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Magazine voor en door de inwoners van: Lienden, Ommeren, Ingen, Aalst, Lingemeer en Eck en Wiel

Dé electrospecialist
van de Betuwe
Wees er op tijd bij!
Lekker verkoelend de hele zomer lang
Tafelventilator

Staande ventilator
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t Showroom in wit- & bruingoed
t Ruime selectie aan
inbouwapparatuur
*Deze
actie loopt van 16-10-2017 t/m 03-12-2017
t Reparatie Wit & bruingoed
t Uitgebreide onderdelenservice

Bezoek onze winkel in Ommeren!

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

Nu bij aankoop van een ATAG inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging bij
Derkson keukens & interieurs een gratis pannenset, grillplaat of Teppan Yaki bakplaat.

MOLENSTRAAT 67A LIENDEN

ATAG_19_174_02_DerksonAdvertentie_V2.indd 1

WWW.DERKSON.NL
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Kers - verhaal

Voorwoord
Wat hebben we toch weer een prachtig voorjaar.
Al die bloesem, het is toch genieten in onze fraaie Betuwe, of ziet u
dat niet meer en vindt u het gewoon.
Zelf heb ik me verwonderd over de bestuiving van de kersen- en
perenbloesem.
Bij Kees van Ingen op de Zevenmorgen in Ingen ben ik eens zijn boomgaard binnengelopen.
Kees is tevens imker, maar heeft naast zijn bijenkasten ook veel blokken
voor metselbijen staan.
Over deze diertjes staat een leuk artikel in deze uitgave.
Geïnspireerd ben ik zelf ook een insectenhotel gaan maken, interessant
om deze bijen te zien bouwen en nog eens educatief voor de kinderen
ook.
Wij gaan de komende edities ook aandacht besteden aan de oorlog, dit
in het kader van de bevrijding in mei 2020.
Conny van der Heijden en Victor Laurentius verhalen over gebeurtenissen in onze dorpen tijdens de bezetting.
Het is volop aardbeien tijd en in Eck en Wiel staat een bedrijf dat nieuwe
rassen ontwikkelt.
Een unieke vondst door de archeologische werkgroep van de
Historische Kring is gepresenteerd.
Een gebroken geweertje kent u misschien nog wel van de PSP van
vroeger tijdens vredesdemonstraties.
Hoe de Romeinen dat deden leest u ook in uw fruitbode.

Ik ben een steeltje... het steeltje van een kers.
Ik draag de kers en houd hem stevig vast.
Gisteren nog hing ik samen met hem hoog boven in een boom.
Mensen wilden vriendje kers, dat ik droeg, plukken.
Hij ook met z'n mooie rode kleur... zo aantrekkelijk.
Samen lieten we ons wiegen door de wind,
mijn kersenvriend ging altijd mee.
Heel lang kon ik hem stevig vasthouden.
En toen... iemand met een lange ladder in de boom...
Wat kwam die doen?
Hij wilde mij meenemen
samen met mijn onafscheidelijke vriend.
Er gebeurde iets heel droevigs.
Ik kon mijn vriendje niet meer dragen en moest hem loslaten.
Wat een verdriet
hij glipte van mijn steeltje en viel naar beneden.
Ik bleef alleen achter aan de grote boom, helemaal alleen
en hij, waar ging hij heen?
Ik wed dat hij in een grote-mensen-mond verdween.

En heeft u ook iets bijzonders te melden, schroom niet ons te mailen of
bellen.
O ja de nieuwe site van de Fruitbode is ook online.
Wij als team wensen u dan ook veel leesplezier..
Henk v. Dorland,
uitgever

Kom op verenigingen en ondernemers
stuur uw evenementen naar ons toe
en ondernemers grijp uw kans.
is er voor u!
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Volgende Fruitbode
juli 2019

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

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

Volg ons op

Colofon
De Fruitbode is een uitgave van:
van Dorland Multi Mediaservice
Verhuizensestraat 5 - 58 4031 KS Ingen
T: 06 - 22967345
E: info@fruitbode.nl
Internet: www.fruitbode.nl
Redactie:
Henk van Dorland
Chris van Esterik
Marijn van Dorland
Sandra Schlegel
Maarten Vroombout
Piet Verwoert
Tekstcorrecties: Maarten Vroombout
Vormgeving en realisatie: Henk van Dorland
Fotografie: Henk van Dorland,
Willem van Doorn (oude foto’s)
Druk: R&H Druk
Verspreiding: VSB Rhenen

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

Gefeliciteerd met jullie nieuwe pand en
bedankt voor de prettige samenwerking.

T 0344-692803

F 0344-693402
info@vanessenbv.com

Autobedrijf Lienden compleet vernieuwd

Toen
Autobedrijf Lienden is de afgelopen tijd bezig geweest met een
rigoureuze verbouwing van de werkplaats en de showroom.
De werkplaats is aan deze tijd aangepast, met de meest moderne
apparatuur, waardoor elk merk de aandacht krijgt die het verdient
als er zich een probleem voordoet.
Lex van Zoest heeft het bedrijf in 1999 overgenomen van garage
Cornelissen, destijds een Datsun dealer.
Begonnen als garage, waar alleen onderhoud en reparaties werden
uitgevoerd, kwam ook de verkoop langzamerhand op gang.
Door de persoonlijke aanpak, verkoopt Lex zelden via internet, want
een persoonlijk contact, waarbij rekening gehouden wordt met de
specifieke wensen van de klant is zijn grootste doel.
Eén van zijn drijfveren is, samen met het hele team, de mensen
mobiel te houden.

Nu
Werkplaats
Ons team heeft moderne apparatuur tot zijn beschikking waar wij
onze klanten elke dag weer mee van dienst kunnen zijn met diverse
reparaties, onderhoud en schadeherstelwerkzaamheden.
De monteurs worden jaarlijks bijgeschoold, zodat wij ook de kennis
in huis hebben van diverse specialisaties zoals airco onderhoud en
auto elektronica.
Een aantal van onze monteurs zijn opgeleid tot APK keurmeester,
zodat wij ook uw APK keuring binnen ons bedrijf kunnen verzorgen.

Autobedrijf Lienden is een eigentijds autobedrijf met ouderwets
degelijke service.
Autobedrijf Lienden is een universeel autobedrijf, met als doel
iedereen weer snel op weg te helpen in een auto waar je met plezier
in rijdt.
Ook voor vervanging van je auto staan we natuurlijk graag voor je
klaar!
Bij ons vind je geen strakke pakken, maar wel de gemoedelijkheid en
gastvrijheid die horen bij ons dorp!
Autobedrijf Lienden heeft verstand van auto’s, maar vooral belangstelling voor de klanten.

Vogelenzangseweg 23b • 4033 AG Lienden
T: 0344 - 60 14 84
I: www.autobedrijflienden.nl
E: info@autobedrijflienden.nl

Open dagen
24 en 25 mei

Open dagen
Tijdens de open dagen op 24 en 25 mei willen wij met trots ons
vernieuwde bedrijfspand presenteren.
Op deze dagen zijn ook een aantal toeleveranciers aanwezig om u te
laten zien hoe het in de autowereld eraan toegaat.
Wij staan voor u klaar op vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en op
zaterdag van 09.00 – 16.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen!
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EEN HEF(TIGE)
KRACHT NODIG?
HUUR EEN
Krachtig, wendbaar én zeer compact.
Onze minihijskraan met rupsbanden
is geschikt voor de zwaarste klussen.
Ook op moeilijk bereikbare plekken
en op ongelijke ondergronden.
Bijvoorbeeld in een smalle tuin, op
een werkplaats met ruw terrein of
zelfs binnen in huis.
Hijscapaciteit tot 3150 kilo
Hijshoogte tot 17 meter
Machinist komt mee

Fotoboek Ingen
Heeft u het nieuwe fotoboek over Ingen
al besteld? Voorinschrijving € 13,50
U kunt uw bestelling en het aantal gewenste boeken
per e-mail sturen naar:
henk@vandorland.nl of willemvandoorn@planet.nl
Uw naam, adres en telefoonnummer zijn voldoende.

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

Een voordelige oplossing
Meer weten? Ga naar de website
www.hijskraantjehuren.nl of neem
contact met ons op voor meer
informatie en de huurtarieven.
Bel 0344 782505

Vogelenzangseweg 36 4033 AH Lienden
Tel: 0344-782505
info@vanviegen.com
www;vanviegen.com

Personeel nodig?

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

Uitzenden

 Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

Dorien Rene: tekenen in perfectie
Als uitgever van de Fruitbode vallen je soms dingen
op die je onderweg tegenkomt.
Ik zag de nieuwe bus van Roel's Beestenboel langs
rijden met een nieuwe uitstraling en een bijzondere
sticker op de zijkant.
Uiteraard stel je jezelf de vraag, "hoe is die ontstaan
Na een belletje blijkt dit het ontwerp te zijn van zijn partner Dorien
Rene. Benieuwd naar haar werk en creatieve roots ben ik naar haar
toe gegaan voor een gesprek.

Meestal zijn de portretten van Dorien in zwartwit, maar ze kreeg pas echt zelfvertrouwen door
het natekenen van een portret op de platenhoes
van Billy Ocean, waarbij bleek dat deze tekening
eigenlijk beter was dan het origineel.
Ze wist het zeker, "Ik Kan Het", dit was rond 1992.
Na een periode van relatieve stilstand begint het nu weer te borrelen en door verschillende opdrachten heeft ze er meer plezier in dan
ooit.

Uiteraard beginnen we het gesprek over haar jeugd, toen ze klein
was wilde ze boerin worden omdat dieren haar het meest aantrokken.
Haar tekentalent bleef echter niet onopgemerkt en ze werd geadviseerd naar de Kunstacademie te gaan voor een grafische opleiding.
Toch kon zij haar draai daar niet vinden en ging door met het
tekenen van portretten van zowel mensen, dieren en objecten maar
dan ook in perfectie.
Haar eerste echte opdracht, een
boot, hangt in Amerika.
Een andere opdracht was van een
computerbedrijf en betrof het maken
van details van muziekinstrumenten,
waarbij de achterliggende gedachte
dat het programmeren eigenlijk
hetzelfde is als componeren.

Zo is ze nu onder andere bezig met een opdracht waarbij 3 honden
en 3 katten op een formaat van 100 x 70 cm moeten worden
afgebeeld. Een andere schitterende uitdaging is het maken van
illustraties voor een kinderboek, dat in oktober wordt uitgegeven
door een bevriende dierenarts.
Haar dierenportretten tekent ze vanaf een foto die haar klanten
aanleveren en haar streven is om het eindresultaat beter te laten zijn
dan de foto.
Mocht u haar tekeningen willen zien ga dan naar de facebookpagina: hera of nature.
Als u meer wilt weten over het tekenen in opdracht dan kunt u
Dorien mailen: doorrien@gmail.com.

"Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee".

Verdwenen kastelen in de Neder-Betuwe

Nils Kerkhoven

Joke Honders

Op maandagavond 13 mei wordt er in het Streekmuseum Baron van
Brakell een lezing gegeven over de grootste archeologische vindplaats van Nederland.
Nils Kerkhoven, een bevlogen archeoloog en enthousiaste spreker
gaat u in de lezing " Expeditie over de Maas, archeologie met de
stroom mee" het verhaal vertellen en laten zien van een bijzonder
avontuur dat leidde tot de ontdekking van die grootste vindplaats
ooit in Nederland, een locatie die niet zover van Ommeren vandaan
ligt.

Op maandag 24 juni wordt er in het Streekmuseum Baron van Brakell
in Ommeren een lezing gegeven over de Kastelen en Landhuizen in
de Neder-Betuwe.
Het is een lezing die in het teken staat van de kastelenexpositie die
de gehele maand juli in het Streekmuseum Baron van Brakell
gehouden wordt.
Joke Honders gaat u die avond vertellen over de talloze kastelen en
adellijke huizen die in de Neder-Betuwe gestaan hebben.
Kastelen hebben altijd tot ieders verbeelding gesproken en doen dat
eigenlijk nog steeds.

Achttien onderzoekers, onder wie zestien amateurs, legden in een
periode van zo'n zeven jaar meer dan 100.000 voorwerpen bloot in
een zand- en kleiwingebied.
In totaal beslaat het gebied zo'n 275 hectare grond.
De projectontwikkelaar en aannemers stonden onderzoek toe,
hoewel zij daartoe niet verplicht waren.
Door samen te werken kon tegelijkertijd zandwinning en onderzoek
plaatsvinden.
Er zijn daarbij bijzondere vondsten gedaan zoals maar liefst dertien
scheepswrakken, mammoetresten en Romeinse voorwerpen.
Kortom het belooft een boeiende avond te worden!
De lezing begint om 20.00 en is ook toegankelijk voor niet-leden
van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig!

Onze streek was een paar eeuwen geleden nog rijk aan aanzienlijke
gebouwen. Helaas zijn ze allemaal onder de slopershamer gekomen
en verdwenen. Vooral in de jaren na de Franse tijd vielen veel
kastelen ten prooi aan de slopershamer.
Aan bod zullen komen onder andere de kastelen en huizen rondom
Ommeren zoals Den Eng in Ommeren; Geldersweert en Blijwerve in
Ingen; Den Oldenhof, Kermestein en de Tollenburg te Lienden en
natuurlijk het eens zo machtige kasteel Ter Leede bij Kesteren!
Het verhaal gaat niet alleen over de gebouwen, maar ook over de
mensen die er woonden en die hun stempel hebben gedrukt op de
dorpen in het gebied.
De lezing begint om 20.00uur en is ook toegankelijk voor
niet-leden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig!
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SLOOP- & GRONDWERKEN
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MACHINEVERHUUR
ROLCONTAINERS VANAF 240 LITER

SFEERVOL WONEN.

ZAND, GRIND, GROND & SPLIT

DUURZAAM STOKEN.
WEBSHOP.

TRANSPORT, ASBESTSANERING & RIJPLATENVERHUUR
KLEINSTE GRAAFSLOOPMACHINE DOOR DE VOORDEUR

SPECIALIST IN HAARDEN EN
SCHOORSTEENTECHNIEK.
Eck en Wiel B.V.

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

Creatieve reclamemakers
AL MEER
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DAN 11 JA
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GES
ACHELS
IN PELLETK

Met oog op de toekomst

Van Dorland Multi-Mediaservice

NSCHAF

NU BIJ AA
U ONTVANGT

LIJKE
VOORWAARDE
G!
SUBSIDIE TERU

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van:
Lienden, Ommeren, Ingen
en Eck en Wiel

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM.
Woensdag 11.00 - 17.30 uur
Donderdag11.00 - 17.30 uur
Vrijdag
11.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

RIJKSSTRAATWEG 47-A | 4194 SK METER EN | (0345) 74 54 76

| WWW.KACHELKOPEN.NL

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

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

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

Welkom bij kersenteeltbedrijf MTS van Elst.
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.

Een van Elst kers
is altijd kers vers
KRAMEN:

Remsestraat 2 Lienden
Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

Samba

Merchant

MTS
VAN ELST

KERSENTEELTBEDRIJF
Remsestraat 2
Lienden

Kordia

Buurtvereniging Aalst viert 50 jarig jubileum met een boek
Buurtvereniging Aalst bestaat een halve eeuw. Veel leden van nu
zijn nakomelingen van de leden van het eerste uur.
Zo'n 44 huishoudens uit dit buurtschap zijn lid, meer dan
driekwart van de Aalster bevolking.
Dertien inwoners staan vanaf het eerste uur ingeschreven.

De meest recente vondst is een oude gevelsteen van het kapelletje
van kasteel Colveschoten, geschonken door de familie Brenkman.
Deze steen ligt in het Baron van Brakell Museum in Ommeren om
nader onderzocht te worden.

Jan van Roekel heeft ter gelegenheid hiervan een boek met veel
foto's samengesteld en uitgegeven met veel artikelen over het wel
en wee van de vereniging.
In 1937 is er een boog gebouwd ter gelegenheid van het huwelijk
van prinses Juliana en prins Bernhard.
Dit was de eerste aanleiding om gezamenlijk iets te organiseren in
de buurt.
Pas in 1969 tijdens
het 1000 jarig
bestaan van
Lienden werd er
weer een boog
gebouwd en werd
de "speeltuinvereniging" opgericht,
door Dik van Dijk,
Jan van Hattem en Cor van Blitterswijk.
In 1994 werd er ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan een monument in de speeltuin opgericht.

De gevonden steen
uit de middeleeuwen

Het saamhorigheidsgevoel kwam pas goed van de grond door het
wijzigen van de speeltuinvereniging in Buurtvereniging Aalst in
1977.
Zowel de oudere leden als de jeugd profiteerden van hun lidmaatschap door de vele activiteiten die werden en nog worden gerealiseerd.
Bij een huwelijk of een jubileum wordt er nog steeds een boog
gebouwd bij desbetreffende familie en die worden natuurlijk
"Natgemaakt".

In 2019 viert de vereniging haar 50 jarig bestaan, met het jubileumboek.
Veel oude foto's van Aalster huizen van voormalige en huidige
bewoners zijn in het boek van Jan van Roekel opgenomen, maar
ook de verhalen die een feest van herkenning oproepen voor de
bewoners.
Niet alleen voor Aalstenaren maar ook veel Liendenaren zullen
plezier beleven aan het boek.
De eerste oplage van 50 exemplaren is verkocht, maar mocht u
belangstelling hebben voor een boek, dan overweegt Jan om bij 50
aanmeldingen een tweede druk te laten verschijnen.
U kunt zich hiervoor opgeven per mail: janterra2@gmail.com
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Het voorjaar is er en de zomer komt er aan

Exclusieve Limo

Party- en pagodetenten

Tijd voor een Feestje?
Van theelepel tot aggregaat

Mobiele- en tafelbiertap

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

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

BBQ grilcombinatie

Opblaasfiguren

Springkussens

Koelwagen

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

Uw innovatieve totaalpartner op
het gebied van credit management
WWW.DIGIDEUR.NL

Bijenhotel
Honingbijen
De afgelopen jaren zijn bijen behoorlijk in het nieuws.
Veel aandacht in de media over een dramatische sterfte van bijen
in Europa.
Het merendeel van deze berichten gaat over de achteruitgang van
onze honingbijen.
Honingbijen worden in Nederland voornamelijk gehouden door
hobby imkers.
Ziektes, bestrijdingsmiddelen, genetische verarming en te weinig
bloemen worden genoemd als oorzaak voor deze achteruitgang.
Sporadisch worden er in Nederland nog honingbij volken gevonden
in de natuur of in het stedelijk gebied, zoals in holtes van bomen, in
spouwmuren of in nestkasten.
Net als de koe en het varken kunnen we de honingbij anno 2019
beschouwen als een huisdier en kunnen ze zonder zorg van de mens
niet meer overleven.
Wilde bijen
Toch hebben we in Nederland ook bijen die niet afhankelijk zijn van
de mens. Dat zijn onze wilde bijen.
In Nederland leven ruim 350 soorten. Veel mensen hebben er echter
geen idee van hoe ze er uit zien en hoe ze leven.
Ze zijn klein tot groot (4-15 mm), behaard of kaal, bruin maar ook
gekleurd, een grote verscheidenheid dus.
Het zijn ontzettend leuke en interessante beesten.
Ze steken zelden, halen geen honing, en leven over het algemeen
maar kort.
Als niet kenner maak je makkelijk een vergissing als je in de zomer op
je terras een zogenaamde wesp doodslaat! Was het wel een wesp?
Sommige bijen lijken namelijk erg op wespen: Wespbijen.
Goed uitkijken dus……

Levenswijze
Een groot gedeelte van de wilde bijen soorten in Nederland leeft
solitair. Ze leven alleen, één vrouwtje in één nest.
Honingbijen en hommels leven daarentegen in volken en worden
dan ook sociale bijen genoemd.
Wilde bijen maken hun nest vooral in de grond tussen het gras, in de
kale bodem of tussen de stoeptegels van uw tuin.
Ze hebben dan wel één nestje maar ze kunnen wel in grote getale
bij elkaar in de buurt wonen (aggregaties).
Dat maakt het vinden van een partner wel zo gemakkelijk.
Ongeveer 40 van de 350 soorten kiezen hun nestplaats niet ondergronds maar bovengronds.
Dat gebeurd dan in holle stengels, gaten in hout of in steen.
Veel tuinen zijn tegenwoordig veel te netjes.
Het dode hout en de eenjarige holle stengels worden verbrand,
afgevoerd of gecomposteerd.
Veel tuinen zijn verhard met plavuizen of met klinkers.
Geschikte nestplaatsen voor wilde bijen zijn daardoor niet meer te
vinden.
Het plaatsen van een kunstmatige bijenwand (ook wel bijenhotel
genoemd) in de tuin geeft deze bijen weer de gewenste nestplaatsen terug.

Gewone Wespenbij

Wesp
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“Papa, kunnen wij daar ook wonen?”
Bijenhotels
De afgelopen jaren zijn er veel bijenhotels in Nederland verrezen.
De gasten van het hotel hebben de keuze uit verschillende kamers;
rietstengels, gaten in hout en gaten in leem.
Voor iedere bij wat wils.
Wilde bijen zijn erg kieskeurig wat betreft de keuze voor een
nestkamer.
De deur (opening) moet vooral gaaf zijn.
Dus geen rafels van hout of vezels van riet.
De kamer moet ook groot genoeg zijn, zowel in doorsnede en lengte.
Verder moet de achterdeur niet open staan want dat tocht alleen maar.
De holle stengels moeten dus een knoop bezitten.
Belangrijk is ook dat het hotel op de zon staat zodat de bijen heerlijk
op het terras kunnen zonnen.
Bijen zij namelijk erg warmte minnend.
Als laatste moet in de buurt van het hotel een bloemen restaurant
gevestigd zijn waar de bijen uit eten kunnen gaan.
Als aan al deze randvoorwaarden is voldaan zal
Kopen
het hotel snel volgeboekt zijn.

Metselbijen beschikken over aanvullende eigenschappen die in
combinatie met honingbijen en hommels goed tot hun recht
komen.
Metselbijen zijn uitstekende bestuivers:
1.
Ze dragen het stuifmeel op hun buik waardoor er
gemakkelijk contact wordt gemaakt met de stamper van
een bloem.
2.
Het stuifmeel wordt droog vervoerd zodat het de
kiemkracht behoudt en makkelijk loskomt van de bij.
Honingbijen en hommels mengen het verzamelde `
stuifmeel met wat nectar.
Hierdoor gaat de kiemkracht verloren.
3.
Ze landen bij het aanvliegen van de fruitbloemen van
pruim, kers, peer en appels direct op de meeldraden van
de bloem. Een bloembezoek is dan ook vrijwel direct
een succesvol bestoven bloem.
4.
Ze beginnen vroeger met vliegen en eindigen later op
de dag dan honingbijen. (vooral de Gehoornde
Metselbij)
5.
Ze vliegen bij bewolkte hemel.
6.
Ze bezoeken meer bloemen per minuut dan honingbijen.

Laatst stond ik bij zo'n bijenhotel te kijken.
Achter mij hoorde ik een vader praten. ‘Kijk Susan dit is nu een
bijenhotel’.
Dochter lief, vijf jaar oud schat ik, antwoorde met ‘Kunnen wij daar
ook wonen papa?’
Papa legt vervolgens uit dat dat niet helemaal de bedoeling is en
vervolgt zijn verhaal over het nut van het bijenhotel.
De jeugd heeft ook hier de toekomst zullen we maar zeggen.
Door het warme voorjaar vlogen er rond het hotel al verschillende
soorten bijen.
Gehoornde en Rosse Metselbijen vlogen af en aan.
U zult verder zien dat er naast bijen nog veel meer insecten
gebruik maken van de aangeboden kamers.
Wellicht raakt u dan zo onder de indruk dat het de moeite waard is
om ook in uw eigen tuin een hotel te bouwen.

Maar zelf bouwen is veel leuker.
Help de natuur een handje.
Zet ook een hotelletje in de tuin
De Bijen bestuivingstechniek levert twee verschillende soorten
metselbijen namelijk de Rosse Metselbij en de Gehoornde Metselbij.
De toepassing van beide metselbijen komt in grote lijnen overeen.
De Gehoornde Metselbij vliegt wat vroeger in het jaar zodat deze
ingezet kan worden voor de bestuiving van pruimen, kersen, peren
en appels.
De Rosse Metselbij verschijnt rond de
bloei van de appels zodat ze tijdens de
bloei van appels en blauwe bessen
kunnen worden ingezet.
Er zijn eveneens mogelijkheden voor
de bestuiving onder glas en voor later
bloeiende kleinfruit soorten.
De metselbij gaat een eitje leggen

Van Ingen Kersen
Een kleine boomgaard met 48 soorten kersenrassen
In onze buitenkraaam kunt u steeds weer een andere soort aantreffen
Van vroege- midden- tot late kersen iedere dag vers geplukt
De bloesem wordt bestoven door gewone- en metselbijen (lees artikel)

Zevenmorgen 40 Ingen, bereikbaar via toegangsweg naar het Zwanemeer
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Een bloeiende
tuin door eigen
waterbron?
De voordelen
van uw eigen
waterbron:
• Een waterbron levert gratis
water
• Een waterbron is duurzaam
• Een waterbron heeft een
grotere watercapaciteit dan
de waterleiding
Ook gaat u met een waterbron
op een verantwoorde wijze
om met water, passend bij het
huidige klimaat. In tegenstelling
tot leidingwater, betrekt u
water uit de grond en ‘geeft’
u onmiddellijk terug aan de
aarde, waardoor de (drink)watervoorziening gespaard wordt.

Ontzorging van A tot Z
Waterbron/puls wordt
gebruiksklaar opgeleverd
Spuitboringen tot
10 - 12 meter
Grotere bronnen ook
mogelijk
Vaste prijzen
Binnen enkele uren een
eigen waterbron
Snel, efficiënt én schoon

Blik op de Betuwe

Aan de bewoners van dit adres
Heeft u de brief van de gemeente Buren ook
ontvangen?
De gemeente gaat kerngericht werken.
In de brief wordt aan ons gevraagd wat
daarvoor nodig is.
Ik werd bij de tweede zin al enthousiast want
”De gemeente wil meer samenwerken met
inwoners”. Dat is wat er staat.
Mooi dat er gelijk de erkenning in schuilt dat
het samenwerken tot dusver niet optimaal
was.
Zelf zou ik even hebben gewacht, totdat de
herinnering aan de soap rond de glasvezelverbinding een beetje was vervaagd, maar
misschien is het juist wel de kritiek die erop
volgde die tot deze enquête en de mooie
voornemens hebben geleid.
Anderzijds moet je niet in een vlek wrijven
want dan wordt hij meestal groter.
Het had misschien wel geholpen als de
gemeenteraad van Buren nog eens was
teruggekomen op de warrige besluitvorming
rond dit vitale project.
Wie een fout maakt en er niet van leert, maakt
een tweede fout.
Als je nu de Culemborgse krant opslaat, dan
lees je daar hoe de gemeente Buren wordt
geprezen en nagevolgd als de kampioen van
het glasvezelnetwerk in Rivierenland.
Wij weten wel beter maar vertellen het niet
door want de eer van de gemeente Buren
houden we hoog.
Toch nog maar even hoe het zat (maar dan
alleen voor de lezers van de Fruitbode).
Juichende berichten in het raadsjournaal van
19 april 2018.
Onder het kopje “Goed Nieuws”
lazen we dat Buren meedeed met de regio
Rivierenland en zelf een glasvezelnetwerk
ging aanleggen.
Trots werd gemeld dat de samenwerkende
gemeenten willen zekerstellen dat niemand
in onze regio achterblijft en iedereen
beschikt over internettoegang die snel
genoeg is om alle soorten moderne digitale
diensten goed te kunnen gebruiken.
Hulde en dank namens de bewoners die nu
nog moeten internetten met de snelheid van
een baksteen die je door een rietje probeert
te duwen.

Een oud zeemansgezegde luidt echter;
“Al zien wij kerketorens staan dan is de reis nog
niet gedaan”.
Ja hoor na vier jaren van voorbereiding werd
het ineens stil rond de informatievoorziening.
We lazen in de Burense krant;
Zonder met de ogen te knipperen is de
gemeenteraad op 18 december 2018 op die
belofte teruggekomen en uit het samenwerkingsverband gestapt dat ze in 2015 zelf
aanging met 9 andere gemeentes van Regio
Rivierenland.
In plaats van de beloofde kosteloze aansluiting
zijn de bewoners van het buitengebied door
de gemeenteraad uitgeleverd aan een marktpartij en daardoor alleen voor de aansluiting al
ongeveer € 1.900,- kwijt.
De VVD "Als de gemeente zelf een netwerk
aanlegt, investeren we bijna € 11 miljoen maar
sluiten we slechts 10% van alle adressen aan."
Investeren?
Er was geen sprake van een investering maar
van een garantstelling.
Daarop zou alleen aanspraak gedaan worden
als het project in de hele regio zou floppen.
Die kans was minimaal omdat al bij 50% internetabonnementen het regioplan dekkend was.
Volgens de tegenstemmers was het regionale
plan niet eerlijk, omdat alleen adressen met
een koperdraadaansluiting (10% van alle
adressen) glasvezel zouden krijgen en
adressen met een coaxaansluiting niet.
Die redenering is de wereld op z'n kop zetten.
Regio Rivierenland kreeg juist toestemming
van de EU om zelf de vervanging van de koperdraad te organiseren omdat marktpartijen er
geen brood in zagen.
De koperdraadaansluitingen waren dus vanaf
het allereerste begin inzet van alle plannen,
niet de coax-aansluitingen.

,,Wij zijn niet voor het regioplan’’, zegt ook
Nanda van Doremalen (VVD). Kees van de Bijl
(PCG): ,,Het is een te groot risico.’’
,,Je kunt het niet maken voor de gemeente,
zeker als het niet nodig is’’, zegt Joop de Jonge
(Partij voor de Dieren).
Joop kijkt bij de dieren kennelijk vaker naar
de slakken dan naar de jachtluipaarden of hij
heeft nog nooit geprobeerd om in het
buitengebied een groot bestand te downloaden en uploaden van een film over deze
narigheid zou helemaal een eye opener voor
hem geworden zijn.
Waar was in deze hele toestand de verantwoordelijke wethouder eigenlijk.
Had die het voorstel niet met verve moeten
verdedigen en had hij zich niet beter moeten
laten informeren. In dat geval was hij zelf met
de oplossing gekomen die nu op een presenteerblaadje werd aangereikt door Digitale
Stad in samenwerking met KPN.
In plaats van 1900 euro betaal je in het
buitengebied straks niets voor de aansluiting
als je je op tijd hebt opgegeven en de
aanmeldingen liegen er dan ook niet om.
De bevolking heeft kennelijk meer inzicht
dan haar vertegenwoordigers, dat geeft te
denken.
Die enquête moet helpen om elkaar weer
beter te gaan verstaan en vooral om de
omslag te gaan maken waarbij het gemeentebestuur de bevolking in ons gebied echt
serieus gaat nemen.
Daar hebben we allemaal baat bij.
De inwoners maar ook onze bestuurders.
We gaan mooie tijden tegemoet.
Maarten Vroombout

Met een goede reden.
Bewoners
met
koperdraadaansluitingen
zuchten al jaren onder internetverbindingen
van rond de 9 Mbps.
De coaxkabelaansluitingen hebben met
snelheden rond de 30 Mbps op dit moment
geen enkel probleem met internetten.
Die bijna elf miljoen die nooit uitgegeven
zouden moeten worden, bleven de dames en
heren wel bezighouden.
“Dat is verschrikkelijk veel geld’’, zegt raadslid
Sander van Alfen van Gemeentebelangen
Buren, de grootste fractie. ,,Dan moet je er wel
van overtuigd zijn dat het loopt.’’
Een overtuiging die zijn partij niet heeft.
Van een partij met wortels in de samenleving
zou je toch meer kunnen verwachten en we
weten nu zeker dat ze het totaal verkeerd
zagen

We gaan starten in de gemeente Buren!
We hebben de gemeente opgedeeld in 6
deelregio's en op de kaart kunt u zien waar
we gaan starten en in welke weken we bij
u in de buurt gaan graven.
Deze kaart geeft alleen de graafwerkzaamheden weer, aansluitend zullen de
huisaansluitingen gebeuren.
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Slapstick in het Ommerenseveld
Veel fouten tijdens grootschalige oefening hulpdiensten
Ommeren- Op de vroege morgen van 9 augustus 1973 verscheurde
het gegil van sirenes de stilte rond de dorpen Lienden, Ommeren
en Ingen.
Een “ernstig ongeval” op het terrein van het voormalige woonwagenkampje aan de Ommerenwal bracht velen in beweging.
Een grote regionale oefening waarbij politie, brandweer, artsen,
E.H.B.O en diverse ambulancewagens werden ingezet, begon.
Er ging vreselijk veel fout.
De conclusie was dat onder meer de hulpdiensten onvoldoende
voorbereid en toegerust waren op grote calamiteiten.
Volgens de initiatiefnemer van de oefening, de toenmalige groepscommandant van de Rijkspolitie, groep Lienden , H.v.d. Woude, kon
men achteraf toch spreken van een nuttige oefening. “Ommerenseveld leverde een schat aan gegevens op. Vooral op chemisch
gebied”.
Gevaarlijke stoffen
Omdat er door het Rivierengebied een rijksweg loopt waarover
dagelijks gevaarlijke stoffen worden vervoerd vond adjudant H.van de
Woude het zo’n 46 jaar geleden een nuttige zaak om een grote ramp
in elkaar te zetten.
Hij wist de oefening goed geheim te houden.
Slechts enkelen wisten wat er op die morgen van 9 augustus 1973
werkelijk aan de hand was.
De groepscommandant, die van te voren wist dat lang niet alles
vlekkeloos zou verlopen, durfde zijn nek uit te steken.
Om het verkeer op de rijksweg niet in gevaar te brengen koos Van de
Woude voor een locatie aan het smalle landweggetje in het Ommerenseveld.
Groot alarm
“Op het terrein van het voormalige woonwagen
kampje vond ’s morgens om 8 uur een botsing p
laats tussen een tankwagen en een personenauto.
De tankwagen vol met giftig gas, sloeg om en
vloog in brand!”.
Er werd groot alarm gegeven.
Alle betreffende instanties vlogen naar het
Ommerenseveld.
H. van de Woude
Ook het publiek trok massaal naar de plaats van de
ramp. Het werd één grote racepartij naar de plaats des onheils.
De brandweerkorpsen uit Lienden en Echteld rukten bliksemsnel uit.
Ook de Maurikse brandweer werd gewaarschuwd.
Dit korps wist de Ommerenwal niet direct te bereiken.
De aanwezige brandweerkorpsen stortten zich fanatiek op de
brandende wrakken.
Helaas…… officieel moesten zij DOOD verklaard worden, omdat zij
geen beschermende kleding en zuurstofmaskers droegen.
De Echteldse brandweermannen, die wel persluchtmaskers bij zich
hadden en een uur na de melding arriveerden, legden theoretisch
gezien, ook het loodje.
“Het gas…, chloorpictrine-gas, trekt zich van persluchtmaskers niets
aan en tast de huid aan”, merkte de aanwezige arts Netelenbos op.

Piet Verwoert

De burgemeester van de gemeente Lienden, Jo Hoftijzer, had de
ramp niet overleefd.
Hij banjerde tussen de brandweerlieden en “gewonden” door op het
terrein, hier en daar een schouderklopje uitdelend.
Op het rampterrein deden zich vermakelijke dingen voor.
‘Gewonden’ LIEPEN in afwachting van ambulances net als mieren
door elkaar.
De ambu’s kwamen maar niet opdagen vanwege een communicatie
stoornis.
Af en toe viel een “gewonde” weer in zijn rol.
Stuiptrekkend in de berm kreeg men dan alle aandacht.
Ook van de persfotografen.
Niemand dacht er aan dat er volgens het draaiboek dodelijke
gaswolken boven het veld hingen.
Ook het raadslid Cor Stam (gemeenteraad Lienden) niet, die een luid
snikkend vrouwelijk ‘lotusslachtoffer’ troostte met een pepermunt.
Een traangasgranaat die tussen de brandende wrakken was
gegooid om het nog “echter” te maken zorgde voor tumult.
Een boer uit ’t Ommerenseveld, die naar de ramp kwam kijken,
raapte de granaat op en gooide die met een ijselijke kreet weer weg.
Hij wilde behulpzaam zijn.
“’k Dach dieje brandslang stao in de fik.
Dieje granaot was iezig heet vodje.
‘k Hè da ding wir snel weggesmete”.
Realiteit
Als het daar in het Ommerenseveld allemaal ECHT gebeurd was dan
waren er zo bleek later: 6 automobilisten, tientallen brandweerlieden, evenzoveel politiemensen, een 5-tal BB-érs, vele EHBO-ers, 1
burgemeester en vele nieuwsgierigen omgekomen.
Honderden koeien in de nabije omgeving zouden de ramp ook niet
overleefd hebben.
Het slootwater zou tot in de verre omgeving vergiftigd zijn.
Na afloop werd er door de leiding uitgebreid met vertegenwoordigers van alle diensten nagepraat.
Er werd geconcludeerd dat politie, brandweer, artsen, BB en EHBO
niet op de hoogte zijn van elkaars werk.
“Er is maar wat langs elkaar heen gerommeld”, aldus v.d. Woude.
De ambu’s uit Lienden en Echteld, die waren opgeroepen bleven
weg.
De ambu uit Opheusden, die persé NIET aan de oefening zou deelnemen om bij werkelijke ongevallen te kunnen uitrukken, kwam met
loeiende sirenes aanscheuren.
De chauffeur, die niet op de hoogte was, had via de mobilofoon
noodkreten opgevangen.
Hoewel er veel misging vond de Liendense groepscommandant van
politie, dat de oefening een schat aan informatie had opgeleverd.
Vooral op chemisch terrein.
Verder werd een goed overzicht verkregen van de beschikbare
manschappen en het materieel

De Liendense Brandweer
die na de alamering binnen
enkele minuten ter plaatse
was, in actie

Cor Stam bekommert
zich liefdevol om een
gewonde
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Cafetaria Calimero
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Een betrouwbaar transportbedrijf nodig?
Wij verzorgen
CALIMERO
ON TOUR

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

groot en

Denk eens aan:
t(FLPFMEWFSWPFSWBO"(' [BDIUGSVJUFOEJFQWSJFTQSPEVLUFO
t#PNFO NFVCFMTFO[FFS[XBSFQBLLFUUFO
t,MFJOTDIBMJHFLPFSJFSTEJFOTUFO
t/BMFWFSJOHPGFFOOBCFTUFMMJOHCJKLMBOUFO
t78CVTKFTWPPSCMPLQBMFUTUPUN)PPH

Voor kleine en grote groepen,
neem contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.
Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

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

klein transport

#BTUJBBO#SJFOF5SBOTQPSU
3JKOTUSBBBU,,*OHFO
XXXCBTUJBBOCSJFOFUSBOTQPSUOM
CBTUJBBOCSJFOFUSBOTQPSU!HNBJMDPN
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HFNPUJWFFSEFDIBVGFVST
[PXFMQBSUUJNFSTBMTGVMMUJNFST
NFUHSPPUSJKCFXJKT
#$&FODPEF
7PPSJOGPSNBUJFLVOUV
DPOUBDUPQOFNFONFU
#BTUJBBO#SJFOF


Glasvezel in de gemeente buren
De digitale ontwikkelingen gaan razendsnel en daarvoor heb je
een betrouwbare, stabiele en snelle verbinding nodig.
Een glasvezelnetwerk is daarvoor de beste oplossing.
Het buitengebied van gemeente Buren en 7 kleine dorpskernen
krijgen vanaf eind dit jaar glasvezel.
Digitale Stad heeft alle bewoners die in het projectgebied wonen,
een aanbod gedaan van € 250 eenmalig of gratis.
Dit aanbod houdt in dat er een eenmalige bijdrage betaald wordt
van € 250,Echter indien er binnen 2 maanden na oplevering van de glasvezelaansluiting een dienst wordt afgenomen bij één van de providers
op het KPN netwerk, dan is de glasvezelaansluiting zelfs helemaal
gratis.
Er zullen geen verdere kosten, zoals vastrechtkosten, in rekening
worden gebracht.

Doordat het netwerk van Digitale Stad wordt gekoppeld aan het
landelijke netwerk van KPN, wordt er door de landelijke providers,
zoals KPN, geen onderscheid gemaakt in abonnementskosten op
basis van bijvoorbeeld een koper- of een glasvezelaansluiting.
Op de websites van deze landelijke providers kunt u de huidige
tarieven vinden van de verschillende pakketten. Deze tarieven
gelden dus ook in gemeente Buren.
Mocht u nog niet hebben ingeschreven voor glasvezel en u behoort
tot het glasvezelgebied van Digitale Stad, dan kan er nog steeds
ingeschreven worden op de website www.digitale-stad.nl/buren
tegen dit eenmalige actietarief.
Laat deze unieke mogelijkheid niet voorbij gaan en daarmee ook de
onbegrensde digitale mogelijkheden voor nu en in de toekomst.

Een veelgehoord misverstand is dat een glasvezelabonnement
duurder is dan wat bewoners voor hun huidige abonnement
betalen.
In veel gevallen blijkt dat een abonnement via glasvezel vergelijkbaar is met wat nu betaald wordt voor internet, televisie en telefonie.
Maar dan heeft u wel een snelle en stabiele verbinding.
Uiteraard kan het abonnement verhoogd worden met alle verschillende snelheden die met glasvezel mogelijk zijn.

Boon’s Markt een maand open!
De Boon’s Markt in Eck en Wiel opende een maand geleden haar
deuren.
De winkel is helemaal veranderd en aangepast aan de eisen van
deze tijd. Boon’s Markt is een winkel die vooral een prettige
winkelomgeving is geworden met een zeer uitgebreid assortiment.
Bij Boon’s Markt heeft de klant alles wat zij zoekt.
Naast de supermarkt is er een Primera en een slijterij.
De winkel heeft een lange historie in Eck en Wiel. Er zijn ook de nodige
formules en namen gepasseerd, zoals:
•
Witte Prijzenhal
•
Groenwoud
•
Konmar
•
Super de Boer
•
MCD en dan nu Boon’s Markt
Boon’s Markt combineert kwaliteit in vers met lage prijzen.
Met de kreet ‘het kan wel’ geeft de formule aan dat Boon’s Markt dit in
de dagelijkse praktijk waarmaakt.
Bij Boon’s Markt treft u de vertrouwde gezichten aan.

Bovendien is er een ruime koﬃetafel
waar klanten gratis een kopje koﬃe
kunnen pakken en onder het genot
hiervan even kunnen bijpraten.
Eck en Wiel is een kleine plaats,
maar met een grote aantrekkingskracht.
Prachtig gelegen in de Betuwe en daarom ook geliefd bij
vakantiegangers.
Boon’s Markt is gestart in 2013 in Vlaardingen en dit is de 11e supermarkt onder deze formulenaam.
De familie Boon, samen met een groot aantal medewerk(st)ers, is de
drijvende kracht achter de formule, met ruim 135 jaar ervaring in de
levensmiddelen.
Boon’s Markt biedt haar klanten een zeer ruim parkeerterrein, waar
altijd wel plaats is voor uw auto.
De eerste maand van de nieuwe Boon’s Markt hebben veel klanten de
weg naar de supermarkt kunnen vinden en heeft supermarktmanager
Rob Merkelbach veel nieuwe klanten mogen begroeten.

Bij de nieuwe Boon’s Markt kunnen klanten online gebak bestellen,
maar wordt ook gebak verkocht in bediening, kunnen klanten vers in
de winkel bereide maaltijden en een vers gegrild kippetje of kipdelen
kopen.
17

Strak(s) op het strand en
weg met de zwemband!?
Vraag naar
de mogelijkheden!

Stap over die drempeI heen en informeer naar
wat wij voor je kunnen betekenen.
We hebben diverse mogelijkheden zowel in
groepsverband als ook persoonlijk.
SLANKER, FITTER EN KRACHTIGER
Bijv. met het 10-weekse
ZOMER BOOSTER PROGRAMMA

Informeer naar de startdata’s en doe ook
mee! Onze enthousiaste medewerkers
helpen je graag.

0344-602204 of surf naar: www.healthclubjulien.nl

Wij kijken terug op
fantastische jubileum-activiteiten.
Meer foto’s vind
je op facebook en
website.

GEEN ZIN MEER IN GRAVEN,
BETON STORTEN OF ANDERE ZWARE WERKZAAMHEDEN
NEEM DAN CONTACT MET ONS
OP VOOR ADVIES OF EEN OFFERTE.
www.stopdigging.nl
tiel@stopdigging.nl
06-83908271
Namnlöst-1 1

12/02/2019 07:21

Een nieuwe Anton Geesink in de maak en hij komt uit Lienden
Tycho Muhlack was 5 jaar oud toen hij
begon met judo bij Healthclub Julien in
Lienden.
Onder de enthousiaste begeleiding van Jos
Mijling en Sjoerd Klumper is de liefde voor
het judo ontstaan.
Op zijn 9e merkte men zijn talent op en
maakte hij de overstap naar judo school
Theunissen in Nijmegen.
Hij wilde meer wedstrijden judoën.
Op 11-jarige leeftijd kwam hij uit voor
Stichting Top Judo Nijmegen.
Op de vraag wat is er leuk aan judo antwoord hij: "Alles is er leuk
aan, de trainingen, de wedstrijden, het continue proberen jezelf te
verbeteren, het maximale uit je zelf halen.
Toen Tycho 16 jaar oud was is hij naar Heerenveen verhuisd.
Daar volgt hij nu de HAVO bij het OSG Sevenwolde in een speciale
opleiding voor Topsporters.
Het motto van deze school is:
Of je een echte wereldtopper gaat worden, weet je pas als het zover is.
Als je op het erepodium staat, besef je dat je missie is geslaagd!
Als je echte topsportambities hebt, is het een geruststellende gedachte
te weten dat hier de mogelijkheid bestaat om naast je sportcarrière aan
een maatschappelijke carrière te kunnen werken.
Als sporttalent is het verstandig om voor een school te kiezen die je kan
helpen om je dromen waar te maken.
Een school die je met al zijn sportprofielen de allerbeste kansen biedt!
Als dat je ambitie is, kies dan voor de Topsport Talentschool die
(top)sporttalenten onder zijn hoede neemt en intensief begeleidt.
Daar weten ze wat je nodig hebt, zorgen ze voor een optimale combinatie van (top)sport, manier van leven en onderwijs en zijn de lijnen naar
NOC*NSF, sportbonden en trainers kort.
Zo’n kans laat je zoals Tycho toch niet liggen?

Iedere dag zijn er trainingen en één keer per week rijden ze naar
Papendal om daar bij de Nederlandse judobond te trainen.
Tycho is afgelopen zomer 3 weken naar Japan geweest om te
trainen, een schitterende ervaring.
Hij heeft ook al wedstrijden meegedaan in Duitsland, België, Frankrijk, Polen en Denemarken.
Dit jaar heeft hij zilver gewonnen op het Nederlands kampioenschap als eerstejaars judoka in de -21 jaar categorie.
Het is hard werken, als hij in het weekend vrij is dan werkt hij bij
Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
Als je beter wil worden dan de rest, dan moet je meer doen en
harder werken dan een ander.
Tycho zit niet alleen op judo, hij leeft voor het judo.
Nooit opgeven, altijd doorgaan is zijn motto, dus we zullen nog veel
van hem horen en zien.

Dorpsauto voor Ingen een feit
In Ingen is op 10 april de Dorpsauto overhandigd.
De gezinsauto is dan als deelauto voor inwoners beschikbaar.
De Dorpsauto komt er door de inzet van vrijwilligers en dorpshuis
“In de Gaard” en met steun van de Provincie Gelderland.
Het is een Hybride Toyota Auris.
Op 10 april reikte wethouder Daan Russchen de sleutels over aan
Coby Mol van de Signaleringsgroep Ingen Leeft.
Nu beschikt Ingen dus over een
deelauto om bewoners een extra
vervoersmogelijkheid te bieden.
De auto is per uur te gebruiken.
Het project is voorbereid met de
gemeente, vrijwilligers, signaleringsgroep Ingen Leeft en Dorpshuis “In de Gaard”.
De initiatiefnemers hebben
speciaal gelet op de vraag vanuit de inwoners.
Die hadden in 2018 al aangegeven een multifunctionele gezinsauto
te willen.
Tarief en mogelijkheden
Gemak staat voorop! Mensen met een rijbewijs kunnen de auto individueel gebruiken. Dit kan al per uur.
De kosten voor de dorpsauto zijn normaal € 4,50 per uur, met een
maximum van € 45, - per dag.
Daar bovenop komt nog € 0,25 per km. Als introductie geldt tot 1 juli
2019 een uurtarief van € 2,50 en € 0,20 per km.
Dat is inclusief brandstofkosten.
De Toyota Auris is een automaat en ook hybride, dus erg zuinig.
Registratie voor deelname aan de dorpsauto is gratis en kan ook per
email bij ingen@mijndorpsauto.nl. Het reserveren van de auto
gebeurt in een online agenda of per telefoon.

Tanken is met een tankpas. Een beheerder zorgt ervoor dat de auto
netjes blijft.
Samen met partners zal de auto met chauffeur ook ingezet worden
om op regelmatige basis met ouderen te gaan winkelen in Tiel of
Rhenen of voor een uitje.
Door het delen van de kosten is het betaalbaar voor iedereen.
Flexibiliteit is een groot voordeel.
De gemeente Buren werkt aan verschillende alternatieven voor
haalbaar en betaalbaar vervoer.
Naast het Automobiel/vervoer
met chauffeur is er nu dus ook
dorpsauto Ingen.
Hulp
Voor dit leuke project zijn we
nog op zoek naar 3 of 4 vrijwilligers c.q. beheerders die zichwillen ontfermen over
de dorpsauto en het beheer ervan. Met 3 - 4 mensen kun je de taken
verdelen en is het voor een ieder een kleine leuke taak om zich mee
bezig te houden.
Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te helpen met de dorpsauto,
dan kunt u zich aanmelden of informatie opvragen via
ingen@mijndorpsauto.nl of bel met: 088 - 7004100
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Het is weer volop aspergetijd, dagelijks verse
aanvoer. Gisteren gestoken en vandaag
op uw bord, gezonder kan niet.

ZUIVEL & VLEES

Onze boerderijautomaat is zes dagen per week open
van
v
an 07.00 tot 21.00 uur ((zondag gesloten)

DAGELIJKS VERSE SALADES UIT
ONZE GEKOELDE SALADE BAR

Volop verse aardbeien en
kersen uit eigen kwekerij

Openingstijden winkel:
Ma 09.00 tot 18.00
Di Gesloten
Wo Gesloten
Do 09.00 tot 18.00
Vr 09.00 tot 18.00
Za 09.00 tot 18.00

Provincialeweg 1c . 4033 BP Lienden . tel: 0488-484848

GENIET VAN HET
VOORJAAR!

Waterstraat 3
4033 EC Lienden
TEL
085 87 6 89 62
MAIL info@jvdict.nl
WEB www.jvdict.nl
Communicatie en websites
Wist u dat wij overdag bedrijven
voorzien van communicatie
en websites/applicaties? Neem
vrijblijvend contact met ons op voor
meer informatie.

Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

PC Gaming 4 in 1 set

In-Ear Gaming Headset

Mechanisch toetsenbord

Gaming set met o.a.
een toetsenbord,
headset, muis en
muismat

Headset ontworpen voor de
hoogtse audiokwaliteit in
combinatie met de veelzijdigheid van een headset

Mechanisch gaming
toetsenbord met RGB
verlichting.

€ 34,99

€ 29,99

Gaming toetsenbord

Bluetooth gaming headset

Draadloze gaming muis

Gaming toetsenbord
met 7 verschillende
kleuren verlichting.

Draadloos gaming headset
via bluetooth. Bereik
tot 10 meter. 10 uur
gebruiksduur na opladen

Draadloze gaming
muis met 3600DPI.
Zeer geschikt voor
gamen.

€ 27,99

€ 54,99

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

ECK EN WIEL
BOON’S MARKT
DONDERDAG
9:00 TOT 13:00
ZATERDAG

9:00 TOT 13:00
MAURIK
JUMBO SUPERMARKT
DONDERDAG
14:00 TOT 17:30
ZATERDAG

14:00 TOT 18:00

€ 89,99

12 JUNI IS HET ZOVER.......
HOLLANDSE NIEUWE

€ 24,99

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

Op zoek naar de beste aardbei

Johan Willemsen

Aan de Wielseweg 38A in Eck en Wiel bevindt zich het veredelingsbedrijf Fresh Forward.
Dit bedrijf richt zich op het veredelen van nieuwe aardbeienrassen.
Naast de vestiging in Eck en Wiel heeft Fresh Forward ook een
vestiging in Stevensbeek, en voor ras-ontwikkeling van de mediterrane aardbeien wordt het werk uitgevoerd in Huelva (Spanje).
Het bedrijf aan de Wielseweg bestaat uit twee gedeeltes: Vooraan de
weg bevindt zich de marketing afdeling die onder andere de verkoop
van licenties en afzet realiseert, dit doen zij ook voor appelrassen.
Aan de achterzijde van het perceel wordt de veredeling gedaan, maar
ook veel onderzoek naar gewaseigenschappen en op DNA sequentie
gebaseerde moleculaire merkers.

Moleculaire veredeling
In de veredeling bij Fresh Forward wordt steeds meer gebruik gemaakt
van geavanceerde moleculaire technieken om de veredeling te verbeteren.
Op basis van het DNA van de plant worden DNA-testen ontwikkeld die
kunnen voorspellen of een plant resistent is tegen bijvoorbeeld
stengelbasisrot.
Om een goede DNA-test te ontwikkelen moet veel onderzoek gedaan
worden.
Dit type onderzoek wordt veel in samenwerking gedaan met
Wageningen Universiteit.
Als er eenmaal een betrouwbare test is worden ze geïmplementeerd in
het veredelingsprogramma.
Vervolgens worden alle vatbare planten al verwijderd voordat ze in het
veld geplant worden.
Dit zorgt ervoor dat er betere rassen kunnen ontwikkeld worden.

Veredelen is selecteren
Om succesvolle aardbeirassen te ontwikkelen worden doelgericht
kruisingen gemaakt.
Hierbij wordt geprobeerd om eigenschappen van de bestaande rassen
te verbeteren.
Hierbij kan gedacht worden aan smaak, stevigheid, opbrengst, maar
ook bijvoorbeeld resistentie tegen Phytophthora Cactorum
(stengelbasisrot).
Elk jaar wordt in Eck en Wiel een honderdtal kruisingen gemaakt en
ongeveer 70.000 nakomelingen van deze kruisingen worden getest op
het veld en in de kas.
Elk jaar worden de beste planten geselecteerd en die worden vervolgens in het nieuwe seizoen weer getest.
Uiteindelijk na ongeveer 8 jaar worden de selecties die overblijven
getest door aardbeientelers op verschillende plaatsen in binnen -en
buitenland, waarna deze rassen worden uitgebracht.

Er zit muziek in de veredeling.
In de afgelopen jaren heeft Fresh Forward verschillende rassen
uitgebracht.
De rasnamen zijn allemaal gebaseerd op muziek of dansstijlen.
Het belangrijkste ras voor Fresh Forward is Sonata (junidrager), maar in
de afgelopen jaren zijn ook nieuwe rassen zoals Rumba, Jive, Opera en
Allegro uitgebracht.
In 2014 is het eerste ras uitgebracht voor de mediterrane markt:
Calinda.
Dit is een Spaanse aardbei die wat zachter is en een duidelijk betere
smaak heeft dan de meeste andere Spaanse rassen.
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Uitvaartver
Erik van

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen
info@uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
Vele soorten accessoires
Eigen werkplaats

Nog enkele overjarige
modellen 20% korting

‘s Maandags gesloten

DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN
VAN NIEUWE KUNSTGEBITTEN
Contracten met alle zorgverzekeraars
De volledige prothese zit in het basispakket
Kunstgebitten op implantaten
Frames en Partiële Protheses
Reparatie en Uitbreidingen
Gratis Advies
Flexibele Openingstijden (op afspraak)
Het werk wordt door mij volledig gerealiseerd
in ons laboratorium

Binnenhoek 2-4 4005 CB Tiel Tel 0344 848406

TWEEWIELERS

v.o.f. J. van Tongeren
De nieuwe collectie
fietsen - E.Bike’s en kinderfietsen
zijn binnen!
Weverstraat 3, Ingen - T: 0344- 601489

Bel en ervaar het Prima voor elkaar gevoel

0344
647070

OOK
GEBRUIKTE
FIETSEN

2020, viering 75 jaar vrijheid in Ingen
Geachte dorpsgenoten,
In 2020 is het 75 jaar geleden dat op 5 mei 1945, de tweede wereldoorlog ten einde kwam. Om dit te herdenken en vieren willen we
volgend jaar weer een aantal activiteiten rond 4 mei en 5 mei
organiseren.

1945

Een plechtige herdenkingsdienst op 4 mei in de St. Lambertuskerk,
deelnemen aan de bevrijdingsvuurestafette in de nacht van 4 op 5
mei en een feestelijke toost op de vrede en vrijheid op 5 mei.
Heb je ideeen over de invulling van deze activiteiten, wil je mee
werken hieraan of mee hardlopen of wandelen in de estafette, neem
dan even contact met mij op.
Samen herdenken en vieren is van belang om de waardering van de
vrede waarin we mogen leven in stand te houden! Hierbij heeft het
nationaal comite een 4-tal doelstellingen bepaald.
Deze willen we graag meenemen in de organisatie van de activiteiten:
1 In alle gemeenten verhalen over oorlog en vrijheid – zowel
historische als actuele – ophalen en brengen;
2 In alle gemeenten en op alle scholen het gesprek op gang brengen
over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en
vrijheid voor nu en voor de toekomst;
3 Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog
vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen;
4 Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren,
passend bij de tijd en de nieuwe generatie.
Mochten er nog vragen zijn of wil je deelnemen aan een van de
activiteiten, dan verneem ik dit graag.
U kunt mij bereiken op tel.nr.: 06-28807274.
Roel van Beekhoff
Voorzitter Oranje Comité Ingen
Foto’s archief Willem van Doorn

Column Victor Laurentius

Op naar 75 jaar vrijheid
Terugblik op de oorlog

'Een Betuwe in Bruidstooi' - zo luidde kort na de Tweede Wereldoorlog
de bekende stijve Polygoonstem een filmjournaal in.
Beelden van kersenbloesem, voor de contrastwerking gevolgd door in
elkaar geschoten huizen en verwoesting.
Geen streek in Nederland was zo zwaar getroffen door het
oorlogsgeweld, het lag precies in de frontlinie.
Ochten werd grotendeels vernietigd, maar ook enkele kilometers naar
het westen was het zeer onveilig.
Naast beschietingen liet de oorlog zich voelen door onderwaterzettingen en massa-evacuaties.
Voedseluitdeling tijdens onderwaterzetting in de oorlog

Toch is het opvallend dat het aantal burgerdoden beperkt bleef.
De Betuwe was zowel in mei 1940 als in de maanden na de Slag bij
Arnhem tot aan de bevrijding slagveld. In beide gevallen profiteerden
de verdedigende partij van het feit dat het een moeilijk terrein is om
op moderne wijze strijd te leveren: vanaf de Grebbeberg is iedere

oprukkende beweging tijdig te ontdekken, en door de toen nog
hoogstamboomgaarden voelde het aan als een 'jungle'.
Dat begrip werd ook werkelijk gebruikt in geallieerde verslagen.
Een subtiele verwijzing naar de Betuwe zit in de beroemde film
Soldaat van Oranje: een fietspatrouille van het Nederlandse leger
komt aanrijden over de dijk en passeert een verkeersbordje waarop
'Eck en Wiel' is te lezen.
Het rivierenlandschap ligt er liefelijk bij, totdat de militairen gekreun
horen en en met gevelde bajonet de dijk afdalen.
Daar ligt echter geen gewonde Duitser maar een vrijend stelletje.
De scene moest ongetwijfeld illusteren hoe naief het Nederlandse
leger de tegenstander tegemoet trad.
Ik heb eens nagevraagd waar deze scene is opgenomen.
Dat blijkt aan overkant van de Lek bij Amerongen te zijn geweest, bij
Herberg De Rode Leeuw. Hoewel opgenomen in de jaren '70, is een
landschap te zien dat er in 1940 precies zo uit zag en nu op vele
plekken nog steeds.
Mobilisatie Aalst 1939 - 1940
In de huidige gemeente
Buren sneuvelden tijdens
de meidagen van 1940 vijf
Nederlandse militairen,
waarvan drie door eigen
vuur.
Hun namen en verhalen
zijn terug te vinden
op de informatieve
website www.oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl.
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De Haas
Esso Tankstation
Uw adres voor in- en verkoop van
gebruikte en nieuwe auto’s.
APK-keuringen, onderhoudsbeurten.
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Spiltkaas al 35 jaar het vertrouwde adres voor:
natuur gerijpte Noord-Hollandse Kaas
vers van het mes.

Ook buitenlandse
kaasspecialiteiten

Laat uw auto wassen door onze professionele
wasstraat! Informeer naar onze scherpe prijzen.

Iedere woensdag van
8.00 tot 12.30 op het
Marktplein in Lienden
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www.spiltkaas.nl

Er is geen eerlijker liefde dan de liefde voor lekker eten.
Selina Blom (28) uit Maurik is
bezeten van koken en bakken,
net als van het kweken van
kruiden en groenten.
Jarenlang heeft zij in de
horeca gewerkt waarna zij in
augustus vorig jaar besloot
om voor zichzelf te beginnen.
Onder de naam "Selina-serveert" verzorgt zij vanuit haar huis, met een
aparte keuken voor de catering, verschillende gerechten.
Selina, "Het geeft mij veel voldoening om mensen een fijne dag of
avond te bezorgen door lekker eten te serveren, van je hobby je
beroep maken is het beste wat je kunt doen toch?".
Dat merk je ook aan haar verzorgde en lekkere gerechten.
Belegde broodjes, soepen, salades, taart, cake en borrelplanken.
Geeft u een verjaardag, babyshower, feestje, bedrijfsborrel of lunch,
dan voorziet ze deze van lekkere hapjes.
Of wat dacht u van een gezellige high tea met familie of vriendinnen?
Ze doet de catering alleen en kan dat tot 30 à 40 personen compleet
verzorgen.
Selina is jong, ambitieus en werkt met hart en ziel aan haar gerechten.
Bent u vegetarisch, heeft u allergieën of andere wensen?
Laat het weten dan past zij de hapjes aan, aan uw wensen.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten kijk maar eens op haar website:
www.selina-serveert.nl
ook kunt u haar volgen op facebook.
Mail: selina-serveert@outlook.com
Tel: 06-39359185
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Lekker eens iets anders
Dit recept voor aardbeien tiramisu is werkelijk
goddelijk! Dit moet je geproefd hebben!
Tiramisu kennen we eigenlijk als chocolade achtig toetje.
De verschillende ingrediënten het unieke structuur maakt het een
populair en smaakvol dessert.
Maar er is nu ook een recept voor de fruitige variant!
Namelijk de aardbeien tiramisu! In het wat warmere weer kan de
normale variant te machtig zijn, daarvoor is het ook ideaal voor in de
zomer!
Ik kan je garanderen dat je dit meer dan 1 keer zal gaan maken!
Wat heb je nodig?
– 250 gr yoghurt (Griekse)
– 500 gr aardbeien
– 50 gr poedersuiker
– 300 ml sinaasappelsap
– 250 gr mascarpone
– 1 pak lange vingers
– 1 zakje vanille suiker
Bereiding
Meng de mascarpone, yoghurt, de helft van de poedersuiker en de
vanille suiker door elkaar in een kom totdat het een glad mengsel is.
Pureer vervolgens 30% van de aardbeien en meng deze met de
andere helft poedersuiker.
Daarna neem je een diep bord en giet je de sinaasappelsap daarin.
Doop daar kort de lange vingers in.
Doe je dit te lang dan worden deze kleverig.
Nu je alles hebt voorbereid, kun je beginnen met het maken van het
dessert.
Pak een schaal en bedek de bodem met de lange vingers.
Verdeel vervolgens de helft van het mascarpone/yoghurt mengsel
over de lange vingers in de schaal.
Hierover smeer je de aardbeien puree en deze bedek je weer met
een laag lange vingers.
Verdeel vervolgens de rest van het mascarpone mengsel over de
lange vingers.
Zet de schaal voor 2 uur in de koelkast en voilà!
Bedek de bovenkant met plakjes aardbei en poedersuiker en je kunt
gaan smullen van dit heerlijke dessert!

Fusili salade (4pers)
150 gr fusili
½ el balsamico
250 gr gerookte of gegrilde ( met paprika) kip
3 ½ el olijfolie
4 lente uitjes
½ el citroensap
1 appel 1
½ el grove mosterd
6 radijsjes
100 gr ruccula
Kook pasta gaar, spoel af en laat uitlekken.
Snijd kip en appel in stukjes, lente uitjes in ringen en radijsjes in
plakjes.
Maak dressing van olie, balsimico, mosterd en citroensap.
Meng dressing met kipmengsel en pasta en roer er vervolgens de
sla doorheen.

Spaghetti met inktvis en garnalen
Ingrediënten
1.
150 gram spaghetti
2.
150 gram inktvisringen (vers)
3.
100 gram garnalen
4.
1 sjalot - versnipperd
5.
1 teen knoflook - fijn gehakt
6.
250 gram cherry tomaten - gehalveerd
7.
50 gram zwarte olijven - fijn gehakt
8.
1 el kappertjes
9.
1 citroen - rasp en sap
10.
1 bosje peterselie - fijn gehakt
11.
peper & zout
12.
scheutje olijfolie
Bereiding
1.
Zet een pan op het vuur en fruit de sjalot. Voeg er vervolgens
de knoflook en het pepertje aan toe. Fruit nog even aan en
voeg dan de cherry tomaten toe.
2.
Wanneer de cherry tomaten zacht worden voeg je de
kappertjes, olijven en een deel van de peterselie toe.
3.
Laat op een zacht vuurtje de ingrediënten een saus worden.
Dit duurt ongeveer 10 minuten
4.
Zet ondertussen een pan op het vuur en kook de spaghetti
5.
Wanneer de saus klaar is zet je hem apart in een mengkom.
Voeg nogmaals een scheutje olijfolie toe aan de pan en bak
de inktvisringen en garnalen enkele minuten op een hoog
vuur. Let goed op, want ze garen snel.
6.
Wanneer de inktvisringen en garnalen gaar zijn voeg je de
saus toe en laat je alle smaken in elkaar trekken, op een laag
vuurtje, totdat de spaghetti gaar is.
7.
Giet de spaghetti af. Besprenkel met een klein beetje olijfolie
en zorg dat alle spaghetti goed door de olijfolie wordt
gemengd. Voeg de spaghetti toe aan je sauspan.
8.
Meng alles goed door elkaar. Rasp er de citroenrasp over en
besprenkel met wat citroensap en peterselie.

Banaan in bladerdeeg met chocola
Ingrediënten 4 personen
4 plakjes bladerdeeg
2 bananen
1 zakje vanillesuiker
1 theelepeltje kaneel
1 eetlepel honing
scheutje melk
flesje chocoladesaus
Voorbereiding
Oven verwarmen op 175 graden C.
Bladerdeeg ontdooien.
Bananen pellen en in de breedte doormidden snijden.
Op een bordje de suiker met de kaneel mengen.
Bananen er door rollen deze in bladerdeeg vouwen.
Honing en melk mengen hier het bladerdeeg er mee bestrijken.
20 min. bakken in de oven
Chocoladesaus erover schenken.en klaar

Een dag tevoren klaarmaken verstevigt de smaak!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eet smakelijk
Fred van Loon
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Feest bij zorgcentrum De Valentijn in Maurik
In 2019 bestaat zorgcentrum De Valentijn in Maurik 50 jaar.
Dit vieren we tijdens een feestweek van 20 tot en met 24 mei 2019.
Een week lang zijn er diverse activiteiten, zoals een optreden van
Willeke Alberti en een reünie.
Daarnaast bieden we onze bewoners
diverse cadeaus aan.
Een braintrainer is al in gebruik
genomen.
De braintrainer activeert spelenderwijs
het denkvermogen en traint het
geheugen bij ouderen.
Over een tweede cadeau is de organi-

satie nog in beraad.
Om dit alles te bekostigen, zetten we diverse geldinzamelingsacties
op.
We hebben bijvoorbeeld een buurzaamheidsmarkt georganiseerd,
oliebollen verkocht tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en
bezoekers van de Lentefair in Eck en Wiel van smoothies voorzien.
Sponsort u onze feestweek?
Wilt u ook een bijdrage leveren aan onze feestweek?
Sponsoren kan via NL32 RABO 0341 1224 83 t.n.v Stichting Vrienden
van De Valentijn o.v.v. Sponsoring 50 jarig bestaan of contant bij
team Welzijn en Gastvrijheid in De Valentijn.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jalien Meijs via
w&gvalentijn@stzdb.nl of (0344) 699 773.
.

Kersenplukker Johan de Wit hangt samen met medeorganisatoren Jalien Meijs en Caroline
van Gessel de eerste kers in de boom.

Wat krijgt u ervoor terug?
Sponsoren krijgen via een ‘kers’ een mooi plekje in de kersenboom
welke in de hal van De Valentijn staat. Iedere sponsor die een
financiële bijdrage levert aan de feestweek krijgt een eigen kers in de
boom. Indien gewenst, wordt tevens hun naam vermeld op het
sponsorbord

Overweegt u de aankoop van een sta-opstoel?

I n g e n

Leverancier van kort gebruikte:

Sta op stoelen

Bij de meeste winkels vanaf € 3500,- bij ons vanaf € 995,t Betaalbare A-klasse producten
t Op maat gemaakt
t Inclusief garantie

Lezers van de Fruitbode 10% extra korting
korting*
* Geldig tot eind juni 2019

Sta op Stoelen van VitaalZorg Nederland:

-

3-motorige topmerken
Geheel op uw lichaam afgesteld
Leverbaar in 15! kleuren leer en stof
Binnen 5 dagen in huis
Garantie

*Bezoek op afspraak.

Tel: 0344-848799*

www.vitaalzorg-nederland.nl
info@vitaalzorg-nederland.nl

Wij nemen graag de tijd voor u!
Kosteloos bezorgd in heel Nederland
12.00 - 18.00 (zaterdag)
13.00 - 21.00 (maandag)
10.00 - 21.00 (di t/m vrijdag)
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Uit den oude doos

Willem van Doorn, Ingen in beeld
Gert van Scaik Lienden

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

Dorpstraat –Lienden (1901): - Rechts achter het voormalige
postkantoor zijn op deze kaart uit 1901 twee wit gepleisterde
woningen met een rieten dak te herkennen. Ze werden bewoond
door kastelein G. van Schaik en schoenmaker R. Bender. In 1905
brandden beide huizen geheel af. Oorzaak was het omver stoten van
een op de kachel staande pan vet. Op die plaats stond café De
Zwaan en dat werd in 1972 ook door brand verwoest.
De geschiedenis herhaalt zich.

Eck en Wiel: Het veerhuis in Eck en Wiel, het huis heeft een rijke
geschiedenis. Heel lang woonde hier de familie van de Pol. In de
oorsprong was het veerhuis het Richthuys tot Wiel, waarin zich de
steencamer bevond, waar richter, schout, schepenen, koster en
schoolmeester door of namens de heer van Eck-en-Wiel werden
beëdigd.

Lienden Molenstraat (1910)
Poseren voor de fotograaf met molen de Zwaan op de achtergrond.
Hoewel de wieken bespannen zijn is tussen de molen en het woonhuis de schoorsteen van de stoommachine te zien. Kaart is op 8 aug.
1910 door H. van Ommeren van boerderij “Ruimzicht” verzonden
naar …Simpelveld in Limburg en is daar èèn dag later op 9 aug.
afgestempeld! Volgends de brochure van de makelaar beschikt deze
hofstede, gebouwd in 1910 (!) en gelegen op Spilbergen in Ommeren, nog steeds over ‘sfeervolle en authentieke details”.

Eck en Wiel: Bouw van de nieuwe school in Eck en Wiel, op de foto
o.a. burgemeester Alberda en wethouder Van Ledden. De foto is
gemaakt in 1975. De oude school is afgebroken en hiervoor is “het
Eckternest” in de plaats gekomen.

Ingen, het oude huisje van de familie Van Laar op de Ganzert
nummer 29, rond 1960 afgebroken en op deze plaats is een
moderne woning gebouwd. Hier is nu Schildersbedrijf Van Laar
gevestigd de schuur aan de linkerkant staat er nu nog.
Ommeren: Op de foto voor het huis aan de Bloembosweg 57 staan
Arresje van der Wal- van Doorn en hun nichtje Bertie van Bekkum uit
Zoelen en Derk van de Wal.

Heeft u het nieuwe boek van
Ingen al besteld??
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Bibliotheek Lienden is verhuisd
Karmac Bibliotheek verzorgt al sinds begin 2014 de bibliotheek in
Lienden.
Sinds 2017 is daar de dienstverlening via de servicepunten in
Beusichem, Buren en Maurik aan toegevoegd.
Het aantal leden en uitgeleende boeken groeit gestaag.
In 2018 groeide het aantal leden van Karmac Bibliotheek met bijna 20%
en het aantal uitleningen met 11%.
Ook dit jaar gaat de groei gestaag voort.
Vanwege het voornemen van de verhuurder SWB om een deel van de
begane grond van het Kulturhus in Lienden om te bouwen tot woningen
moest de bibliotheek uitkijken naar een andere locatie.
Die is gevonden in het Huis van Lienden, Blommeland 14 te Lienden.
In de nieuwe bieb is, behalve ruimte voor de boekenkasten, ook ruimte
beschikbaar voor activiteiten zoals bijeenkomsten voor laaggeletterden,
voorleesuurtjes, etc.
Vanaf vrijdag 10 mei kunnen de leden op de nieuwe locatie hun boeken
komen lenen en inleveren.
De openingstijden blijven vooralsnog ongewijzigd:
Dinsdag van 11:00 tot 16:00 uur,
woensdag van 12:00 tot 17:00 uur
en vrijdag van 15:00 tot 20:00 uur.
Voor de servicepunten blijft de dienstverlening ongewijzigd.

De entree van de bibliotheek is bij de oranje pijl.
Karmac verwacht dat de openingstijden spoedig kunnen worden
verruimd.

Bent u al lid? loop eens binnen.
Kinderen tot 18 jaar gratis
Volwassenen € 37,50 per jaar

ARCHEOHOTSPOT in Streekmuseum Baron van Brakell
OMMEREN- Vrijdag 3 mei werd in het Streekmuseum Baron van
Brakell een zogenaamde ‘archeohotspot’ geopend.
Een archeohotspot is een plek waar bezoekers kennis kunnen
maken met de archeologie. Men kan er bijvoorbeeld meehelpen
met de uitwerking van een archeologisch onderzoek.
Geheime vondst
De voorzitter/ directeur van het Arend Datema Instituut, Andre van
Ingen, is enthousiast over het feit dat in het Streekmuseum te Ommeren een archeohotspot wordt gerealiseerd.
Samen met Carel Versluijs trekt hij de archeologische kar in Ommeren.
“We zijn nog volop aan het verbouwen”.
De archeohotspot krijgt een regionale functie in het Rivierengebied.
Met name voor de gemeenten Neder Betuwe en Buren.
Er wordt samengewerkt met de archeologische vereniging uit Tiel
( BATO). “Als men wat vindt in het Rivierengebied kan men straks naar
de archeohotspot in het museum komen.
Er wordt dan door deskundigen een beoordeling gemaakt van de
vondst”.
In 2015 werd het Streekmuseum Baron van Brakell uitgebreid.
Er werd onder meer een kelder gegraven, waarin nu de boerenwagens
gestald zijn.
Tijdens die opgravingen zijn enkele zeer bijzondere vondsten gedaan.
Eerder werd al in deze omgeving een goudschat uit de ‘laat- Romeinse
‘tijd ontdekt.
Echt uniek voor Nederland.
Andre van Ingen, is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van
de collectie archeologische vondsten, die door vrijwilligers van de
Historische Kring Kesteren en Omstreken zijn gedaan in de periode
1967 tot heden.
Hij vertelt dat er behalve de goudschat nog een belangrijke archeologische vondst is gedaan.

“We hebben die vondst heel lang geheim kunnen houden.
"In de kelder van het nieuwe gedeelte van het Baron van Brakellmuseum is door Dik van Ommeren een ZWAARD gevonden..
Gedateerd tussen 450 tot 50 jaar voor Christus.
Het zwaard was gebogen. Dit duidt op rituele deponering.
Het bleek dat er een geul (riviertje), van ongeveer 15 meter breed,
loopt onder het museum in de richting van de Roskam in Ommeren".
Het was gebruikelijk in die tijd dat er een soort offer werd
gedeponeerd.
Dit moest bijvoorbeeld een niet bruikbaar wapen zijn, vandaar dat
het zwaard gebogen is.

Deze vondst is voor de archeologische wereld net zo spectaculair als
de goudschat”.
Tijdens de officiële opening van de archeohotspot door Jan de Boer,
burgemeester van de gemeente Buren, is de vondst onthuld.
“Na de onthulling krijgt deze een permanente plaats in het archeologische hoek van het museum.
De officiële opening was op vrijdagmiddag 3 mei.
De festiviteiten worden afgesloten op maandag 13 mei.
Er wordt dan een lezing gegeven door N.Kerkhoven over het onderwerp: “Opgraving over de Maas bij Dreumel”.
Waar inmiddels 17 scheepswrakken uit diverse tijden zijn geborgen.
Waaronder uit de Romeinse tijd.
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Tienermoeder
Tienertaal
Ik ga stuk…
Ik vond vroeger iets gaaf of gers en dat was kicke en lauw veel meer
woorden kende of had ik niet maar nu…
Het is echt moeilijk om die kinderen bij te houden met hun nieuwe
taal!!!
App maar met ze:

De inspecteur

gemeten.
lesgeven, of
de administratie
Tegenwoordig
inspecteur de

Sinds lange tijd worden scholen gecon
troleerd door de inspectie. Bij dit soort
controles wordt de kwaliteit van school
Er wordt gekeken naar de manier van
kinderen voldoende aandacht krijgen, of
op orde is en nog meer zaken.
gaat het via het bestuur, vroeger kwam de
scholen langs.

De ene keer wist je wanneer hij of zij kwam, de andere
keer stond de inspecteur onaangekondigd op de stoep
voor de school.
Op zo’n moment werd de spanning in school
opgevoerd en meestal liet het hoofd der school
een briefje rondgaan met de tekst: ,”inspectie”.
Paniek door de gehele school.
Eén van de meest
gevreesde zaken was
Tekening:
Remco Schoppert
het klasse bezoek.
Ook dit kon onverwacht gebeuren.
Leerkrachten waren dikwijls erg
Tekening:
zenuwachtig bij zo’n gebeuren, omdat je
Remco Schoppert
nooit wist waar je als leerkracht aan toe was.
Een nagesprek werd zelden gevoerd en de bevindingen van de inspectie werden meestal alleen met het hoofd der school gedeeld.
Zo overkwam ook ons een keer een onverwacht bezoek van de inspecteur.
Een man, keurig in pak met hoed en een aktetas.
Zijn wens was een drietal klassen te bezoeken en te beginnen in klas 2.
Ik kon geen argument bedenken om iets anders te kiezen, dus togen
wij naar het betreffende klaslokaal.
Juf Lidi was middels het befaamde briefje op de hoogte van zijn
aanwezigheid en vroeg hem wat hij wilde zien.
De man was niet veeleisend en zei dat zij haar les kon vervolgen.
Hij nam plaats achter in de klas, nam zijn schrijfblok op schoot en
begon tijdens de les aantekeningen te maken.
Tussentijds vroeg hij iets aan Myrna, een meisje naast hem.
Hij deed dit een aantal malen, waarop Myrna haar vinger opstak.
De juf vroeg wat haar vraag was, waarop Myrna vroeg of de juf de
meneer wilde helpen, want hij begreep het niet. ‘Hij blijft maar vragen
en dat vind ik niet leuk”.
Of de meneer de inspecteur de vraag van Myrna leuk vond weet ik niet.
In het nagesprek werd over deze vraag met geen woord gerept.
De schoolmeester

Mijn skills schieten te kort…
Awkward is het af en toe als de kids thuiskomen met een soms
onbegrijpelijk verhaal.
T: ‘Mama, er was een dikke fittie op school.
Iemand heeft een crush maar die
ander een fix blablabla
Echt Skeer hoe ze deden’
Ik: ‘Huh, wat? Ff hoor!
In deze Toko spreken we ABN
T: ‘Mam, probeer je nu mee te praten?
Hahahahahahahaha.
Ik ga ff chillen mam en mijn huiswerk
doen’ en weg is ze…
Awesome, werd ik dus ff vet uitgelachen.
Eigenlijk tantoe maar ja wat doe je eraan.

Sjonge ik kom soms niet meer mee hoor…
Vroeger probeerde ik wel wat woorden te ‘vernederlandsen’ ik merk
steeds meer dat dat de lading niet meer volledig dekt….
Bovendien als je nichtje, een bijna tiener, naar je toe komt en
roept…’Tante, hoe vind je mijn nieuwe pattas?’
Je wattas? En dan wijst ze naar haar schoenen.
Het is ontzettend grappig al die woorden en ik leer er weer een hoop bij.
Toch leuk als je dan bij je collega’s komt met je nieuwe pattas en snelle
planga…Je snelle wa?
Hahahaha chill ik leg het uit!
Nou mensen, dikke doei!!!
Skills = capaciteiten, Awkward = vreemd, Fittie = ruzie, Crush = gek op, Fix =
bewonderaar, Awesome = leuk, Tantoe = fucking erg,
Planga = zonnebril, Pattas = schoenen, Osso = huis, Bae = beste vriend(in),
Skeer = goedkoop, Chill = relaxed, Cute = schattig/mooi
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Grensverleggend
in groen...
Gespecialiseerd in de aanleg, onderhoud en renovatie van tuinen, vijvers
en plantsoenen voor particulieren,
bedrijven en overheidsinstellingen.
T (0344) 601 510 | M (06) 222 419 02
info@cjalblas.nl | www.cjalblas.nl
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OPENINGSTIJDEN
Ma. t/m Do.

09.00-17.00

Vrijdag

09.00-18.00

Zaterdag

09.00-17.00

Alles voor uw tuin

B L O E M S I E R K U N ST

VAN

INGEN

Laat u inspireren in onze gezellige bloemisterij!
Wij zijn aangesloten bij:

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

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

Tuinieren rond de langste dag
Sommige werkzaamheden in de tuin worden gekoppeld aan de
kalender.
Neem bijvoorbeeld de onder tuinierders beruchte IJsheiligen.
Tot en met de IJsheiligen (11 t/m 15 mei) is het verstandig om de
weerberichten goed in de gaten te houden.
De kans op nachtvorst is dan namelijk nog steeds aanwezig.
Zelfgekweekte of net aangeschafte éénjarige tuinplanten kunnen
door deze late nachtvorst flink aangetast worden.
Na de IJsheiligen richten we ons weer op een andere dag.
De langste dag wel te verstaan.
Wat is er dan allemaal zo belangrijk?
En waar moeten we rekening mee houden?
U leest er alles over in onderstaand artikel.
Wat is de langste dag?
langstedag-4De langste dag, ook wel zomerpunt genoemd, valt op
het noordelijke halfrond rond 21 juni en wordt bepaald door het
moment waarop de zonnewende plaatsvindt.
Dit is het hoogste noordelijkste punt van de zonnebaan, recht tegenover het winterpunt. Zelden is dit precies op de 21e.
Vaker valt het er één of meerdere dagen voor.
Een enkele keer is het op 22 juni.
In Nederland houden we 21 juni aan als de langste dag van het jaar én
het begin van de zomer.

Wat betekent de langste dag in de tuin?
Als na een lange winter de dagen langer worden en de temperaturen
stijgen, begint de plantengroei ook op gang te komen.
Eerst gaat dit nog langzaam, maar richting de zomer, zo in de
maanden mei en juni, kan de groei fors zijn.
Vaste planten die, bovengronds, volledig opnieuw aan het
tuinseizoen moeten beginnen maken een enorme groeispurt door.
Ook aan hagen en snoeivormen is goed te zien dat dit een groeizaam
seizoen is.
Deze enorme groeidrift neemt na de langste dag weer sterk af.
De groei is natuurlijk niet helemaal verdwenen, maar het gaat
allemaal niet meer zo snel.
Hoe kunt u gebruik maken van deze kennis?
Als u weet hoe e.e.a. in zijn werk gaat, dan kunt u daar met uw
tuinwerkzaamheden rekening mee houden.
Er zijn een aantal tips om op een handige manier in te spelen op deze
kennis van de natuur.
Houdt daarbij de 21e juni aan als richtlijn.
Het is natuurlijk géén harde datum.
Zo simpel laat de natuur zich natuurlijk niet leiden door de mens!

Tuinwerkzaamheden rond de langste dag
Hagen snoeien
Vroeg in het seizoen groeien de hagen enorm.
Als u rond de langste dag de hagen voor de eerste maal snoeit, dan
kan vaak volstaan worden met een eenmalige snoeibeurt.
Hooglangstedag-1stens hoeft u dan in september nog een klein
snoeirondje te houden om de hagen strak de winter in te laten gaan.
De hagen zullen zich na die eerste grondige knipbeurt in juni vervolgens in de loop van de zomer weer goed herstellen en een beetje
aangroeien.
Snoeit u eerder, in mei of juni, dan zit u nog midden in het groeizame
seizoen. De planten zullen, mede gestimuleerd door het snoeiwerk,
een sterke groei vertonen.
Om de hagen strak te
houden is een tweede
knipbeurt dan zeker nodig.
Kies voor het knippen van
de hagen, voor een bewolkte dag.
Dit maakt de kans op
verbranding van de
snoeiplekken minder.
Wilt u minder werk aan uw hagen, zorg dan dat Buxus, Taxus, Liguster
en de Coniferenhaag geknipt is vóór de langste dag.
Langstedag: Vaste planten terugknippen
Planten die in de tweede helft van de zomer bloeien, kunt u nu voor
ongeveer een derde deel terugknippen.
De teruggeknipte plantdelen zullen in de oksels van de bladeren weer
gaan uitlopen en later dan de rest van de plant in bloei komen.
Dit is een bekende en veel toegepaste truc om de bloei van planten te
verlengen.
Naast een verlengde bloei
krijgt u door het terugknippen
van de planten ook stevigere
exemplaren.
Door het terugknippen gaan
de stelen zich vertakken en
worden de planten bossiger en
steviger.
Terugknippen blijft altijd een
beetje eng, maar het resultaat
liegt er niet om!
Herfstaster, Phlox, Veronica en Monarda bloeien pas in de hoogzomer
of zelfs later en zijn daardoor zeer geschikt om terug te knippen.
Sedum is bij uitstek een plant die veel steviger wordt als eenderde van
de plant wordt teruggeknipt.
Vroegbloeiende vaste planten die rond de langste dag al (bijna)
uitgebloeid zijn, kunnen helemaal worden afgeknipt.
Ze zullen vervolgens al snel weer prachtig en fris uitlopen.
Met een beetje geluk kunt u vervolgens genieten van een tweede
bloei. Deze zal wel iets minder spectaculair zijn dan de eerste bloei,
maar is vaak toch de moeite waard.
Terugknippen voor herbloei wordt veel toegepast bij Alchemilla mollis
(Vrouwenmantel), Delphiniums (Riddersporen) en Salvia’s (Salie).
Vaste planten waarvan het blad lelijk is geworden, bijvoorbeeld door
meeldauw, knappen ook enorm op van een grondige knipbeurt.
Pulmonaria (Longkruid) is hier een voorbeeld van.

Veel tuinplezier

Ook Hybride en EV-specialist
Autobedrijf Zaayer is gespecialiseerd in de verkoop van gebruikte
auto’s van 2.500 tot 15.000 euro.
Daarnaast worden alle bijbehorende garagewerkzaamheden uitgevoerd.
Sinds kort is hier de certificering Hybride en EV-specialist aan
toegevoegd.

Wie hier komt, weet zeker dat zijn auto op een groot afgesloten
terrein staat en –omdat wij er zelf naast wonen- er altijd toezicht is.’’
De Ommerense eigenaar vertelt dat schadereparaties in eigen
beheer en in eigen schadewerkplaats worden uitgevoerd.
Er is een grote spuitcabine voorhanden waar zelfs campers in
kunnen.
De expertise en afwikkeling met verzekeraar wordt in de garage
afgehandeld.
En als het gaat om een andere auto, dan is de keuze groot, want de
voorraad occasions wisselt doorlopend.
Voor de klant die op zoek is naar specifieke auto, gaat Henry
enthousiast op pad.
Het bedrijf heeft een eigen auto-ambulance om in de buurt zelf de
pechgevallen op te halen.
Ook wordt er samengewerkt met de Bovag en men kan een eigen
Pechhulp Pas met ruime binnenlandse of Europese dekking
aanvragen.

In het vijftigjarig bestaan heeft Autobedrijf Zaayer zich altijd al aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en zet dat ook door naar de
toekomst.
Eigenaar Henry Zaaijer is klip en klaar als het om zijn bedrijfsvisie gaat.
,,De klant moet goed geholpen worden.
We hanteren zeer ruime openingstijden als het gaat om het halen en
brengen van auto’s.
En we bieden in een straal van 10 kilometer een haal- en brengservice.
Vervangend vervoer is tegen een geringe vergoeding ook mogelijk.
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Ommerenveldseweg 67 • 4032 NB Ommeren • T: 0344 - 601632
M: 06 - 53592078 • I: www.zaayer.nl • E: info@zaayer.nl

rasserie
eerie

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag
van 10.00 - 22.00 uur

Heerlijk vertoeven binnen, of op ons buitenterras aan het water
Wij heten u van harte welkom.
In het mooie Betuws landschap worden
verschillende streekproducten geteeld waar
onze keuken graag mee werkt om u een
heerlijke lunch of diner te serveren.
Onze mogelijkheden
Heeft u een feestje thuis en bent u opzoek
naar catering?
Ook dan bent u bij Brasserie Beerie aan het
juiste adres.
Voor meer informatie kunt u informeren bij
een van onze medewerk(st)ers en wij nemen
de mogelijkheden met u door.
U kunt ook het contactformulier op onze
website gebruiken voor uw vragen.

Brasserie Beerie
Hogedijkseweg 40
4041 AW Kesteren

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

Buurtsportcoaches
gemeente Buren
Dag

Gra�s
G
ra�s sporten
voor kinderen

Tijd

13:30 u

Wat

Spelletjes les

in
de
van 4

Rommelmarkt Ingen
Jaarlijks vindt op de 3e zaterdag van juni de Rommelmarkt in Ingen

Gem
Gemeente
m
tot
12

Waar

Vr

10-mei.

Za

11-mei.

Ma

13-mei.

15:30 u

Verstopspelen

Gymzaal Lienden

Ma

13-mei.

15:45 u

Basketbal

Gymzaal Beusichem

Vr

17-mei.

13:30 u

Basketbal

Gymzaal Buren

Ma

20-mei.

15:30 u

Basketbal

Gymzaal Lienden

Vr

24-mei.

13:30 u

Verstopspelen

Gymzaal Kerk-Avezaath

Ma

27-mei.

15:30 u

Voetje van de vloer

Gymzaal Lienden

Vr

31-mei.

Geen naschoolse in Kerk-Avezaath i.v.m. bezetting van de zaal

Ma

03-jun.

15:30 u

3 sporten spel

Gymzaal Lienden

Ma

03-jun.

15:45 u

Verrassingsles

Gymzaal Beusichem

Vr

07-jun.

13:30 u

Tennis

Tennisveld Buren
Plantsoen 3,4116 CB Buren.

Ma

10-jun.

Vr

14-jun.

13:30 u

Tennis

Tennisveld Buren
Plantsoen 3, 4116 CB Buren

Ma

17-jun.

15:30 u

Voetbal

Gymzaal Lienden

Vr

21-jun.

13:30 u

Spelletjes les

Gymzaal Kerk-Avezaath

Ma

24-jun.

15:30 u

Verrassingsles

Gymzaal Lienden

Vr

28-jun.

13:30 u

Verrassingsles

Gymzaal Kerk-Avezaath

Rondom de heerlijkheid Kids Run

Gymzaal Buren
De heerlijkheid in Eck en Wiel

Geen naschoolse lessen i.v.m. 2e pinksterdag

graag terug bij onze activiteiten na de zomervakantie

INFO: Gerbert van Bemmel 0617513411 of gerbert@healthclubjulien.nl
Let op: Deelname is gratis maar wel op eigen risico.

Veelzijdige rommelmarkt in Ommeren.
Zaterdag 1 juni 2019 is het heerlijk snuffelen
tussen tweedehands artikelen op de rommelmarkt in
Ommeren.
Een rommelmarkt waar allerlei spullen een tweede bestemming
kunnen vinden.
De markt start om 09.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
Toegang en parkeren is gratis.
Op het terrein aan de Langeindsestraat in Ommeren staan die dag ruim
50 kramen vol met speelgoed, boeken, servies en glaswerk, elektra,
meubels en regionale producten.
Verder zijn er vers gebakken oliebollen, zelfgebakken appeltaarten,
gezellige buitenplantjes en Betuws fruit.
Op het horecaplein is een kopje koffie met appeltaart verkrijgbaar en
voor de hartige trek een frietje bij de frietkar en hamburgers bij de
hamburgertent.
Voor de kinderen is er een groot springkussen; voor de kinderen die
houden van een kleurige snoet is er schmink.
Iedereen die van struinen houdt, kan zich uitleven op de rommelmarkt.
Een gezellig dagje uit voor het hele gezin.
Het volledige programma en extra informatie is te vinden op:
nhkerk-ommeren.nl/rommelmarkt.

plaats van 9.30 tot 15.00 uur op het DR. A.R. Holplein
Buren
jaar
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers is er weken van te voren al

druk mee. Ook halen ze op de eerste zaterdagochtend van juni in
Ingen bruikbare spullen op.
Er worden ook loten verkocht, daarmee zijn tijdens de rommelmarkt
mooie prijzen te verdienen.
Om 10.30 uur is het verkoop bij opbod.
Met iedere keer weer een aantal unieke spullen zoals o.a. spiegels, tin,
zinken spullen, oude ambachtelijke materialen, antiek en curiosa.
Hierna volgt het rad met allerlei prijzen.
Bent u op zoek naar aanvullingen op het meubilair of het servies,
misschien iets voor buiten of decoraties voor binnen en niet te
vergeten gebruikte boeken, elpees en beeldmateriaal op de grote
boekenkraam (meer dan 5 kramen) of puzzels, spellen en speelgoed,
kom dan de zaterdag voor vaderdag naar het Ingense dorpsplein.
Alleen de sfeer is al de moeite waard om het plein over te lopen.
Voor een hapje en drankje zijn ook alle ingrediënten aanwezig.
Even een spelletje voor jong en oud en daarnaast een springkussen
voor de kinderen.
Bent u er op tijd bij dan is er nog vers fruit of zijn er eigengemaakte
decoraties voor in de tuin of in huis.
’s Middags is dit alles te doen terwijl er gezellige, muzikale tonen
klinken.
Aan het eind van de middag is er de trekking van alle verlotingen.
Voor meer informatie, zoals het inleveren van goederen kunt u terecht
bij dhr. J. Blom, tel. 0344-601581.

Gemengde zangvereniging
“De Cornecanters” Ingen
Het gemengd koor uit Ingen dat al 68 jaar oud is.
Ons koor heeft een onderlinge sfeer die voor wat betreft
gezelligheid en uitstraling zijn weerga niet kent.
We zijn elke maandag weer blij om elkaar te ontmoeten en
met elkaar te gaan zingen en te oefenen op alle liedjes die we
voor de uitvoeringen (die we regelmatig in ons programma
hebben) ten gehore brengen.
Wij treden op in bijvoorbeeld een zieken- of verpleeghuis en
organiseren zelf ook speciale uitvoeringen voor op de markt.
Een benefietconcert voor een of ander goed doel past ook
binnen onze mogelijkheden.
Het gemengde koor is groot met 45 leden, zowel mannen als
vrouwen en we zijn allen gepassioneerd met elkaar
verbonden.
Een ding ontbreekt echter en dat zijn de mannen die ons
kunnen begeleiden en bijstaan om het alles tot een groot
geheel te maken. Mannen met durf, moed en trouw.
U bent van harte welkom, wij wachten op u.
Maar ook de dames zijn van harte welkom.
Ons oefenlokaal is in de Gaard op het Dr.A.R.Holplein te Ingen.
We zijn daar elke maandagavond om 19.30 uur.
Wilt u meer weten dan kan Joke Koudstaal onze secretaresse u
verder helpen.
Bel dan met 0344- 606376.
Kijk ook eens op onze site: www.cornecanters.nl
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EEN HEF(TIGE)
KRACHT NODIG?
HUUR EEN
HIJSKRAAN!
Krachtig, wendbaar én zeer compact.
Onze minihijskraan met rupsbanden is
geschikt voor de zwaarste klussen. Ook op
moeilijk bereikbare plekken en op ongelijke
ondergronden. Bijvoorbeeld in een smalle
tuin, op een werkplaats met ruw terrein of
zelfs binnen in huis.
Hijscapaciteit tot 3150 kilo
Hijshoogte tot 17 meter
Machinist komt mee
Veilig en simpel in gebruik
De minihijskraan van Hijskraantjehuren.nl
voldoet aan alle veiligheidseisen.
De hijskraan is flexibel te manoeuvreren en
dankzij de intelligente afstandsbediening
door iedereen te bedienen.
• Slechts 75 cm breed,
past dus door iedere deur
• 360 gradenrotatie
• Afzonderlijk instelbare stempels
• Werkt op diesel en elektriciteit
• Laag eigen gewicht
Een voordelige oplossing
Meer weten? Ga naar de website
www.hijskraantjehuren.nl of neem contact
met ons op voor meer informatie en de
huurtarieven. Bel 0344 782505.

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

WWW.HIJSKRAANTJEHUREN.NL

