andere LIVE tiener wel niet van me denken…heeft haar moeder mij 
gehoord…

WhatsApp & “Live”Tienermoeder:

Ik: “Lieverd zet je ‘m even uit?”
Tiener: “Mahammm, waarom!??”
Ik: “Zet maar even uit schat.”
Tiener zuchtend: “Waarom mama ik zit 
midden in een gesprek!”
Ik: “Wil je ‘m alsjeblieft NU even uitzetten 
lieverd?”… 
Zo even een o�ine lesje. 
Lieve schat…Ik wil niet zonder waarschuwing
 in jouw real life soap!
Stel ik steek net mijn vinger in mijn neus of 
erger, ik kom de douche uit en mijn hand-
doek valt af terwijl ik de kamer inloop… mijn tiener moest hard 
lachen…ik ook… maar het was beeldend genoeg en ze begreep de 
boodschap.

Ik dacht nog even verder en bedacht me wat in dat geval de tiener 
aan de andere kant zou ervaren…TRAUMA!!!

Naar de Brugklas
 en nu???



Bouwbedrijven/ZZP-ers, Loodgieters, 
Electriciens, Hoveniers, klussers en in 
bijzonder de Fruittelers  vinden bij 
Damitech alles wat zij nodig hebben bij de 
technische klus! 
Maar ook de kwaliteitsbewuste doe-het-
zelver kan bij ons terecht. 
Damitech staat inmiddels ruim 8 jaar 
bekend als DE technische groothandel en 
leverancier uit Kesteren. 
 
Damitech groeit. Juist ook in de groene 
sector. 
‘Dat komt’, volgens eigenaar Wouter 
Schouten, ‘doordat we alle hardlopers op 
voorraad hebben en anders door korte lijnen 
met onze leveranciers in no time onze 
klanten kunnen bedienen. 
Maar ook de sfeer is belangrijk. Iedereen 
voelt zich welkom en wordt direct door 1 van 
onze specialisten geholpen. 
We spreken dezelfde (technische) taal als 
onze klanten en daarom klikt het. 
Ieder ko�emoment is een contactmoment, 
waarbij soms ook de oplossingen voor 
problemen worden besproken.’
 
Beregening en pompen
Corniek van IJmeren is specialist in berege-
ning en pompen. 

Iemand die je bij wijze van spreken op zijn 
vakgebied niets meer wijs maakt. 
Ga je met hem in gesprek over DAB pompen, 
dan weet je direct wat je er aan hebt ‘solide, 
lange levensduur en zelden stuk’. 
Maar voordat Corniek beregening of een 
pomp adviseert wil hij het liefst het naadje 
van de kous weten. 
‘Wat is het doel? Het beregenen van een 
grote of kleine tuin? 
Voor welke fruitrassen moet er beregend 
worden?
 
Als ik weet waar het over gaat, maak ik zo een 
passende o�erte.
Boomkwekers kloppen bij hem aan voor 
druppelbevloeiing op pottenvelden en 
fruittelers voor beregening als bescherming 
van de bloesem tegen de vorst, of als irrigatie 
in de fruitgaard. 
Met de juiste informatie kan hij maatwerk 
leveren. 
“Wij weten als geen ander hoe cruciaal 
beregenen kan zijn” verteld Corniek, “Tijdens 
de vorstberegeningsperiode ligt de telefoon 
stand-by naast m’n bed en staan er reserve 
pompen klaar om fruittelers direct te kunnen 
helpen bij eventuele storingen”. 

Damitech de technische all-in-one shop

Badkamers en meer

Ko�e krijgen we van Wim van de Pol, die op 
zijn beurt alles weet van PVC, installatiemate-
riaal, dak- en zinkwerk, badkamers en 
sanitair. 

‘Er gaat geen order de deur uit, zonder 
advies’, zegt Wim. ‘We zijn op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen en die kennis 
willen we delen.’ 
Hij vertelt dat aannemers of ZZP-ers hun 
klanten naar Damitech sturen voor een goed 
advies op het gebied van badkamers en 
sanitair.  
‘Het leveren op maat is onze specialiteit.’

Tuingereedschap op accu

Tussendoor worden we door Wouter 
bijgepraat over kunstgras, straatkolken,  en 
tuingereedschappen. Damitech promoot 
DeWalt. ‘Snoerloos zonder benzine, dus alles 
op accu’, zegt Wouter. Bij Damitech grijp je 
niet snel mis, want wij zijn DeWalt-dealer met 
de grootste eigen voorraad, die de nieuwste 
snu�es op de voet volgt.’

 
Een team van specialisten

“Voor elke productgroep hebben wij een 
specialist, dat is onze kracht.”, verteld Wouter. 
“Wim bijvoorbeeld is jarenlang loodgieter 
geweest, hij weet als geen ander wat onze 
klant nodig heeft om de installatieklus te 
klaren!” ‘Het Damitech team bestaat uit 8 
medewerkers die vanaf 06:00 uur ‘s ochtends 
tot 18:00 uur ’s avonds klaar staan om 
kwaliteit te leveren, in advies, service én 
product. 

Tenslotte. Damitech bezorgt thuis of op de 
klus, een partner waar je op kunt rekenen!

Kennis van vijverproducten

Collega Ron Verhoeven is echte groenspe-
cialist qua opleiding, kennis en ervaring. 

Ook goed thuis in alles wat met tuinen en 
beregening te maken heeft. 
Maar een heuse kenner van vijvers, vijverpro-
ducten, vissen en alles wat daarbij komt 
kijken.
 
‘Weet je, een vijver is een wereld op zich.
 Het hele systeem moet kloppen. 
Of je het nu over pompen, �lters, slangen of 
reiniging hebt. Ieder facet is belangrijk. 
‘Vijveren’, zeg ik altijd, is een leuke hobby. 
Daar moet je van kunnen genieten. 
Maar dat kan alleen als je kennis hebt van de 
materialen. 
Wij hebben zowel de kennis als de materialen 
in huis.’ 
Damitech pro�leert zich als OASE dealer met 
een groot assortiment OASE vijverproducten. 

Nijverheidsweg 5 • 4041 CK Kesteren 
T (0488) 48 02 32 • F (0488) 48 21 83
info@damitech.nl • www.damitech.nl

Damitech de technische all-in-one shop



   Bijzondere Brillen Beurs Wij willen u van harte uitnodigen voor de 
Bijzondere Brillen Beurs. 

Bent u opzoek naar iets moois, aparts en heel bijzonders?
Dan bent u op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni van harte welkom bij 
Krijgsman Optiek.

Wij hebben dan de meest Bijzondere collectie in huis. 
Van hout tot goud en van leer tot marmeren brillen.

In dit Bijzondere weekend kunt u onder het genot van een hapje en 
een drankje deze brillen passen en bewonderen. 
En wie weet loopt u weg met een van deze Bijzondere brillen.

Hierbij ontvangt u ook nog eens de Bijzondere korting van 15% op 
uw complete bril*.

Tot ziens bij Krijgsman Optiek.
Adelsweg 8 | 4033BN | Lienden | Tel: 0344-228170

*    niet in combinatie met andere aktie’s.
** Maakt u vooraf vast een afspraak voor de oogmeting,
     i.v.m de eventuele drukte kunnen wij u niet garanderen om in dit 
weekend uw ogen te meten.

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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Uit den oude doos Willem van Doorn, Ingen in beeld

Ju�er Hofstad Ingen

Boerderij Ju�er Hofstad van de familie Verkerk aan de 
Dorpsstraat Ingen, helaas is deze boerderij in augustus 
1967 door brand verwoest. Een prachtig huis is hiermee 
voor de familie en het dorp Ingen verloren gegaan.

Kersenplukkers in Eck en Wiel

Kersenplukkers op ’t Kalverland bij de familie Vonk in Eck 
en Wiel, foto is naar schatting gemaakt rond 1925.

Voormalig Gemeentehuis Lienden

Vele jaren was dit het Gemeentehuis van Lienden, er 
heeft nog een uitbreiding plaatsgevonden aan het eind 
van de 20e eeuw. Door het ontstaan van de nieuwe 
Gemeente Buren is het gemeentehuis buiten gebruikt 
geraakt en zelfs afgebroken. Gelukkig ook weer 
herbouwd en zo blijft het oude dorpsbeeld bewaard. 

Kookschool Ingen jaren ’30 

Namen van de dames Kookschool: Jans Gaasbeek, Jaan 
Lokhorst, Alie Hol, Sannie van Heteren, Zus Vink, Alie van 
Rooij, Bartha Rietschoten, Koos Gaasbeek, Cor Gaasbeek

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. 

Kerk met boerderij Eck en Wiel

Kerk in Eck en Wiel met boerderij Het Spijkerhof, deze 
boerderij is helaas in de jaren ’70 afgebroken.

Kersenplukkers in Ommeren

Vlnr:
Teunis van Kalkeren, Toon Berends, Kees Berends, Willem 
Berends, Frits (Sigarenmaker uit Veenendaal), Aaldert 
Vonk, Johan van de Weert (Sigarenmaker), Derk van 
Ommeren, Piet van de Vliet, Jan Derk van Bennekom.



In Lienden woont Gijs Dorrestijn met zijn 
gezin in een boerderij in het buitengebied. 
Gijs is samen met Ernst-Jan Damen en 
Marcel Dorrestijn ( een verre neef) mede 
eigenaar van van Vliet Kastanjehout uit 
Langbroek. 

Waarom dan in de Fruitbode zult u zich 
afvragen. 
Heel eenvoudig van Vliet wil ook de Betuwe 
veroveren met haar producten. 

Passie voor de natuur en verantwoord 
bomen kappen waar veel producten van 
worden gemaakt.
Ook importeren zij uit Engeland en Frankrijk 
dit duurzame en onbehandelde hout. 
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Innovatie

Er zijn tal van toepassingen van kastanjehout. 
Behalve hekjes, afrastering en toegang-
spoorten, zijn er tegenwoordig ook producten 
als tuinmeubilair, afvalbakken en gevlochten 
schuttingen verkrijgbaar. 
Van Vliet Kastanjehout is continu bezig om met 
klanten mee te denken en om nieuwe 
producten te ontwikkelen. 
Zoals een aantal jaren geleden toen we in 
Engeland op het idee kwamen om met kastan-
jehout gevlochten tuinschermen te maken. 
Daar hebben we ook een leverancier gevonden 
die dit wilde maken. 
Inmiddels is dit tuinscherm een succesvol 
product. 

Dat geldt ook voor een andere innovatie: 
TimbertLED, buitenverlichting waarbij 
LED-lampjes verwerkt zijn in een natuurlijk 
armatuur van kastanjehout. 

Kortom Ernst-Jan, Gijs en Marcel, drie mannen 
met boeren nuchterheid, zoals ze het zelf 
noemen, die met passie voor de natuur een 
bedrijf hebben, waar u van mee kunt pro�teren, 
om ook de Betuwe natuurlijker te maken met 
producten van eerlijk Kastanjehout.

En Gijs, die woont in Lienden en kan de 
producten zo bij u thuis a�everen. 

Makkelijk toch!

Trots op duurzaam en eerlijk hout.

Gooyerdijk 41 
3947 NB Langbroek

+31 (0)343 454 400 
info@duurzaamhout.nl

NL Green Label A.

Het bedrijf mag zich trotse eigenaar noemen 
van het NL Green Label A, een soort duurzaam-
heidspaspoort, toegekend door Royal Hasko-
ning DHV. 
Dat label krijg je niet 
zomaar. "Je moet 
echt kunnen 
aantonen dat niet
alleen je producten 
duurzaam zijn, maar 
dat je ook bedrijfsmatig duurzaam bezig bent.
 
Waar haal je de producten vandaan? 
Ga je op verantwoorde wijze met de planeet 
om? 
Hoe vervoer je het hout en op welke manier 
wordt het verwerkt? 
Op al die - en meer aspecten wordt gelet. 
We moeten ons continu blijven bewijzen. 
En Terecht."
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Maarten Vroombout

De tevreden stoker
Reclameleuzen hebben de neiging om door 
de tijd te verbleken. Wie kent nog “Chief 
Whip op ieders lip” of “Gezellige mensen 
stoken kolen”? 
Kolenstook is tegenwoordig een milieude-
lict en Greenpeace wil zelfs de kolendoor-
voer vanuit Rotterdam en Amsterdam naar 
Duitsland verbieden. 

Het heeft allemaal te maken met luchtver-
ontreiniging en onlangs kwam dat wel heel 
dichtbij toen de kranten melding maakten 
van de rampzalige e�ecten van het stoken 
van hout in onze houtkachel. 
Tot die tijd hadden we de indruk dat we een 
aanzienlijke bijdrage leverden aan het milieu 
door ons huisje te verwarmen met een 
hernieuwbare grondstof, namelijk hout.
 
Het bericht was nog maar nauwelijks tot ons 
doorgedrongen toen ik me realiseerde dat de 
overheid het ook niet gemakkelijk heeft. 
Het ene ministerie waarschuwt dagelijks voor 
de schadelijke gevolgen van �jnstof terwijl 
het andere ministerie in dezelfde stad ons 
attent maakt op grote problemen met de 
houdbaarheid van de pensioenen omdat we 
allemaal veel ouder worden dan eerst 
gedacht. 

In een commerciële omgeving zou de ene 
afdeling een telefoontje wagen aan de 
andere om het �jnstof rapport nog maar 
even in een laatje te laten liggen als een 
bijdrage in de oplossing van het pensioen-
probleem, maar zo wordt er in de politiek 
meestal niet gewerkt uit angst dat het 
uitkomt. 

Nu was die houtkachel juist een pluspuntje 
toen we ons huisje kochten. 
Het voerde mij terug naar de tijden van het 
zichtbare vuur in de Jaarsma haard van mijn 
jeugd. 
Gestookt met antraciet van de soort “nootjes 
vijf” was het een genot om door de 
micaruitjes naar het vlammenspel te kijken. 
We hadden nog geen tv in die tijd moet u 
weten. 

Na jaren trouwe 
dienst werd de 
zwarte Jaarsma 
vervangen door 
een hypermodern 
exemplaar waarbij 
werd voorzien in 
automatische 
toevoer van de 
kolen op het
vuurrooster. 
Die kwamen uit een zogenaamde bunker die 
zich aan de bovenzijde bevond. 

Deze bunker werd afgesloten met een rond 
klemdeksel. 
De sierlijke ronde bovenkant van de Jaarsma 
had plaatsgemaakt voor een praktische platte 
bovenzijde met ventilatiesleuven. 
Het voordeel hiervan was dat je er spullen op 
kon warmhouden, zoals het middagmaal voor 
een laatkomer. 
Helemaal foutloos was het systeem niet want 
er kon zich gas ophopen in de bunker en dat 
moest er natuurlijk een keertje uit. 
Zo kon het gebeuren dat mijn spruitenprak net 
voor consumptie tegen het plafond werd 
gelanceerd. Het was in de tijd van de eerste 
maandlanding en de rakettechnologie kon zich 
in grote belangstelling verheugen waardoor 
het gebeuren toch nog een educatief karakter 
kreeg. 

Het vuur bleef fascineren, geen wonder want ik 
ben de zoon van een brandweerman. 
In ons eerste eigen huis hadden wij een open 
haard. 
Dat is tegenwoordig helemaal een milieuzonde 
maar toen wisten we niet beter. 
Wat ik ook niet wist was dat je beter gekloofd 
hout kan bestellen. Ik bestelde drie kuub hout 
dat op een late vrijdagmiddag met een vrach-
tauto werd bezorgd. 
Toen het gerommel van de geheven laadbak 
was weggestorven lag onze hele tuin vol met 
gigantische sjoelschijven. 
Mijn vrouw informeerde bezorgd of het niet 
lastig was om dat allemaal klein te krijgen. 
Ik gaf natuurlijk geen krimp en kon haar vertel-
len dat het een onderdeel was van mijn �tness 
programma en dat we er tegelijkertijd 
kapitalen mee zouden uitsparen.
 
Omdat ze ook graag aan haar conditie werkt, 
bood ze spontaan aan om de sjoelschijven aan 
te voeren richting de slachtplaats. 
Helaas liet ze het tweede blok al uit haar 
handen vallen waarna dat op haar voet terecht-
kwam. Hinkend haakte ze af. 
ik heb nooit kunnen achterhalen of er soms van 
opzet sprake is geweest. 
Het bleef het hele weekend onrustig in de 
straat. Die kloofbijl leek wel aan mijn handen 
vastgegroeid en ik oogstte behalve bewonder-
ende blikken ook diep medelijden van 
degenen die mij in deze dwaasheid waren 
voorgegaan. 
“Ondervinding is de beste leermeester” zei mijn vader   
altijd al.  
We gaan terug naar ons huisje in Ingen. 
Behalve een mooie houtkachel met een marmeren schouw 
er omheen is er ook een schoorsteen die op de Titanic niet 
zou hebben misstaan. 
Metershoog blinkend roestvast staal waarvan ik meteen al 
zag dat die borg stond voor enorme trekkracht. 
Het hout werd door toedoen van buurman Henk geleverd 
door een enthousiast jong stel die gelukkig wel over een 
kloofmachine bleken te beschikken. 

Blik op de Betuwe

Ervaringen van een importbewoner

   
   Het was dit keer een dik uur  
   hard werken met zijn tweeën  
   om de perfect afgekorte  
   blokjes netjes op te tasten in  
   onze houtberging. 
   Het feest  kon beginnen. 

   Nu moet ik erbij zeggen dat  
   ik niet van smeulende 
vuurtjes houd. Vlammen willen we zien en het ronken van 
de schoorsteen moet worden gehoord. 
Heerlijk en een lekkerder warmte heb je nog nooit 
gevoeld. Gezellige mensen stoken hout had het moeten 
wezen in die reclame. Als concessie aan het milieu stoken 
we niet bij windstil weer en bij mist. 
Toch nog iets geleerd. 

Als we de tweemiljoenste televisiequiz aan ons voorbij 
willen laten gaan, staren we samen in het vuur en mijn 
gedachten gaan dan soms terug naar het motorschip 
Merwe Lloyd waar ik ooit op heb gevaren in de rond-de-
wereld-dienst van de 
Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Er was daar aan boord een 
prachtige bibliotheek waar wij op zondag ko�e met 
gebak geserveerd kregen, samen met de twaalf passagiers 
die we aan boord hadden. 

Een van die passagiers was een heel erg eigenwijze man. 
Hij had net zoveel verstand van schepen als een koe van 
tapdansen maar wilde zich toch graag overal mee 
bemoeien. Nu hadden wij een hoofdwerktuigkundige die 
een echte practical joker was. 
Het gesprek kwam op zeker moment op het elektrische 
open haardje wat in die bibliotheek aanwezig was. 
Onze passagier (bijgenaamd “De Vervelia”) merkte op dat 
die kolen zo prachtig rookvrij lagen te branden.
 
Onze hoofdstoker veerde op en ging als een soort 
autoverkoper naast het haardje staan om Vervelia te 
vertellen dat het om heel speciale rookloze kolen ging die 
de directeur van de KRL de hele oorlog in zijn tuin 
begraven had gehouden om ze na de oorlog weer in de 
haardjes van de schepen te kunnen gebruiken. 
“Wat een opo�ering moet dat in de koude hongerwinter 
geweest zijn” en meer van dat soort praat van onze 
passagier maakte het voor ons hoe langer hoe 
spannender. 
Sommigen begonnen zich al in hun ko�e te verslikken 
maar onze Vervelia had niets in de gaten. Kom er eens 
even bijstaan nodigde onze collega het slachto�er uit.
 
Ziet u rook? Nou ik niet. We waren het allemaal met hem 
eens. 
Tenslotte draaide hij de schakelaar in de wand om met de 
woorden “Kijk als ik deze knop omdraai dan is het vuur ook 
nog ineens uit. Is dat een haardje of niet?” 
Bij de volgende haven ging onze Vervelia van boord. 
Dat varen valt lelijk tegen zei hij nog tegen onze gezagvo-
erder die hem voor de zekerheid tot aan de poort van het 
haventerrein bracht. 
Soort zoekt soort dachten wij allemaal. 



WEVERS BEGRAFENISVERZORGING
TORENSTRAAT 3A, 6669 DN DODEWAARD

TEL: 0488 411 055

E-MAIL: INFO@WEVERSUITVAART.NL 
INTERNET: WWW.WEVERSUITVAART.NL

OMDAT WIJ BESEFFEN HOE BELANGRIJK HET IS
                                 OM EEN HELPENDE HAND TE ZIJN EN MEER,
KUNT U DIT BOEKJE GRATIS BIJ ONS AANVRAGEN.

Voor directe hulp! 
Wij zijn er voor u Al meer dan 160 jaar.

Persoonlijk, vertrouwd & betrokken

Ons nieuwe persoonlijke wensenboekje is uit.

aanvragen kan ook via app 06-300400552 
of e-mail info@weversuitvaart.nl

Omdat het 
over u gaat

"Het laatste hemd heeft geen zakken" is een veel gebruikt spreek-
woord dat betekent dat je niets kunt meenemen als je dood gaat.

Het was het eerste wat onlangs in mij opkwam toen ik een opmerke-
lijke uitspraak van de rechtbank onder ogen kreeg.  

Wat was het geval ? 

Een vrouw was samen met haar broer erfgenaam in de nalatenschap 
van haar vader. 
Kort voor het overlijden van haar vader opende ze samen met haar 
vader een en/of rekening. Z
ij kon daardoor samen met hem over het saldo van deze rekening 
beschikken. 

Toen vader vervolgens enkele dagen later overleed, ging de vrouw 
naar de bank. 
Het spaargeld van vader, ongeveer 70.000,00 euro, werd overgemaakt 
naar de en/of rekening. 
De vrouw stelde de bank niet op de hoogte van het overlijden van haar 
vader en nam het geld contant op. 
Daarna legde zij het, volgens haar verklaring, in de kist waarin haar 
vader de volgende dag werd gecremeerd.

Volgens verklaringen uit de media moet de vrouw toen ze het geld in 
de kist stopte hebben gedacht: "Het was van hem en moet van hem 
blijven. Niemand heeft er verder recht op". 

   
 

De broer van de vrouw wist van dit alles niets, en werd hier verder ook 
buiten gehouden. 
Toen het hem bekend werd liet hij het er niet bij zitten en diverse 
rechtszaken volgden.

Ook een strafzaak volgde. 
De o�cier van justitie geloofde niet dat de vrouw het geld had 
verbrand. 
Volgens hem had de vrouw zich schuldig gemaakt aan diefstal van de 
ruim 70.000 euro. 
De rechtbank oordeelde dat de vrouw niet schuldig was aan diefstal. 
Zij was als erfgenaam gerechtigd het geld op te nemen en onder zich 
te houden voor de afwikkeling van de nalatenschap. 
Ze mocht het geld dus beheren. Dat deed ze niet.  
Ze eigende zich namelijk het geld toe. Dit deed ze door het geld, 
volgens eigen verklaring, voorafgaand aan de crematie in de kist te 
leggen. De vrouw werd daarom wel veroordeeld voor verduistering. 

De vrouw kreeg uiteindelijk een 
taakstraf en moest ook een 
schadevergoeding aan haar broer 
betalen. Hij was immers door 
haar actie een aanzienlijk deel 
van zijn erfenis misgelopen….
Wilt u meer weten over 
deze uitspraak ? De vindplaats is: 
ECLI:NL:GHSHE:2017:2854

   
 

Govert Jan HoogenboomVan de Notaris:  “Het laatste hemd heeft geen zakken.”
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Zomerse salade en asperges

Frisse aardappelsalade (2pers)

3 á 3 ½ ons kriel  Voor de garnering:
1 sjalot of kleine ui  Sla ( gemengde ruccola of veldsla)
150 gr. (smaak)tomaat 2 tomaten
2 el. bieslook  2x zacht gekookt ei 
3 el. ( Griekse ) yoghurt 2x kip dij met vel
1 ½ el. mayonaise 
½ el. mosterd ( bij voorkeur grove)

Bereiding:
Kook kriel bijna gaar. Spoel de kriel 1x met koud water af en meng 
deze met de dressing van : mayonaise, mosterd, �jn gesneden sjalot, 
de �jn gesneden bieslook, yoghurt en de ontvelde en ontpitte 
tomaten.
Roer alles voorzichtig maar goed door elkaar en dek de schaal of kom 
af met folie. Zet in de koelkast ( voor het intrekken van de smaak, 
minimaal 4 uur).

Bereiden kip dij: maak het vel aan één kant los en bestrooi het vlees 
met Thay curry kruiden ( van Johnny Boer). 
Trek vel weer terug, bedruppel elke dij met 1 thl. olijfolie en zet de kip 
in een ovenschaal midden in de oven op ± 150 ° gedurende ruim een 
half uur. 
Op de bbq kan natuurlijk ook. 
Wacht tot het vel krokant is 
en draai dan de dij om, voor 
nog een kwartier.

Garneer het bord bij opdienen als volgt:
Verdeel op het bord de sla en leg hier het aardappelmengsel op. Aan 
één kant de doormidden gesneden tomaat en aan de ander kant het 
zacht gekookt ei. 
De kip dij schuin op de salade leggen. 

Rode bietensalade (2pers/ maaltijdsalade) 
met Jack Potato

1 pond rode bieten ( bij voorkeur bio) 
2x ei
1 a 1 ½ el. citroensap   Bieslooksaus:
1 el. walnoten olie   1 el. mosterd, 2 el. 
8 á 10 walnoten, �jn gesneden �jngehakte bieslook;   
1 sinaasappel   3 el. yoghurt en 
    3 el. mayonaise

    ruccola
    2 x grote aardappel 

Bereiding:
Kook bieten gaar ( ongeveer een uur!!), laat ze afkoelen en snijdt ze 
in kleine blokjes.
Hak de walnoten �jn
Schil sinaasappel, verdeel de schijven ( bij voorkeur zonder vel) in 
stukjes.
Meng in een kom de stukjes  biet, walnoten, stukjes sinaasappel 
met de olie en het citroensap. 
Roer goed door elkaar en zet weg in de koelkast. 
Om de smaak goed in te laten trekken: een paar uur.

Gepofte aardappel: maak de aardappel schoon, maak een grote 
inkeping aan één van de zijden , wikkel hem in aluminium folie en 
zet weg in oven of op bbq. In oven : reken op drie kwartier bij 
150/160 °.

Serveren:
Leg alles op een bedje van ruccola.

Gegratineerde asperges met ham en kaas uit de 
oven

De ingredienten
• 1 kg asperges
• 200 gr. yorkham
• 200 gr. lichtbelegen kaas, raspen
• 4 eieren, (niet te) hard gekookt
• 1 el bieslook, vers gesnipperd
• 1 el peterselie, vers gesnipperd
• Ca 50 gr. roomboter, 6 krullen met de kaasschaaf van een   
 pakje boter.

Voorbereiding
Oven voorverwarmen op ca 180˚C (hetelucht).

Bereiding
1. Begin met het schillen en bereiden van de asperges   
 volgens het basisrecept.
2. Kook de eieren (niet te hard).
3. Rasp de kaas en snijd de ham in kleine stukjes.
4. Kaas- en ham stukjes met bieslook en peterselie mengen.
5. Asperges uitlekken en op theedoek wat laten drogen.
6. Ovenschaal (ca 20x30cm) licht beboteren.
7. Om en om een laagje ham-kaasstukjes erin leggen en dan  
 een laagje asperges.
8. De geprakte hardgekookte eieren eroverheen verdelen en  
 bestrooien met paneermeel. Het geheel licht aandrukken.
9. Krullen boter erbovenop leggen.
10. Ongeveer 20 minuten in de oven tot de korst goudbruin is.

Penne met gerookte zalm en asperges

De ingredienten
• 300 g penne
• 500 g asperges
• 200 g gerookte zalm
• 2 bosuitjes
• 2 dl finesse of room
• 2 el olijfolie
• zout en peper

Bereiding
1. Penne gaar koken met zout naar smaak.
2. Asperges schillen en in stukjes van ongeveer 3 centimeter  
 snijden en gaar koken.
3. Zalm en bosuitjes in reepjes snijden.
4. Olie in wok of hapjespan doen. Zalm even bakken en dan   
 asperges, room en pasta toevoegen.
5. Bosuitjes en vers gemalen peper er over en voorzichtig   
 omscheppen.
5. Bosuitjes en vers gemalen peper er over en voorzichtig   
 omscheppen.

Een warm of koud bu�et? Geen probleem en 
als u het thuis wilt houden, dan wordt het ook 
op een professionele manier verzorgd en 
bezorgd.

Was het de laatste tijd stil in de Brasserie aan de 
Hogedijkseweg, bij bungalowpark Rijk van 
Batouwe, door Erwin en zijn personeel is er 
weer nieuw leven in geblazen. 
Dat zie je meteen door de vele �etsers en 
wandelaars maar ook andere passanten die 
tijdens de bloesemtijd in deze mooie omgev-
ing genieten op het terras van "Brasserie 
Beerie".
 
Een extra aansporing voor de inwoners van de 
dorpen om ons heen;
Kom, proef en geniet van deze �jne ambiance. 
Kom een beetje thuis. Aan Erwin en zijn ploeg 
zal het niet liggen. 

"Brasserie Beerie" staat voor U klaar

Tot voor twee jaar terug was Brasserie UIT 
een gezellige gelegenheid om eens lekker 
een hapje te eten of op het terras te genieten 
van een drankje.
Die gelegenheid is nu terug in het mooie 
stukje Betuwe bij Aalst, midden in de 
Marspolder.
 
Erwin Berends, kok in hart en nieren en 
afkomstig uit Kesteren geeft met zijn 
"Brasserie Beerie" het gevoel om weer thuis 
te komen. Sinds half april mag hij zich 
eigenaar noemen en wil hij met zijn brasserie 
de sfeer van toen weer terug halen. 

Service en kwaliteit staan bij Erwin bovenaan 
en als je de menukaart bekijkt valt direct op 
dat de prijzen alleszins redelijk zijn. 
Gerechten boven de twintig euro komen er 
vooralsnog niet op voor. 

          Erwin zit al sinds zijn  
          veertiende in de  
          horeca, begonnen als  
          afwashulp, daarna de  
          opleiding als kok op  
          de Hotelvakschool in  
           Arnhem, is hij als 
          ZZP-er aan de slag  
          gegaan bij diverse  
          gerenommeerde  
          restaurants.
 

Daar heeft hij zich ontplooid tot een 
vakman, die achter zijn producten en voor 
zijn klanten staat.

Samen met gastvrouw Bertina en gemo-
tiveerd personeel zorgen zij voor een �jne 
sfeer, zoals wij als Fruitbode echtpaar, 
hebben ervaren.

Dat hij met verse seizoen producten werkt 
is voor Erwin een must. 
Dat merkt u onder andere tijdens het 
asperge seizoen, deze staan tot eind juni op 
de kaart. 
Zijn vleesproducten komen van een Keurs-
lager dus kwaliteit gegarandeerd.
 
Er is plaats tot zo'n 50 personen bij "Brasse-
rie Beerie" en dan is er ook nog het buiten-
terras. 
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“Brasserie Beerie” is klaar om u te ontvangen

Bertina en Erwin achter de ruime bar van hun trots

Brasserie Beerie
Hogedijkseweg 40
4041 AW Kesteren

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

Heerlijk vertoeven binnen, of op ons buitenterras

Nieuw Nieuw

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



Grensverleggend 
in groen...

Gespecialiseerd in de aanleg, onder-
houd en renovatie van tuinen, vijvers  
en plantsoenen voor particulieren, 
bedrijven en overheids instellingen.

T (0344) 601 510  |  M (06) 222 419 02
info@cjalblas.nl  |  www.cjalblas.nl

 advies
 aanleg
 renovatie
 onderhoud
 beplanting 
 bestrating
 houtbouw
 vijvers
 robotmaaiers

Lent ekriebels

www.tuinhaarde-exclusief.nl.nl

www.ikzitwarm.nl
Lingewei 65
4004 LK Tiel
Tel: 0344-612321
E-mail: info@ikzitwarm.nl

Tuinhaarden/ bbq 
uit Portugal

Exclusief door eigen import

Al vanaf

€ 425,=
Tuinhaarden/ bbq 
uit Portugal

‘T is BBQ tijd
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Tropisch fruit en planten in uw tuin

Mandarijneboom
De Citrus nobilis 'Mandarijn' krijgt oranje 
vruchten, die wij mandarijnen noemen. 
Het is een mooie plant en zeer geschikt 
voor balkon, terras of serre.
Gaat met een juiste verzorging lang mee. 
De Citrus in de winter binnen halen en op 
een lichte plaats zetten. 
Hoe groter de pot/kuip, des te groter de plant wordt. 
Midden in de zomer tot de herfst één keer per 
maand vloeibare kamerplantenvoeding toedienen. 
De vruchten zijn eetbaar, maar in ons klimaat vaak 
wel zuur/bitter van smaak
Kleur : Creme, Groen, Oranje, Wit
Standplaats : Halfschaduw, Zon
Bloeitijd  : April
Max. hoogte : 600cm
Groeiwijze : Bolvormig
Grondsoort : voedzaam, 
   Humus, Normale grond
Vochtigheid : Normaal

Sharon fruit (Kaki ‘Tipo’)

De 'Tipo' is een bekend ras voor de kaki die bekend staat om zijn 
goede eigenschappen. Wordt veel voor productie toegepast, maar is 
ook voor in Nederland zeer geschikt. Indien geen bestuiver aanwezig 
(zoals vaak in NL het geval) zal de vrucht afrijpen, maar geen zaden 
geven.
Houd u er wel rekening mee dat de kaki niet geheel winterhard is. Als 
de plant niet goed beschut staat moet hij bij zware vorst (-10 of erger) 
enigszins beschermd worden door bijv. wat bladeren of stro rond de 
wortels en onderkant stam.  
De eerste jaren moet de kakiplant goed beschermd worden tegen 
strenge wintervorst. (het liefst in een kas) 
De volgende 5 jaar bij strenge vorst goed 
afdekken of er een plastieken kas rond bouwen. 
Vanaf het tiende jaar zou de kaki de meeste 
winters hier goed doorstaan. 
In volledige winterrust verdragen de 
planten temperaturen tot -18°C. Einde maart, 
begin april lopen ze soms al uit en dan zijn de 
jonge scheuten erg kwetsbaar voor lentevorst."

Sinasappelboom
De Citrus sinensis krijgt feloranje vruchten, die wij sinaasappels 
noemen. 
Het is een mooie plant en zeer geschikt voor op het balkon of terras. 
Gaat met een juiste verzorging lang mee. 
De Citrus in de winter binnen halen en op een lichte plaats zetten. 
Hoe groter de pot/kuip, des te groter de plant wordt. 
Midden in de zomer tot de herfst één 
keer per maand vloeibare kamerplanten-
voeding toedienen. 
De vruchten zijn eetbaar, maar in ons 
klimaat vaak wel zuur/bitter van smaak.
Kleur         : Groen, Oranje, Wit
Standplaats    : Halfschaduw, Zon
Bloeitijd         : April
Max. hoogte  : 800cm
Groeiwijze      : Bolvormig
Grondsoort    : voedzaam, Humus, 
  Normale grond
Vochtigheid   : Normaal

Palmboom
De Trachycarpus fortunei is de meest bekende palmboom in ons 
land. Trachycarpus fortunei is een palmsoort, die temperaturen tot 
-18 graden kan verdragen. Bij temperaturen vanaf -10 graden Celsius 
wordt aangeraden de wortels en de palm zelf af te dekken. 
De Trachycarpus fortunei groeit het best in de volle grond. 
Palmbomen in een pot moeten s' winters binnen gezet worden. 
Als de tuin geen beschutte plaats geeft tegen de wind, bevelen we 
sterk de Trachycarpus wagnerianus aan als alternatief. 
Bij het aanplanten (zowel in pot als in de tuin) kunt u het beste 
Potgrond mediterraan en palm toevoegen.
Kleur            : Blauw, Groen
Standplaats       : Halfschaduw, Zon
Max. hoogte      : 500cm
Grondsoort        : voedzaam, Humus, 
                    Normale grond, 
                     Zandgrond
Vochtigheid       : Normaal
Vruchtdragend : Ja

Vijgenboom
De Ficus Carica (Vijgenboom op stam) heeft grote grijs-groene 
bladeren. De vijgen van deze Ficus Carica (Vijgenboom op stam) 
zijn eetbaar. 
De Vijgenboom op stam is een bladverliezende boom welke zowel 
in de volle grond kan, maar ook als kuipplant op balkon of terras zal 
hij het prima doen. De Ficus Carica geeft een Mediterrane uitstraling 
aan uw tuin of terras. 
Werkelijk een sierraad voor uw tuin. Deze Vijgenboom op stam staat 
graag in de volle zon of halfschaduw, het liefst in de beschutting 
van een muur op het zuiden.
 In de volle grond kan de vijgenboom redelijk goed tegen vorst. 
Wanneer hij in een pot staat kan de plant in de winter het beste 
binnen gezet worden in een garage of schuur. Belangrijk is dan wel 
om de grond af en toe te bevochtigen. Ook zeer mooi in een pot op 
terras. De Ficus Carica is bladverliezend. Aanplanten met Mediter-
rane Potgrond.
Kleur       : Bruin, Groen, Wit
Standplaats  : Zon
Bloeitijd       : Mei, Juni
Groeiwijze    : Breed / verspreid
Grondsoort  : Kleigrond, Normale 
                    grond, Zandgrond
Vochtigheid : Normaal
Vruchtdragend : Ja

Citroenboom
De Citrus lemonium krijgt gele vruchten, die wij citroenen noemen. 
Het is een mooie plant en zeer geschikt voor op het balkon, terras 
of kamer. 
Gaat met een juiste verzorging lang mee. 
De Citrus in de winter binnen halen en op een lichte plaats zetten. 
Hoe groter de pot/kuip, des te groter de plant wordt. 
Midden in de zomer tot de herfst één keer per maand vloeibare 
kamerplantenvoeding toedienen. 
De vruchten zijn eetbaar, maar in ons klimaat vaak wel zuur/bitter 
van smaak.
Kleur         : Geel, Groen, 
                    Wit
Standplaats   : Halfschaduw,
                    Zon
Bloeitijd        : April
Max. hoogte : 500cm
Groeiwijze     : Bolvormig
Grondsoort   : voedzaam, 
                    Humus, 
                                      Normale grond
Vochtigheid  : Normaal



In heel Nederland zijn naar schatting 2,5 
miljoen mensen laaggeletterd. 
Doordat zij niet goed kunnen lezen, schrijven 
en/of rekenen kunnen zij niet goed 
meekomen in onze maatschappij. 
Onderzoek door accountants- en adviesbu-
reau PWC in opdracht van de Stichting Lezen 
& Schrijven toont aan dat dit de samenleving 
veel geld kost. 
Volgens een voorzichtige schatting ruim 1,1 
miljard euro per jaar.

Ook in de gemeente Buren is Laaggeletterd-
heid een serieus probleem. 
Berekend is dat 11-13% van de inwoners 
tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is. 
Ook hier een serieuze kostenpost dus. 
Een simpel rekensommetje op basis van 
beide onderzoeken levert een geschatte 
kostenpost van ruim 9 ton.

Sinds de overdracht van taken in het sociaal 
domein van het Rijk naar de gemeente ligt er 
een grote verantwoordelijkheid bij  het 
college en de gemeenteraad: zorgen voor 
een vitale leefomgeving waarin iedereen de 
kans krijgt om mee te doen. 
Inwoners moeten daarbij de ruimte krijgen 
om dat op hun manier te doen en zelf regie te 
uitdaging. 
Zij kunnen zichzelf minder goed redden, 
doen een groter beroep op gemeentelijke  

voorzieningen en hebben tegelijk grote 
moeite om brieven, websites of andere 
communicatiemiddelen van de overheid te 
begrijpen. 
Dit heeft grote gevolgen voor hun kansen op 
werk, hun gezondheid, hun inkomen en hun 
sociale positie.

Anderhalf jaar geleden sloeg een groot 
aantal partners samen met de gemeente 
Buren de handen ineen in de strijd tegen 
laaggeletterdheid in Buren. 

In een ‘Klein Comité’ (met daarin: basisonder-
wijs, beroepsonderwijs, kinderopvang, 
Kinderzwerfboek, Welzijn en Zorg) werd 
samen met de gemeente Buren veel tijd en 
energie gestoken in het ontwikkelen van 
beleid om laaggeletterdheid te voorkomen 
en lezen te bevorderen. 

Op 20 februari jl. is dat nieuwe beleid door de 
vorige gemeenteraad omarmd. 
Een goede en toegankelijke infrastructuur 
om leesstimulering handen en voeten te 
geven ontbreekt echter nog steeds in de 
plannen.
Om hiervoor aandacht te vragen en het 
nieuw te vormen college te overtuigen van 
de noodzaak om  goede bibliotheekvoorzie-
ningen te realiseren schreven de 10 betrok-
ken partijen een brandbrief naar de 
gemeente. 
Hierin wordt een warm pleidooi gehouden 
voor bibliotheken die niet alleen dienen als 
boekendepot voor mensen die toch wel 
lezen, maar juist als laagdrempelige 
ontmoetingsplaatsen waar burgers dicht bij 
huis terecht kunnen voor informatie, onder-
wijs en ontwikkeling.

Voor achtergrondinformatie over het aange-
haalde onderzoek:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/03/laag
geletterdheid-kost--
samenleving-een-miljard-a1598044
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/ed
itor/Regionale_spreiding_van_geletterdheid
_in_Nederland.pdf

Samen tegen Laaggeletterdheid in de gemeente Buren.

Wie dit niet kan lezen
is niet gek!

Zei-spreuk

"Praatjes vullen geen gaatjes",
zei gekke Griet
en sprak een uur lang 
door 't vergiet

Versje

Mijn lieve tante Antoinet
gaat met een lineaal naar bed
om 's ochtends bij het eerste gapen
te zien hoe lang ze heeft geslapen

Cultuur voor de gewone Nederlander

Petite ballade Belgique

D'r was eens een vraawke, da was niet waas,
dat at oitsloitend vruuchtenaais
moar toen heur kiendeke wier gebore
bleek het manneke staaf bevrore

A terrible infant, called Peter
sprinkled his bed with a gheter
His father got woost,
took holf of a cnoost,
and gave him a pack on his mieter H2Ootje

In Connecticut
in een waterput
verdronk m'n tante Ee�e.
Nog jaren later
dronk mijn oom 't water
uitsluitend door een zee�e.

TROUWDAG

'December de 21ste'?
'Hoe heb je dat zo bedacht'?
Ze bloosde lieftallig en �uisterde:
'Dat is toch de langste nacht'?

John o'Mill gedichten

om 's ochtends bij het eerste gapen

D'r was eens een vraawke, da was niet waas,

Imkers verzorgen hun bijen aan de 
Duikerskamseweg in Ingen.
De fruitbomen worden bestoven 
voor een rijke oogst.

En de honing, die is lekker en gezond

Ervaringen van een importbewoner

De schoolmeester 

Ingen- Bouwkundig teken- en adviesbureau van Blijderveen gaat dit 
jaar verhuizen naar een nieuw pand. 
Door de vele projecten is het huidige kantoor (tevens woning) te 
klein geworden voor het bureau. 
Het oog van Jilles van Blijderveen viel op het pand van de voorma-
lige Spar aan de Rijnstraat in Ingen, net buiten het dorp maar met 
veel mogelijkheden en qua ruimte ideaal. 
Toen zijn huidige pand vrij snel werd verkocht was de beslissing niet 
moeilijk meer. 

Een kantoor met voldoende ruimte en een aanpandige woning bleek 
ideaal. 
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het aan-verbouwen van 
het pand aangevraagd en zal er snel gestart worden met de bouw.
Vooral de nieuwe uitstraling van het geheel is zoals u op de tekening 
ziet een aanwinst voor het dorp. 
En Jilles? 
Die kan verder groeien met de ambitie waarbij het bureau u uitstekend 
kan helpen met het realiseren van uw ( ver ) bouwplannen. 

Welke diensten kan Bureau van Blijderveen u bieden:
-  Bouwkundig advies
 - Bouwkundig tekenwerk
-  Aanvragen vergunningen 
-  Aanbestedingstraject 
-  Bouwbegeleiding 

Onze projecten bestaan uit:
- Woningbouw 
- Verbouw/aanbouw 
- Renovaties 
- Bedrijfsgebouwen 
- Appartementen

Bureau van Blijderveen gaat uitbreiden in een ander pand in Ingen.

www.vanzwetselaarhekwerken.nlwww.vanzwetselaarhekwerken.nl

Ingang terrein: Middenweg 18, Lienden
T. (0344) 601 281 
E. info@vanzwetselaarhekwerken.nl

www.vanzwetselaarhekwerken.nl
Ingang terrein: Middenweg 18, Lienden

T. (0344) 601 281 - E. info@vanzwetselaarhekwerken.nl

Van Zwetselaar
Mechanisatie en Hekwerken

www.vanzwetselaarhekwerken.nlwww.vanzwetselaarhekwerken.nlwww.vanzwetselaarhekwerken.nl

Hét adres voor: 
Sierhekwerk 
(Geautomatiseerde) 
poorten  

Industrieel hekwerk
Slagboom
Dubbel staafmathekwerk

Gaashekwerk
Verlichting
Schoorsteenkap

Onze dienstverlening is veelomvattend!

Rijnstraat 7 4031 KJ INGEN
Tel : 0344-606686    Mob: 06-51724827



Koningsdag 2018

Bertina en Erwin achter de ruime bar van hun trots

Lienden

Ingen

Ervaringen van een importbewoner
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Haas had aan Eekhoorn gevraagd of hij zijn knu�el even mocht 
lenen.
Eekhoorn wilde weten waarom.
‘Gewoon, zomaar’ zei Haas.
Eekhoorn had het liever niet, maar Haas was zijn beste vriend.
‘Nou, vooruit maar ik kom hem straks wel weer ophalen.’

Maar toen Eekhoorn even later kwam,  was knu�el niet meer bij 
Haas.
‘Oh,  die is even bij Mus’.
‘Bij Mus?’
‘Ja, ‘knikte Haas, ‘ ze wilde knu�el ook even hebben.’
‘Dan ga ik hem daar gauw ophalen,’ zei Eekhoorn en Haas ging met 
hem mee.

Maar Mus had hem niet meer.
‘Nee,’ zei ze, ‘ Knu�el is bij Muis, hij wilde hem even hebben.’
Maar toen Eekhoorn bij Muis kwam, was zijn knu�el alweer weg.
‘Die is bij Uil’ giechelde Muis.
‘Sorry,’  zei Uil toen Eekhoorn zijn knu�el wilde hebben.
‘Hij is even meegegaan naar Vos.’
‘Vos?’ vroeg Eekhoorn. ‘Dat wil ik helemaal niet! 
Het is mijn knu�el en Vos maakt altijd alles stuk.’

Zo snel hij kon rende Eekhoorn naar het huis van Vos.
‘Welke knu�el bedoel je precies?’
‘Mijn knu�el, die met de grote strik om.’
‘Oh nee, nee, die is hier niet, ‘ zei Vos en deed zijn deur dicht.

Eekhoorn ging op zijn stoep zitten en was heel verdrietig.
Hij zag niet dat de bosdieren door de achterdeur bij Vos naar binnen 
gingen en toen iedereen er was de voordeur zachtjes open ging.
 ‘Gefeliciteerd!’ riepen ze tegelijk.
‘Alsjeblieft Eekhoorn,’ zei Vos en hij gaf de knu�el terug, ‘ ik had je een 
beetje voor de gek gehouden maar het moest een verrassing blijven.’
Eekhoorn pakte knu�el en zag had hij er anders uitzag dan anders.

Op zijn strik waren 
allemaal lieve woordjes 
geschreven door de 
dieren uit het bos.
Dat hadden ze speciaal 
gedaan voor de 
verjaardag van Eekhoorn.
Door al die lieve woordjes
was knu�el nog mooier
geworden dan dat hij al 
was. 
Wanneer Eekhoorn naar 
zijn knu�el keek, en op 
zijn strik al die woordjes 
zag staan, kreeg hij 
iedere  kriebels in zijn 
buik van geluk.
‘Wat een mooi kado,’ 
zuchtte de jarige en hij 
gaf zijn knu�el een dikke knu�el, ‘Dank jullie wel!’

Lieve woordjesDe mannenbroeders

De schoolmeester 
       Een “brede coalitie” met “groot draag- 
       vlak” om “samen” de schouders er onder  
        te zetten, waar heb ik dat meer   
gehoord. Hebben            we het over stroop of op smaak gemaakte 
azijn?             Politiek draait maar om één ding en dat is 
macht; De luxe                  van het pluche. 
Zo is het altijd   geweest en zo zal het blijven gaan. 

Macht corrumpeert en politici hebben er veel over om die macht te 
bereiken maar vooral om deze te behouden. 
Bovenstaande heeft te maken met de vele coalities die nu gevormd 
worden na  de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Daarbij schoot mij het volgende voorval te binnen.
Onze school was de enige school op het dorp en tevens stemlokaal. 
Bordjes met pijlen gaven de richting aan (van lopen bedoel ik) en 
drempels werden letterlijk weggenomen om de gehandicapten zo 
gemakkelijk mogelijk naar binnen te krijgen. 
Voor de leerlingen met een zelfde handicap was deze dag dan ook de 
enige dag waarop zij zonder moeilijkheden het schoolgebouw konden 
betreden. 
Voor hen deed men in die tijd geen of nauwelijks moeite. Schoolgebou-
wen waren daarop ook niet afgestemd.
In het dorp hingen allerlei a�ches van de man of vrouw die men nodig 
had. (waarom stond er niet bij). 
Sommige partijen waren zo �ink om hun a�ches over die van anderen 
te plakken. 
Misschien was dat vast een oefening vooraf om na de verkiezingen 
noodgedwongen toch samen te gaan werken. 

Eén spelregel werd gehanteerd: in de directe omgeving van school 
hingen geen a�ches. Tot de dag……
Op de betre�ende morgen van de verkiezingen bleken een aantal 
mannen a�ches op het hek van de school en de boom naast het 
schoolplein aan te brengen. 
Men had er zelfs eentje aan de lantaarnpaal bevestigd. Ik kende deze 
mannen en wat bij mij kwaad bloed zette was dat juist deze mannen 
onze school nu niet bepaald gunstig gezind waren. 
Ik verzocht hun de a�ches te verwijderen. 
Men keek mij zogenaamd onschuldig aan en ging gewoon door. 
Nogmaals deed ik een beroep op hen, alleen nu met een dreigement. 
Men haalde de schouders op en maakte geen aanstalten om het werk 
te staken. 

Ik kon maar één ding doen: de burgervader bellen. 
Hij stond bekend als een ijzervreter en was letterlijk het gezag van dorp. 
Nog geen kwartier later stond hij met zijn �ets bij de school. 
Hij heeft niet veel tegen die mannen gezegd, maar de a�ches waren in 
no time verdwenen. 
Die mannen zijn nooit mijn vrienden geworden, maar dat hoeft ook 
niet. 
Wat ik wel jammer vind dat deze “heren” een kleinschalige leefgemeen-
schap als een dorp schaden door hun kokervisie en geen oog hadden 
waarvoor zij zogenaamd opkwamen: dorpsbelang.
Ik wens de dames en heren politici alle moed die nodig is om als luister-
end mens samen te werken. 
In het belang van de samenleving, hoe groot of klein ook.
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LIENDEN - Op vrijdag 18 mei, zaterdag 19 mei en Pinkstermaandag 
21 mei organiseert Muziekvereniging Amicitia de 65e Pinkster-
feesten in Lienden. 
De feesten bestaan uit 3 hoofdonderdelen:  vrijdagavond vanaf 
19:00 uur is er 3 dagen Kermis op de locatie  Torenzichtplein, 
zaterdag 19 mei is er de 3e Historische Muziekavond op het nostal-
gische Marktplein en op Pinkstermaandag 21 mei is de 36e 
Jaarmarkt in het centrum van Lienden. 

Het programma luidt als volgt: 

Zaterdag 19 mei

14:00 uur      : Start Kermis met diverse attracties                   
19:30 uur      : Aanvang Historische Muziekavond met deelname van 
         Majorettes en Drumband The Ferry Stars uit Culemborg
                    Drumband en Harmonie Soelen uit Zoelen
                          Majorettes en Drumband Kunst en Vriendschap uit Maurik
                          Muziekvereniging Amicitia uit Lienden 
Om 21:30 uur wordt de Historische Muziekavond afgesloten met het  
        Wilhelmus.  
        
Maandag 21 mei

12:00 uur            : Aanvang Kermis en 36e Jaarmarkt 
12:15 uur            : “Feest DJ Matthew” uit Kapel-Avezaath 
13:15 uur            : Blaaskapel “Amicitia” uit Lienden
                 met diverse muzikale optredens
17:30 uur            : Sluiting Jaarmarkt  

65e PINKSTERFEESTEN IN LIENDEN 

Op de Jaarmarkt in de Dorpsstraat, Waterstraat en Marktplein staan 
ongeveer 70 kramen. 
Amicitia is zelf op het Marktplein vertegenwoordigd met de 
consumptietent en het  advertentielichtspel, waarmee mooie 
prijzen zijn te winnen.

Tevens is er op Pinkstermaandag van 9:00 tot 16:00 uur in het park 
Vredelust en bij de Burg. Verbrughweg het 6e Oldtimer Event in 
Lienden. 
Graag tot ziens in het fraaie dorp Lienden voor deze leuke 
evenementen tijdens de Pinksterdagen.

Mooie opkomst welgeteld 25 inwoners. Roel Beekho� vertelde over 
de aanleiding voor het organiseren van de avond : het realiseren van 
een scootmobielpunt in het dorp. 
Een van de vragen die toen boven kwam drijven was : Hebben de 
inwoners in het dorp en buitengebieden zoals de Luchtenburg en 
Ganzert daar wel behoefte aan ? 
Wat zijn überhaupt de vragen die inwoners bij dit thema hebben. 
Er werd een werkgroep gevormd van actieve inwoners, zoals de 
signaleringsgroep Ingen Leeft, stichting dorpshuis in de Gaard, 
wijkteam Stib, Mozaiek en Welzijn Rivierstroom en bureau Albatros. 
Gezamenlijk organiseerden zij een dorpsavond met daarbij een 
presentatie van alle huidige beschikbare middelen, daarnaast een 
sessie met de vraag wat de toekomst in de toekomst nodig is in Ingen.

Wat heeft dit opgeleverd?
Bij de dorpsavond van 18 april j.l. zijn de volgende punten, door 
inwoners naar voren gebracht  n.a.v. een drietal presentaties :
Imelda Hugens van Stib schetste de toekomstige situatie dat de enige 
bushalte die in Ingen staat in de Dorpsstraat ergens rond 2020/2021 
zal verdwijnen en dat er een soort lijnbus komt langs de Provinciale 
weg. 
Dit tast de mobiliteit van de bewoners in Ingen die oud of hulpbe-
hoevend zijn nog meer aan. 
De burgers die mobiel zijn hebben wel een auto of ander vervoermid-
del staan en kunnen overal nog wel naar toe. Lijn 44 is er nu nog.
 
Er blijken ook nog andere alternatieven te zijn waar niemand van 
af wist.

Magda Bakker van Welzijn Rivierstroom vertelt over Auto Mobiel . 
Dat is een vervoersservice en is bedoeld voor ouderen en hulpbe-
hoevenden. Kosten zijn € 0,30 per km en de chau�eurs zijn vrijwil-
ligers die met eigen auto de "oudere of hulpbehoevende " brengen 
naar plaats van bestemming. 
Je moet dan wel lid worden voor € 15 per jaar en als je er gebruik van 
wil maken moet je 48 uur van te voren reserveren. 

Mobiliteit in Ingen

Ze vertelt ook nog wat dingen over Burenhulp wat die kan betekenen 
voor de oudere en hulpbehoevende ( klusjes doen, boodschappen 
halen en samen koken en opeten, hulp bij kleine computerproblemen, 
taalmaatjes, op bezoek voor een. luisterend oor )

De heer Jan Theunissen van Bureau Albatros legt hierna nog uit wat 
een deelauto is en hoe dat werkt in Culemborg en Appeltern. 
Daar kunnen de inwoners voor een tarief van max. € 25 per dag voor 
een el. auto en max. € 15, voor een e-�ets lenen . 
In Culemborg rijdt bijvoorbeeld ook een bus naar ziekenhuis van Tiel 
en Nieuwegein en hier betalen de mensen maar € 2,50 per rit voor. 
Deze bus wordt gesponsord door lokale garages en wordt gereden 
door een vrijwilliger. 
Dit zou ook een mogelijkheid in Ingen kunnen worden als er genoeg 
animo is voor vrijwilligers die de bus of dorpsauto kunnen besturen en 
die toezicht houden op de bus/auto. 

Hoe gaan we verder ?
Op de vraag hoe we meer bewoners van Ingen kunnen bereiken om 
ook Ingen Mobiel te maken en te houden, wordt ingespeeld met een 
nieuwe bruchure voor de ouderen en hulpbehoevenden. 
Tevens wordt nog een werkgroep geformeerd om ideeën/ oplossingen 
uit te werken en dan voor te leggen zodat er hopelijk een mooi alterna-
tief zal zijn in Ingen om mobiel te blijven. 
Als u zich hiervoor wil opgeven, stuur dan een mailtje naar 
contact@ingenleeft.nl

in verband met de privacywet is deze foto bewust vaag gehouden
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Dorp op Stelten wil stijgende lijn evenement 
doorzetten met nieuwe spraakmakende artiesten 

ECK EN WIEL – Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei staat Eck en Wiel 
weer twee dagen op zijn kop. De voorbereidingen voor het dorps-
feest Dorp op Stelten aan de Kalverlandseweg zijn volop bezig en 
de inschrijvingen voor de activiteiten zijn begonnen. 
De organisatie hoopt de succesvolle edities van voorgaande jaren 
te evenaren en nodigt opnieuw een aantal spraakmakende 
artiesten uit, zoals DJ Galaga, Pater Moeskroen en DJ Matte Frazzie. 

Het dorpsfeest start traditiegetrouw op de vrijdag om 19.00 uur, 
wanneer meerdere teams de strijd met elkaar aan gaan tijdens de 
zeskamp. Grote groepen deelnemers en publiek komen op dit 
spektakel af en maken er samen een groot feest van. 
Aansluitend maakt DJ Matte Frazzie zijn debuut in Eck en Wiel tijdens 
de feestavond die steeds populairder wordt. 

Ook de voorjaarsmarkt is weer onderdeel van het weekend en zal 
zaterdag om 10.00 uur van start gaan. De markt kent dit jaar meer 
bezienswaardigheden dan ooit. 
Ruim 80 kraamhouders laten de bezoekers van het dorpsfeest kennis 
maken met diverse oude ambachten, een mooie collectie van 
oldti-mers en meer dan genoeg attracties voor kinderen. 
Het beachvolleybaltoernooi zal in de loop van de middag de 
rustende bezoeker wat spectaculairs geven om naar te kijken. 
Ook dit jaar doen er weer teams vanuit de hele Betuwe mee. 
Op het horecaplein wordt de dag muzikaal begeleid door zanger en 
toetsenist Erik Adams.

Het weekend vol amusement wordt zaterdagavond in stijl afgesloten 
met een tentfeest vol bekende namen. 
DJ Galaga is een van Nederlands bekendste allround DJ’s en hij zal de 
avond aan elkaar draaien. Tussendoor zal Rick Romein, bekend van 
Evers staat op, te horen zijn als hij Die Verrückte Stunden presenteert. 
Het concept is bekend van radio 538 en zorgt voor een uur lang foute 
maar bekende nummers. Nederlandse Folksband Pater Moeskroen 
maakt de avond compleet met een uniek optreden en hun bekende 
nummers zoals Joost, Hela Hola en Laat maar waaien.

Heeft u nog geen kraam, staat je zeskamp- of volleybalteam nog niet 
ingeschreven of wil je komen helpen als vrijwilliger? 
Schrijf je dan in op www.dorpopstelten.nl of stuur een email aan 
info@dorpopstelten.nl.

Muziekvereniging Amicitia organiseert voor de 32e keer de avond-
vierdaagse in Lienden.
Deze wordt gehouden van 11 t/m 15 juni 2018. 

Als er geen 4 avonden achter elkaar kan worden gelopen, mag er 1 
avond worden overgeslagen. 
Er wordt iedere avond tussen 18.30 en 19.00 uur gestart. 
U kunt zich opgeven voor de 5 of 10 KM.
De kosten zijn € 5,- per persoon en de routes gaan door Lienden, 
Ommeren en Ingen.   
U kunt op maandag 11 juni of dinsdag 12 juni inschrijven vanaf 18.00 
uur in het muziekgebouw van Amicitia aan de Papestraat 4 te 
Lienden.
Scholen of groepen kunnen zich vooraf groepsgewijs opgeven bij ons 
secretariaat tel: 0344-644661 of via info@amicitia-lienden.nl 

De wandelaars worden tijdens de avondvierdaagse verwend met fruit 
en andere producten uit de Betuwe.  
Op vrijdag 15 juni om 20.00 uur, worden de wandelaars door 
Muziekvereniging Amicitia ingehaald vanaf het Marktplein in 
Lienden.
In het gebouw van Amicitia en in de Sterappelschool ontvangen de 
wandelaars daarna de medailles.   

32e AVONDVIERDAAGSE IN LIENDEN

De huidige eigenaren van de molenromp op de Voorstraat zijn druk 
aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot herstel van 
korenmolen ‘De Hoop’.
De korenmolen gebouwd in 1864 door gebroeders Van Harn werd 
in 1963 ontmanteld. De onderdelen werden gebruikt om de 
Walmolen in Doetinchem te herstellen. 
Van de molen op de Voorstraat bleef niets anders over dan de romp. 
Inmiddels een vervallen blok beton, een doorn in het oog voor 
menigeen Liendenaar.

“Met de molen willen we mooie dingen gaan doen” aldus mede 
eigenaar Wim Derksen. Samen met zijn partner Greetje Spies willen 
ze er een zorgmolen van maken. 
Een mooi initiatief met een 
maatschappelijk doeleinde. 
In en rondom de molen willen 
zij werken met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Een zorgboerderij, maar dan anders.
Met veel energie en een grote 
drijfveer zijn zij van plan de molen weer in ere te herstellen. 
Zodat deze in volle glorie de skyline van Lienden, samen met de 
andere molen van Van Harn, weer een volledig beeld kan geven. 
Hiervoor is echter wel draagkracht nodig vanuit de dorpsgenoten 
en Gemeente Buren. En uiteraard zijn er subsidiegelden voor nodig.
 De wil is er… nu nog de weg.

Skyline van Lienden in ere hersteld?
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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!


