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Mooie zomer

SAMEN LEVEN, WONEN, WERKEN, KOPEN, ONTSPANNEN EN GENIETEN IN ONZE DORPEN

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 koel de hele zomer lang
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Airco “Split-unit” systeem
geschikt tot 85 m³ en te
bedienen via een app op
je telefoon. (montage op aanvraag)
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Eurom Pac 12.2 12.000btu

Eurom Pac 14.2 14.000btu

Verplaatsbare
Airco geschikt
tot 120 m³
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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

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

Jouw en mijn tijd

Voorwoord
In de vorige editie schreef ik al dat het een prachtig voorjaar was,
maar nu ik achter de pc dit voorwoordje aan het schrijven ben is het
boven de 30 graden, dus bloedheet. Wat moet dat in de komende
maanden wel niet worden.
In deze zomereditie zijn er best wel weer wat leuke zaken te melden.
In opvolging van het insectenhotel nemen we nu de Hoornaar op de
korrel, een giga wesp die niet gevaarlijk is en nog beschermd ook.
Ook aandacht voor “Ons Stekkie” de gehandicapten visvereniging uit
Lienden en Ingen.
Marja vertelt over 35 jaar Dierenhulp in Rivierenland.
En dan in het kader van 75 jaar vrijheid, de bijlage van Conny over het
spookhuis in Eck en Wiel.
Onze wijkagent, Frank Siccama, heeft het over zijn politiewerk.
En weer een leuk stuk van de tienermoeder met haar belevenissen.
Al met al weer een Fruitbode waar ook de vakantiegangers in ons
gebied van kunnen genieten want ook op een aantal campings wordt
deze verspreid.
Trouwens heeft u de nieuwe site van de Fruitbode al bekeken?
Tip; De familieleden die elders in Nederland wonen kunnen door de
site ook op de hoogte blijven wat er leeft in onze dorpen.
Ons team wenst u veel leesplezier en een fijne vakantie.

Ik ga een kistje timmeren
En hang het buiten neer
Leg daar je mobieltje in
Dan praten we wat meer
Want kom je bij mij op bezoek
Dan geef ik jou mijn tijd
Want jij komt toch bij mij
Voor wat gezelligheid
Niet dat ik stil moet toezien
Hoe jij met de buiten wereld praat
Jou zien lachen en maar typen
Niet weten waar het over gaat
Daar zit jij dan stil en verloren
Jouw tijd gevend aan die persoon
Die geen aandacht voor je heeft
Alleen maar voor z'n telefoon
Vandaar m'n kistje bij de deur
Leg daar de buitenwereld in
Want dan kom je echt voor mij
Dan heeft mijn tijd voor jou ook zin

Gezellig
bijkletse
n

Henk v. Dorland,
uitgever

Verenigingen en ondernemers
stuur uw evenementen naar ons toe
en ondernemers grijp uw kans.
is er voor u!

In deze uitgave o.a.:
* Blik op de Betuwe
* Uit den oude doos
* Foto boek over Ingen
* Hoornaar
* Politiewerk
* Tuinieren
* Culinair
* Tienermoeder
* en nog veel meer

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

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
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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

De toppers uit zee!!
Hollandse Nieuwe

Mooie aanbiedingen. Ruim assortiment aan gebakken vis, gerookte vis,
visspecialiteiten uit eigen keuken. Met liefde bereid en van top kwaliteit

IDEALE PLEK VOOR RUST EN REFLECTIE
Deze warm en gezellig ingerichte B&B is een ideale plek voor wie op zoek is
naar rust. Een ideaal adresje midden tussen het fruit van de Betuwe waar u
kunt ontsnappen uit de hectiek van het dagelijks leven, te reflecteren en te
relativeren. Je ontbijt wordt op de kamer of bij mooi weer buiten in het
prieeltje geserveerd, waar je kunt genieten van het vogelengezang.
Voor meer informatie kijk op www.gwoonthuis.nl of FB gwoonthuis b&b
Burgemeester Verbrughweg 57 t 4024 HP Eck en Wiel t 0344 694808

Kant en klare visspiezen,
ook in heerlijke marinade,
voor op de BBQ
Bestellen kan ook bel:
06-15243807

Annelies Buls creatief met bloemen
Annelies Buls is eigenaar en creatief bedenker van het bedrijf
"Blooms Bloemen" in Eck en Wiel.
Een uitdaging waar zij haar eigen ideeën en creativiteit volledig tot
uiting kan brengen.
Als basis van haar bedrijf richt zij zich met name op het inrichten van
bedrijven en kantoren met hoogwaardige zijden bloemcreaties.
Aangepast aan elk seizoen en wensen van de klant.
Annelies werkt niet alleen met zijden bloemen, ook met verse
bloemen kan zij u van dienst zijn.
Sfeer en Beleving wordt steeds belangrijker in elke branche.
Annelies kan u helpen en adviseren om een passende sfeer en
uitstraling te creëren, binnen uw bedrijf of in uw privé omgeving.
Voor de aankleding van uw bruiloft, feest of partij kan zij adviseren en
helpen met het inrichten van de ruimtes / locaties met zowel zijden
als echte bloemen.

Er wordt met u een uitgebreid plan met uw persoonlijke wensen opgesteld.
Tevens kan zij al uw rouwwerk verzorgen.
Kortom deze enthousiaste nieuwe onderneemster verdient het om haar passie
met u te delen.
Nodig haar eens uit voor een gesprek.

BLOOMS Zijden Bloemen
Doeienburg 15
4024 HE Eck en Wiel
T: 06-30310403
Info@bloomszijdenbloemen.nl
Bezoeken op afspraak
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Eerste lustrum BETUWSE OOGSTDAG wordt weer een mooie belevenis
De vijfde jaargang ( eerste lustrum!) van de Betuwe Oogstdag van 7
september in Ommeren wordt weer een mooie belevenis. De organisatoren Natuurlijk Gruun, Prima Voor Elkaar, het Streekmuseum
Baron van Brakell en Stichting Vrienden van het Kulturhus Lienden
hebben dit jaar weer een mooi programma in elkaar gedraaid met
voor elk wat wils.
Het thema blijft “De Betuwe daar zit muziek in !!”.
De hele dag door zullen er dan ook muzikale optredens zijn van o.a. het
gezellige koor “Fruitig Geflipt” en dweilorkestjes.
Daarnaast valt er ook te genieten van andere verrassende optredens.
De fruitteelt speelt natuurlijk een belangrijke rol; er wordt voorlichting
gegeven over de appelteelt, bij de imker is veel te zien en te horen en
de Elstar- Express zal de gehele dag door de boomgaard rijden.
Op de terreinen van Natuurlijk Gruun en het Streekmuseum zullen vele
kraampjes staan waar dingen te koop of te zien zijn, totaal zo’n 5000
vierkante meter.
Naast de rommelmarkt (met o.a. lekkere oliebollen), platte wagen
verkoop van oude spullen van het Streekmuseum, kunnen bezoekers
ook kijken naar oude ambachten.
Een bijzondere attractie is dit jaar “De Romeinse bruiloft” die opgevoerd wordt door vrijwilligers van het streekmuseum.
Er is ook een verassend optreden van een landelijk bekende streetartist
die een demonstratie straatvoetbal zal geven.
Verspreid over de dag kan men genieten van zijn trucs.
Ook is er dit jaar is er weer speciaal aandacht voor de kinderen.
Ze kunnen op een springkussen, ponyritjes maken, knuffelen met de
dieren van Roels Beestenboel en nog veel meer.

Elstar-Express
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Naast veel dingen te beleven zijn er ook dingen te proeven.
Even uitpuffen of pauzeren kan op het terras van het Appelcafé dat die
dag extra aandacht heeft voor ”Bieren en Burgers”.
Het evenement wordt gehouden op de Zijveling in Ommeren op de
terreinen van Natuurlijk Gruun en Streekmuseum Baron van Brakell
van 11.00 – 17.00 u.
Kortom; er valt veel te genieten en te beleven op de vijfde Betuwe
Oogstdag !
De Elstar-Express valt in de smaak
In de zomermaanden juni t/m augustus rijdt bij Natuurlijk Gruun
iedere vrijdag en zaterdag om 11.30 u. de Elstar-Express door de
boomgaard.
Tijdens de rondrit vertelt onze “meester Kees” op een luchtige wijze
alles over het telen, plukken, bewaren en verpakken van appels.
Het duurt ruim een uur en kost €5,= voor volwassenen en €2,50 voor
kinderen. Reserveren kan ( maar hoeft niet ) bij Natuurlijk Gruun, tel:
(0)344 78 25 60 of info@natuurlijkgruun.nl
Groepen vanaf 10 personen kunnen ook op een andere dag of tijd
reserveren.

De Hoornaar de grootste wesp van Europa
Hebben wij het in de vorige editie van de Fruitbode gehad over het
insectenhotel, nu besteden wij aandacht aan de Hoornaar waarbij
we ook uitleggen waarom zijn Aziatische verwant bestreden moet
worden.
De Hoornaar is één van de meest bekende wespensoorten van Europa
en staat onder meerdere namen bekend.
Zo wordt de hoornaar ook wel paardenwesp, hoorntor genoemd.
Maar ook Horenaar of Hoorenaar.
De Hoornaar wesp behoort tot de familie papierwespen waar ook de
normale wesp toe behoort.
De Hoornaar is veruit de grootste wespachtige in West-Europa en kan
tot wel 3,5 cm groot worden.
De Hoornaar heeft een duidelijk andere verschijningsvorm dan bijen of
wespen. Hij valt op door zijn roodbruine kop en middenlijf.
Hij komt niet heel veel voor in Nederland maar is ook weer geen
zeldzaamheid.
Veelal worden wespen en Hoornaar met elkaar verward gebracht al is
de hoornaar in vergelijking met de wesp een stuk minder agressief.
De Hoornaar steek is daarentegen wel pijnlijker dan die van een bij of
een wesp maar het gif dat hierbij vrijkomt is minder krachtig.
Normaliter gebruikt de hoornaar dit gif om kleine insecten te doden.
Deze insecten vermaalt hij vervolgens tot een papje dat hij in het
hoornaar nest voert aan de aanwezige larven.
Deze larven geven op hun beurt een zoete stof af die fungeert als
brandstof voor de hoornaar.
Met deze brandstof kan de hoornaar vervolgens nog meer insecten
vangen.
Het nest van een Hoornaar bestaat uit cellulosevezels die afkomstig zijn
van nabijgelegen bomen.
De Hoornaar produceert verder geen honing.
Bron: is-nederland.nl

Aziatische Hoornaar
De Hoornaar moet niet in verwarring worden gebracht met de
Aziatische Hoornaar. Deze soort komt oorspronkelijk voor in Zuid
-Oost Azië en wordt als een invasieve exoot beschouwt in Europa.
Verschil met de Hoornaar is dat de Aziatische Hoornaar agressiever is.
Verder is hij te onderscheiden aan zijn gele poten en donkerder
voorkant.
De Aziatische Hoornaar wordt gezien als een bedreiging voor de
Europese honingbij en dient, wanneer waargenomen, gemeld te
worden.
Heeft u een Aziatische Hoornaar of een nest gezien meld dit dan op:
www.waarnemingen.nl
Voor de vroegtijdige signalering van de Aziatische Hoornaar en het
monitoren ervan zijn vele ogen in het veld onmisbaar. Deze
Aziatische soort wordt dan op een deskundige wijze geëlimineerd.
De Hoornaar in Nederland
Hoewel de Hoornaar in Nederland niet de meest voorkomende soort
is wordt hij de laatste jaren wel meer aangetroffen.
Een mogelijke oorzaak is dat het in de zomers steeds warmer wordt
en blijft waardoor dit leefgebied interessanter wordt voor deze
wespensoort.
Veelal wordt de Hoornaar waargenomen in het zuiden en oosten van
Nederland.
Echter, de laatste jaren is de Hoornaar ook actief in het noorden en
westen van het land.

Uiterlijke kenmerken van een Hoornaar
De Hoornaar is groot in vergelijking met een normale wesp.
Ook maakt hij aanzienlijk meer geluid en komt hij op de mens
dreigender over. In werkelijkheid is de Hoornaar minder agressief.
Een Hoornaar kan tot 3 cm lang worden uitgezonderd de koningin.
Koninginnen kunnen meer dan 3,5 cm lang worden.
Mannetjes zijn over het algemeen iets kleiner dan vrouwtjes.
‹‹‹‹‹ De Europese Hoornaar is een beschermde soort en mag niet bestreden worden.

Europese Hoornaar

Aziatische Hoornaar

Teken weetjes
Een teek lijkt op een plat spinnetje. Teken komen in het hele land voor
in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en
tuinen. Daar leven ze in hoog gras en tussen bladeren.
Teken leven van bloed van dieren of soms van mensen. Ze kunnen
ongemerkt uren of zelfs dagen op de huid zitten en zich volzuigen met
bloed. Meestal zijn tekenbeten onschuldig.
Toch is het belangrijk een teek zo snel mogelijk te verwijderen.
Teken kunnen namelijk besmet zijn met de Lyme bacterie en de ziekte
van Lyme overdragen.
De levenscyclus van een teek
Een teek heeft vier levensstadia:
•
ei
•
larve
•
nimf
•
volwassen teek
In de laatste drie stadia hebben teken bloed nodig.

Dit tekenkoevoetje
kun je bij de drogist
kopen

Ze gaan hiervoor op zoek naar een dier (vooral kleine knaagdieren
en vogels) of mens.
Dat noemen we de gastheer. Als deze gastheer besmet is met de
Lyme bacterie (de bacterie Borrelia burgdorferi), kan de teek ook
besmet raken.
Na een bloedmaaltijd leeft de teek op de bodem tussen grassen en
bladeren. Daar gaat de teek over naar een volgend levensstadium.
Een besmette teek houdt de Lyme bacterie bij zich.
Na enkele maanden gaat de teek op zoek naar de volgende gastheer
voor een nieuwe bloedmaaltijd. Als de teek besmet is, kan tijdens de
bloedmaaltijd ook de gastheer besmet raken. Vooral nimfen en
volwassen vrouwtjesteken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.
De volwassen vrouwtjesteek legt eieren nadat ze is volgezogen met
bloed. Daarna gaat de teek dood.
De eitjes zijn niet geïnfecteerd met de Lyme bacterie.
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Meersteeg 4, Echteld
T. (0344) 644 403
Creatieve reclamemakers
Met oog op de toekomst

Van Dorland Multi-Mediaservice

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van:
Lienden, Ommeren, Ingen
en Eck en Wiel
Van Dorland Multi-Mediaservice
Verhuizensestraat 5-58
4031 KS Ingen
ADVERTENTIE.indd 1

17-07-15 17:14

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

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

45 jarig bestaan Tennisclub Lienden
TC Lienden viert dit jaar haar 9e lustrum.
Een mooie gelegenheid om nader kennis
te maken met de voorzitter, Mark Dubelaar.
Sommigen kennen hem nog als gepensioneerd
huisarts in Lienden.
Tennist u ook?
Ik tennis vanaf mijn 9e jaar en dat wordt binnenkort 60 jaar geleden.
Ik heb als student een deel van mijn studie betaald met het geld dat
ik verdiende met tennisles geven.
Hoe lang bent u al lid?
Ik heb me in 1980 gevestigd en ben meteen lid geworden.
Ik was toen een B speler en dat maakte indruk. Het bestuur ging eerst
opzoeken of dat wel klopte, of ik niet liep op te scheppen.
Wat is TC Lienden voor een vereniging?
Een typische dorpsclub. Naast het wedstrijdtennis is er veel aandacht
voor gezelligheid. Er zijn leden van diverse speelsterktes maar
gezelligheid en samen tennissen staat voorop.
Na de recente renovatie van het park ligt het park er tip top bij en de
nieuwe 4e baan geeft ruimte voor uitbreiding van het ledental.
Hoe is de renovatie van het park gegaan?
Na jaren van onderhandelen kregen wij vergunning voor de aanleg
van een 4e baan. Vanaf de start in 1974 hebben we onze eigen broek
moeten ophouden. De gemeente Lienden was niet van plan deze
“elitaire” club te subsidiëren.
Een stichting bezit het park en de tennisvereniging huurt. Er was lang
gespaard en met een lening, konden we de gelden vrij maken voor
een ambitieuze renovatie. Alle banen en hekwerk werden vernieuwd,
de 4e baan aangelegd en we kregen LED verlichting.
Een nieuwe entree met parkeerplaatsen, samen met Amicitia, op de
Papestraat geeft een betere toegang tot het park. Met het leggen
van zonnepanelen is de club energie neutraal geworden.

Het kersenpaar
Twee kersenbloempjes zagen elkaar in het voorjaar voor de eerste keer
Ze werden samen bestoven door een vriendelijke Bij en ziedaar
Verliefd werden ze en besloten samen te groeien tot de pluk met een leer
Dicht opeen versmolten ze samen op één steel tot een prachtig kersenpaar
De plukker had er geen oog voor en stopte ze in de Hoenderik
Ze kwamen in een verkoopbakje maar wel met een strik
Het stel dat het bakje kocht vond het kersenpaar en glimlachte erbij
En ze smaakten ook nog lekker zo met z'n bei

Wat organiseren jullie allemaal voor de vereniging?
We starten het seizoen met het open toernooi, het Lindekamp open.
Vlot daarna beginnen de voorjaarscompetities.
Vooral de avondcompetities zijn in trek. Maar ook gezelligheidstoernooitjes met o.a. een oliebollentoernooi, junior/senior toornooi en
vorige week nog een barbecue/toss avond. Uiteraard hebben we
ook clubkampioenschappen. En doen we mee met het samenwerkingstoernooi Groot Buren.
Dan spelen we op de banen van de Burense tennisclubs.
Er is ook een steeds populairder wordende najaarscompetitie.
Ook wordt er door leden onderling van alles georganiseerd zoals
een donderdagavondcompetitie voor heren. Een hele gezellige
avond waar xx leden aan deelnemen en waar ook nog eens mooie
wedstrijden gespeeld worden!
Heeft TC Lienden ook jeugdleden?
Met een goede trainer en een actieve jeugdcommissie geven we de
jeugd veel mogelijkheden om te spelen. Met een kleurcode worden
zij in leeftijdsgroepen getraind en spelen zij competitie.
Ook jeugd van omliggende clubs, die geen groep kunnen vormen
om competitie te spelen, zijn welkom.
Naast tennis worden er ook andere activiteiten georganiseerd voor
leden zoals een zomerkamp of een avondje lasergamen.
Op welke manier gaan jullie aandacht geven aan het lustrum?
Onze lustrumcommissie is nog bezig met het vorm te geven, maar
tennissen en de inwendige mens zullen aan bod komen.
We gaan ook een lustrumaanbieding doen.
Wat leuk, wat houdt deze aanbieding in?
Voor 25 euro kun je voor de 2e helft van 2019 lid worden en mag je
meedoen met alle activiteiten. Je bent volledig KNLTB lid.
In het systeem wordt het lidmaatschap wel automatisch verlengd.
Er moet dus afgemeld worden als je er mee stopt.
Hoe kunnen geïnteresseerden zich aanmelden?
Op de site www.tclienden.nl staat informatie en daar zit een
aanmeldlink bij. Voor vragen kun je ook terecht bij ons secretariaat,
tcl.secretariaat@gmail.com

• Tennis Club Lienden is een gezellige
club waar voor jong en oud (tennis)
activiteiten worden georganiseerd.
• Er zijn lesmogelijkheden voor
wie (beter) wil leren tennissen.
• Iedereen kan leren tennissen en
het is geschikt voor alle leeftijden.
• We beschikken over vier kunstgrasbanen waardoor, er (bijna) het
gehele jaar gespeeld kan worden.

Kennismakingslidmaatschap
€ 25

Dus genoeg redenen om lid te worden
van Tennis Club Lienden! We hebben
een kennismakingslidmaatschap
vanwege het lustrum voor € 25.*
Meer informatie www.tclienden.nl
Papestraat 5, Lienden
* Deze aanbieding
geldt voor geldt
het contributiejaar
2019
* Deze aanbieding
t/m 31-12-2019

tclienden

(0344) 60 25 54

www.tclienden.nl
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Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.
Vakbekwaam
0NEFWBLCFLXBBNIFJEWBOPO[FNFEFXFSLFSTPQ
QFJMUFIPVEFO[PSHFOXFWPPSFFOBEFRVBUF
PQMFJEJOH

Service gericht
"VUPCFESJKG-JFOEFOJTFFOGVMMTFSWJDF
BVUPCFESJKGWPPS-JFOEFOFOPNHFWJOH

~ Onderhoud
~ Reparaties
~ Airco service

Betaal nooit te veel!
"VUPSJKEFOEJFOUCFUBBMCBBSUFCMJKWFO
%BBSPNIBOUFFSU"VUPCFESJKG-JFOEFOFFO
USBOTQBSBOUFQSJKTTUFMMJOH[PEBUVEJSFDUXFFU
XBBSVJOöOBODJFFMPQ[JDIUBBOUPFCFOU

~ APK
~ Verkoop auto’s

VogelenzangsewFHCtAG Lienden
TtF

Ingen Leeft!
“Signaleringsgroep Ingen Leeft” bestaat alweer een aantal jaren.
De nadruk lag bij de oprichting op de veiligheid van het dorp en het
oplossen van problemen ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid
die er toen waren.

t
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a
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Daarom is ook de WhatsApp-groep opgericht en zijn er diverse problemen in kaart gebracht en, waar mogelijk, opgelost.
De signaleringsgroep is ook betrokken geweest bij de pilot met de
dorpsauto die iedereen in het dorp kan lenen/gebruiken.
Vanaf volgend jaar vervalt immers de buslijn die nu nog door Ingen rijdt.
Nu, na een aantal jaren, zie je heel duidelijk verandering en verschuiving van behoeften, Gemeenten willen meer wijk- of dorpsgericht gaan
werken en het is van belang dat er een heldere communicatiestroom of
een centraal communicatiepunt komt waardoor er meer duidelijkheid
voor iedere bewoner ontstaat, zodat men weet wat er in het dorp
gaande is, waar je moet zijn als je iets wilt weten enz.
Daarom is besloten om het woord signaleringsgroep weg te laten en
door te gaan als “Ingen Leeft” en samenwerking te zoeken met Roel
van Beekhoff en dorpshuis In de Gaard met De Fruitbode, Mozaïek en
uiteraard de gemeente.
In de komende periode zal er ook contact worden gelegd met alle
verenigingen om zo ons dorp nog leefbaarder te maken.

Een betrouwbaar transportbedrijf nodig?
Wij verzorgen

groot en

Ingen Leeft!

www.ingenleeft.nl
volg ons ook op facebook

klein transport

Denk eens aan:
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Jan Dith van Ommeren (93) nog steeds chauffeur
Van bakkersknecht tot eigenaar transportbedrijf
Lienden- Jan Dith van Ommeren woont al weer jaren in Lienden.
Hij is een geboren Ingenaar. Door zijn huwelijk met de Liendense
Claar Berends raakte hij hier ingeburgerd.
Zijn schoonvader was de bekende transporteur Budje Berends.
Jan Dith heeft veel te danken aan deze Liendenaar.
Hoewel hij begon als bakkersknecht in Tiel lag zijn hart bij het
transport. Zijn schoonvader stak hem de helpende hand toe.
Jan Dith had een eigen transportbedrijf.
Hij heeft al meer dan 70 jaar rijbewijzen.
En… hij toert nog steeds langs de wegen in de Betuwe.
Momenteel in een gelige bolide.

Piet Verwoert

De Hollanders kwamen terecht in Cardina, een stadje dat zo’n 35
kilometer van Ottowa ligt.
Jan Dith kon gelijk aan de slag als timmerman.
Claar kon totaal niet wennen in Canada.
Na een paar dagen vroeg ze aan Jan Dith: “Witte gij hier in de stad een
postkantoor.
Wah moes te gy in da postkantoor”, vroeg Jan Dith toen hij ‘s avonds
thuis kwam.” ‘k Hè ers mar ’s een telegram gestuurd naar Arnhem.
‘k He op da telegram aon de bevrachter bericht: “Lao die kieste met
meubel van ons mar in Arnhem staon. We komme terug .
“Nou dan witte ’t wel wah. Heimweh!. We hebbe ’t elf weke volgehouwe daor in Canada.
Met de boot zijn we wir naor Holland teruggekomme”.

Jan Dith is opgegroeid in Ingen. “As keinder speulden we vaok bij de
melkfabriek ‘De Meiblom’, vlak bij ’t ouderlijk huis aan de Dorpsstraat.
Op de oude lagere school in de ‘Meulegang’ he’k nog in de klas gezaote
bij de meesters Zijderveld en Runge.
Nooit van geheurt zeker?. Ik wit nog da die Runge in de kos was bij de
familie Van Steenis op d’n Abdijhof in Lienden.
Naos ons woonde de smid Rietschoten. Die ha een dochter, Bartha.
Een bar leuk djènje. Ze is nooit getrouwd.
Da lag veural aon d’r moeder. As opgeschote jongens stonden wij
achter de schuurdeur te loere as Bartha aon ’t vrije was.
Bartha aon d’n ene kant van de heining en Dijkers d’r tegenover.
Mar wel gaos d’r tusse snapte!. Een bar vurig kjèlje, dieje Dijkers.
Toen Bartha hum om de nek viet klopte de moeder op ’t raom.
Die hield alles goed in de gaote. Weg .. was de vrijer.
Neje, da’s nie goed gekomme met die verkering.

Transportbedrijf

De smederij is er al lang niet meer.
Het cafetaria van Van Blijderveen heeft de naam “De oude smederij”.
Mar da witte natuurlijk”.
Jan Dith had 2 broers en een zuster. (Gerrie) Zijn broers zijn bekende
Ingenaren, Wim de aannemer en Arie, de dorpsfilmer.
Wim was een echt verenigingsmens. Er is geen vereniging in Ingen te
vinden of hij had er wat mee te maken.
Jan Dith was 13 jaar. Z’n vader vond dat hij genoeg ‘gestudeerd’ had.
“Hij ha al een baon veur me ôk. Bakker worde dà was ’t helemaol.
Ome Willem ha toch immers een bakkerszaok in Tiel.
Die liep as een trein. Nou dan”. Jan Dith kon in 1939 als bakkersknecht
beginnen bij bakkerij Muller op de zogenaamde ‘dubbele rij’, net naast
het gebouw van het Leger des Heils in Tiel.
De Ingenaar werkte bij een aantal bakkerijen in de regio.

Broodjes bakken was er niet meer bij na z’n Canadese avontuur.
Jan Dith werd in 1952 chauffeur.
In eerste instantie bij Kees Baars ( de vader van Piet Baars, ex
wethouder van de gemeente Lienden( p.v.)
Baars was een commissionair in fruit.
Jan Dith reed dit fruit in een vrachtauto naar veilingen en klanten.
Die baan had hij niet lang. Van Ommeren ging steeds meer voor zijn
schoonvader, de Liendense transporteur Budje Berends, rijden.
Hij transporteerde vlees naar Luxemburg. “Zonder vergunning vodje.
Er was altijd wel een goed stuk vleisch in de waoge.
De douane kneep dan de oge eve dich”.

In 1944 moest van Ommeren zich melden voor de arbeidsdienst in
Overberg. “Da moes van de moffe.
Da was helemaol niks veur mij vodje”. Jan Dith ontsnapte ’s nachts uit
het kamp en liep door de bossen naar Elst.
Bij Dirk van d’n Opslag (Van Noort, p.v.) vroeg hij om een roeiboot.
“Maor da plan ging nie deur.
We mochte wel een roeiboot lene van een schipper.
Met drie man roeide we naor d’n overkant.
Bij Huib de Kock in de Rijnstraot krope we in d’n hooibarg.
Rutje Gaasbeek bracht ons achter op d’n melkwaoge naor ’t darp”.
Later dook Jan Dith onder op de boerderij van Trien van Ledden van ’t
Wachthuis aan de dijk. “Daor sliep ik ’s nacht in de pittekelder.
Ze brachte me ète en ’s nachts een deken”.
Ze hebben de Ingenaar nooit te pakken gekregen.
Evacuatie
In 1950 trouwde Jan Dith met Clara Willemina Berends uit Lienden.
De carriere van Van Ommeren kreeg een onverwachte wending toen hij
zijn schoonfamilie leerde kennen.
Zijn zwager Otto Berends emigreerde naar Canada.
Er kwamen opgewekte en interessante geluiden naar de Betuwe.
Jan Dith was gelijk enthousiast. Claar minder.
In 1952 vertrok het stel met een inmiddels geboren kind met een
lijnvlucht naar het ‘beloofde land’.

Uitbreiding van het bedrijf van Berends was er in de jaren ’60.
Vanaf die tijd vestigde Van Ommeren zijn eigen transportbedrijf.
Veel werk heeft hij verzet voor het bekende Rotterdamse bedrijf S.B.S.
( Schuit-Boom-Stanfries) Dit bedrijf had ook een vestiging in Tiel.
Met 2 vrachtauto’s bediende de transportman uit Lienden 33 klanten
in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Haarlem.
Hij vervoerde jam naar grossiers in die plaatsen.
“De lege potte moste mee terug”.
Jan Dith heeft tot zijn 65e gewerkt.
Hij liet een huis bouwen aan de Ingense Molenstraat bouwen.
Uiteindelijk kwam hij toch weer in Lienden terecht.
Nu is al weer jaren Blommeland zijn vaste stek.
Nog steeds is hij actief.
Hij bezorgt opname bandjes van kerkdiensten ( Herv. Gem. Lienden).
Natuurlijk met de auto. “Binnekort zy ‘k aon de beurt voor de keuring
voor ’t rijbewijs. ‘k Zij bar benieuwd”.
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FORMIDO
KESTEREN

GAAT VERDER ALS

KLUSWIJS

KlusWijs Kesteren

Industrieweg 2D • 4041 CR Kesteren
0488 - 480 448 • www.kluswijs.nl

Formido Kesteren gaat verder als KlusWijs & KW Wonen Kesteren
De Formido Bouwmarkt van Leo en Wilma van Beusichem aan de
Industrieweg 2D te Kesteren wordt voortgezet als een KlusWijs
bouwmarkt in combinatie met de shop-in-shop module KW Wonen.
Achtergrond
Leo begon zijn carrière als 17-jarige medewerker in een verfgroothandel en een breed pakket winkel.
Zo’n 21 jaar geleden namen Leo en Wilma de verf- en behangwinkel
van de ouders van Leo over.
In datzelfde jaar vond er een 2e overname plaats; de Plusklus bouwmarkt in Lienden.
Deze winkel kwam leeg te staan en Leo en Wilma zijn daar toen, onder
eigen naam, een breed pakket winkel begonnen.
Toen deze vorm begon te krijgen werd de voormalige verf- en behangwinkel van de ouders van Leo verhuisd naar de “nieuwe” winkel in
Lienden.

In december 2012 (14 jaar later) volgde er weer een verhuizing. Leo
en Wilma namen de Formido bouwmarkt te Kesteren over van
Formido hoofdkantoor.
De winkel te Lienden werd daarin geïntegreerd. Met in gedachten
met deze Formido bouwmarkt nog jaren door te kunnen, viel in
september 2017 het besluit van Formido om te stoppen met de
“formule”.
Waarom de keuze voor KlusWijs?
Leo van Beusichem: “Doordat wij in het verleden altijd met veel
plezier gewend waren zelfstandig te werken en altijd hebben
geprobeerd service en kwaliteit hoog in het vaandel te houden, was
voor ons de keuze voor KlusWijs niet zo heel moeilijk.
Wij zijn nu eenmaal “klantenmensen”, die graag tussen onze klanten
staan. We proberen ook altijd ons team voor te houden dat we de
klanten moeten helpen, zoals ze zelf graag geholpen willen worden.
Juist bij KlusWijs hebben wij het gevoel dat we bezig zijn om samen
aan een prettige winkel te bouwen, waar iedereen zich thuis voelt,
zodat dat de klant weer graag terug komt in onze winkel.
KlusWijs ervaren wij als een organisatie waar de lijntjes kort zijn en
waar daadwerkelijk geluisterd wordt naar de franchisenemer”, aldus
een enthousiaste Leo van Beusichem.
KW Wonen
KW Wonen is een welkome sfeervolle aanvulling in onze winkel,
omdat hierin nu juist de productgroepen zitten waarin wij onszelf de
laatste jaren hebben kunnen onderscheiden, aldus Wilma van
Beusichem. Het succesvolle concept brengt alle groepen binnen de
woonbeleving prachtig bij elkaar en voegt daar de nodige
topmerken aan toe, die normaliter niet binnen een bouwmarkt
kunnen of mogen worden verkocht.
Met de geplande opening “medio oktober” van KlusWijs Kesteren
is dan inmiddels de 8e KW Wonen een feit.

BestBeterBuren (BBBuren) start met nieuwsbrief voor Betuwnaren
LIENDEN - “BeterBestBuren”, informeert inwoners van de
Gemeente Buren, vanaf 1 juli 2019, over diverse ontwikkelingen in
Buren (om te beginnen over het Lingemeer).
Bij allerlei ontwikkelingen van overheden, bedrijven, verenigingen,
organisaties et cetera in de Gemeente Buren, constateert BBBuren dat
instanties weinig en/of ondoelmatig communiceren.
BBBuren wil spil en doorgever van nieuws zijn.
Dit via elektronische nieuwsbrieven (via uw emailadres) en een
binnenkort te openen website www.bbburen.nl.
BBBuren heeft de medewerking van de Gemeente Buren, K3 Delta,
AVRI, Welzijnrivierenstroom et cetera doordat we nieuwsbrieven,
persberichten en andere informatie van hen ontvangen.
We halen daarnaast ook nieuws uit dag- en weekbladen en er zullen
ook andere bronnen bijkomen.
De betreffende bron zal BBBuren altijd met naam vermelden.
Informatie en nieuws vanuit Buren (Lingemeer) wordt letterlijk vanuit
de bronnen aan de inwoners doorgegeven.
Bewoners van Buren (Lingemeer) hoeven niet te zoeken naar nieuws,
dat doet BBBuren voor de bewoners.

BBBuren startte met de nieuwsbrief verspreiding, bij de inwoners
van het Lingemeer.
In de toekomst zullen andere kernen van de Gemeente Buren
volgen.
De frequentie zal eerst 1 maal per week zijn en wel op vrijdag.
De nieuwsbrief zal steeds aan vernieuwingen onderhevig zijn en
indien inwoners van het Lingemeer nieuwsbijdragen (of foto’s)
willen aanleveren, staat BBBuren daarvoor open.
Initiatiefnemer Ton Ax zegt over de nieuwe nieuwsbrief:
“Vrije nieuwsgaring en verspreiding van lokaal nieuws” is waar
BBBuren voor staat.
Wij zijn lokaal en onafhankelijk
Wij hebben geen binding met wie dan ook
Wij gaan niemand beschuldigen
Wij noemen geen namen, wel functies
Voor meer informatie en aanmelding, voor de nieuwsbrief, kunt te
terecht bij:
info@bbburen.nl en www.bbburen.nl (onder constructie)

“Ons Stekkie”, Visvereniging voor mensen met een handicap
Het was 44 jaar geleden dat Herman Briene en zijn schoonzus Corrie
op het idee kwamen om een visvijver voor gehandicapten te realiseren in Lienden.
Na een succesvol gesprek met de toenmalige burgemeester Hoftijzer
zijn ze de mogelijkheden gaan onderzoeken.
Algauw kwam de Marspolder in beeld en in overleg met het Gelders
Landschap mochten ze gebruik maken van een afgesloten vijver aan
de Drosseweg.
Samen met het GL werd de vijver geschikt gemaakt en later zelfs
vergroot waardoor meer "gehandicapte" sportvissers veilig aan de
waterkant kunnen vertoeven.
Regelmatig worden er wedstrijden gehouden (zie Kalender) met als
doel de visser met de meeste meters aan het eind van het seizoen te
huldigen met een feestavond.

Datums Wedstrijden
6e wedstrijd 24 juli 2019 18.00 – 21.00 uur. Avondwedstrijd.
7e wedstrijd 3 augustus 2019 09.30 – 12.30 uur.
8e wedstrijd 17 augustus 2019 13.30 – 16.30 uur.
9e wedstrijd 31 augustus 2019 09.30 – 12.30 uur.
10 wedstrijd 14 september 2019 13.30 – 16.30 uur.

In de toekomst worden er griendhouten matten geplaatst om jonge
vis tegen roofdieren te beschermen waardoor de visstand wordt
verhoogd.
Dat kost ook geld terwijl de vereniging haar begroting net rond kan
krijgen.
“Ons Stekkie” staat los van andere verenigingen dus alleen een
lidmaatschap is voldoende. Ieder lid krijgt een sleutel van het
toegangshek en de schuilhut om ook bij wat minder weer een hengeltje
te kunnen uitgooien.
De contributie is laag dus voor iedereen haalbaar.
Inkomsten komen verder van sponsoren en een verloting.
Ook de samenwerking met Het Gelders Landschap verloopt voor wat
betreft onderhoudswerkzaamheden zeer prettig, waardoor de vereniging selfsupporting kan zijn.

Er moeten toch bedrijven in Lienden en Ingen zijn die een klein
bedrag willen sponseren om de vereniging gezond te houden
zodat zij hun doelstellingen kunnen bereiken om onze gehandicapte sportvissers nog betere faciliteiten te kunnen bieden?
Kijk eens op de website www.onsstekkie.nl en vraag informatie over
het lidmaatschap en sponsoring.

Contact ons: 06-48284606
Visplaats: Drosseweg 7, 4033 CS Lienden
info@onsstekkielienden.nl

13

Blik op de Betuwe
Blik op de Betuwe

Het lijkt in de mode te zijn om met potjeslatijn indruk te maken op het volk.
Beter een goede kopie dan een slecht
origineel, tenminste dat heb ik wel eens
horen beweren, dus ik ga even in die trend
mee.
De filosoof Descartes ging er van het
volgende uit;
“Overgeleverde waarheden kunnen onwaar
blijken te zijn, en ook je eigen waarneming kan
je bedriegen.
Hij vroeg zich af hoe je iets zeker kan weten.
Zintuigen kunnen je bedriegen.
Het enige wat je echt zeker kan weten is dat je
bestaat, want je denkt, denkt te voelen,
twijfelt”.
Het werd een belangrijke basis voor de
westerse filosofie.

Duikers ken ik heel goed uit de wrakberging en
de offshore maar die bedrijfstakken zijn ver
verwijderd van de gemeente Buren.
Misschien iets met een opleiding voor duikers
bij defensie?
Dat was dan wel in het verleden want ik heb er
nooit een kamp gezien en al helemaal geen
militairen met een neopreen pak aan en een
luchtfles op de rug.
Bij de marine noemen ze die duikers trouwens
“kikkers”.
De basis voor veel kennis waaruit ook de
geleerd klinkende aanhef van dit stukje komt,
is tegenwoordig Wikipedia.
Ik ging dus rap naar de straatnamen in de
gemeente Buren
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_strate
_in_Buren_(gemeente)#Lijst_van_straten_in_
Buren) en werd meteen bevangen door een
gevoel van groot onrecht.
Van Asch tot Zoelmond werd uit de doeken
gedaan waar alle straten lagen en als het effe
kon ook nog waarom ze die naam hadden
gekregen maar heel Ingen ontbrak.

Zo ging ik uit nieuwsgierigheid onlangs op
het internet te rade waar de naam
“Duikerskampweg” vandaan komt.
Dat ligt bij ons op de hoek en we rijden er
regelmatig op weg naar Lienden.

Zou dat de reden zijn dat ze ons bij dat
glasvezelnetwerk aanvankelijk ook hadden
afgeschreven?
Iets wat er niet is, hoef je natuurlijk ook niet te
voorzien van betere verbindingen.
De uitspraak van Descartes is bekend komen
te staan onder de Nederlandse tekst;
“Ik denk dus ik besta”.
Dat hield me vandaag op de been.
Ondanks de afwezigheid van heel Ingen, waar
ik woon, als een kern van de gemeente Buren,
ben ik er van overtuigd dat we bestaan.
Toch zou het fijn zijn om te weten waar nu die
naam “Duikerskampweg” vandaan komt.
De ouderen onder ons zullen dit ongetwijfeld
weten.
We horen het graag en misschien is het een
goede aanleiding om er iets over te schrijven
in de Fruitbode.
Dan is er nog het raadsel van de verdwenen
kern Ingen op Wikipedia.
Misschien kan iemand bij de gemeente Buren
in een verloren uurtje Wikipedia nog even
aanvullen nadat hij even langs is geweest om
te kijken of wij er nog zijn met z’n allen.
Maarten Vroombout

Rijnoevervaarten met safarischip de Blauwe Bever
Stoer schip
De Blauwe Bever is een stoer schip, waarop je vanaf het open, maar
wel overdekte bovendek rechtstreeks van de rivier en het omringende landschap en de natuur kunt genieten.
In de kleine, besloten benedenhut kan je je zo nodig opwarmen en
zijn consumpties verkrijgbaar.
De Blauwe Bever is een uniek schip, omdat het op plaatsen kan
aanleggen, waar andere schepen niet kunnen komen, zoals bij de
oever van een natuurgebied. Dat maakt onze vaarten echt bijzonder.
Varen op de rivier
Tijdens de tocht vertelt de gids allerlei interessante zaken over wat
er te zien is.
Vast onderdeel van elke vaart is een excursie aan wal, een wandeling
in een natuurgebied of een bezoek aan een kasteel, oude steenfabriek, een fort of een museum.
Een stadswandeling in een van de karakteristieke stadjes langs de
Nederrijn en de Lek is ook mogelijk.

We varen in het gebied tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede en
verder de Lek af tot voorbij Culemborg, met per vaart wisselende
opstapplaatsen en bestemmingen.
Op de pagina INFO/RESERVEREN op www.deblauwebever.nl is te
zien welke opstapplaatsen en bestemmingen mogelijk zijn.
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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

EEN HEF(TIGE)
KRACHT NODIG?
HUUR EEN

Zome rb loe i ers

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
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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

7PPSFFOQSPGFTTJPOFFMUVJOBEWJFT

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

50%

KORTING
OP ALLE BBQ´S
OP=OP

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 in augustus
Augustus is vooral een zomermaand om te genieten van de tuin en
even vakantie te nemen wat tuinieren betreft.

Leidmotief: relaxen!
BEPLANTINGEN
De groei en bloei van de
meeste planten neemt in
augustus al langzamerhand
af.
Als je uitgebloeide bloemen
regelmatig verwijdert,
bloeien de planten veel beter. Soms is zelfs een nabloei mogelijk.
Dan kan je nog langer genieten van geur en kleur.
In de loop van de maand stop je met het bemesten van kuipplanten.
Hun rustperiode komt in zicht.
Planten in een pot met een dicht bladerdek boven de pot dien je
regelmatig water te geven.
Het bladerdek fungeert als een paraplu waarbij bijna al het regenwater naast de pot terecht komt.
Zonnebloemen hebben deze maand
regelmatig water en voeding nodig.
Snijd de uitgebloeide bloemen af en laat
ze drogen.
Je kunt de pitten dan later voeren aan de
vogels of de zaden bewaren voor het
volgende jaar.
Dahlia's beginnen te bloeien vanaf
augustus, afhankelijk van de soort. Knip
lange uitlopers terug om de vorming
van nieuwe scheuten te stimuleren.

SNOEIEN
Er blijft nog een grote klus over: hagen voor de laatste keer knippen.
Eind augustus zijn de meeste hagen volledig gestopt met groeien.
Zorg er tijdens het snoeien voor dat de haag aan de bovenzijde
smaller wordt, zo kan er nog voldoende licht vallen op de onderste
takken.
Snoei de bessen- en bramenstruiken na de oogst.
Alle takken die het afgelopen jaar vrucht hebben gedragen mogen
teruggesnoeid worden tot op de grond.
Snoei vanaf eind augustus de
uitgebloeide bloemaren van de
lavendel af.
Houdt wel voldoende groen over,
zodat de struik goed de winter
door kan. Je kan ongeveer 1/3
wegsnoeien.
Klimhortensia’s kunnen na de bloei
plat tegen de gevel worden terug
gesnoeid.
Snoei alle snoeivormen van heesters zoals liguster, lonicera, Taxus…
ONDERHOUD
Augustus is ook een uitstekende maand om allerlei onderhoudsklusjes in de tuin te doen.
Bijvoorbeeld schilderwerk als dat nodig is, reparatie van
schuurdaken, hekjes, sluitingen enz.
Houd het terras onkruid- en mosvrij.
Verwijder uitgebloeide bloemen zodat de planten geen energie
steken in het aanmaken van zaden.
Zo kun je langer genieten van een bloeiende border.

STEKKEN EN DELEN
De zomer gaat langzaam in de nazomer over.
Het is een perfect moment om de eerste voorbereidingen voor het
volgende seizoen te treffen.
Begin deze maand met het stekken van kuipplanten.
Stek Pelargonium, Lavatera, fuchsia en lavendel.
Neem krachtige kopstekken van +/- 10 cm en verwijder de bloemen.
Verwijder de onderste bladeren en snij de stek onderaan net onder
een bladknoop schuin af.
Plaats de stek in een potje met aarde
en geef regelmatig water.
Oogst de zaden van uitgebloeide
bloemen en laat ze enkele dagen
drogen op een plek in de schaduw.
Verzamel zaden en doe ze in een
koffiefilter of in een enveloppe.
Bewaar ze gedurende de winter op een droge plaats.

De vijver in september
Wat zijn de vijverklusjes in de maand september?
Iedere maand geven we in de vijverkalender tips over het onderhoud van de vijver en het verzorgen van de vissen.
Begin deze maand is het in de vijver nog volop zomer, maar aan het
einde van de maand begint het verval van de beplanting al
zichtbaar te worden.
Zeker nu is het van belang de waterhardheden op te meten.
Vijveronderhoud
•
Dun nog steeds het teveel aan zuurstofplanten uit.
•
Verwijder de uitgebloeide bloemen en bruine bladeren
van de waterlelies en moerasplanten.

•
Afstervende en ontbindende waterplanten geven
zoveel CO2 vrij, dat verzuring van het vijvermilieu op de loer ligt.
Vooral de GH waarde moet voldoende hoog zijn om de
overschotten van dit CO2 te kunnen binden.
Vissen verzorgen
Hoewel de buitentemperaturen vooral 's nachts al behoorlijk
kunnen dalen, zal het vijverwater nog wel redelijk op temperatuur blijven. Om de conditie van de vissen op peil te houden of
17

KOM KENNISMAKEN
DEZE ZOMER!
Wat hebben we je te bieden?
Zomer• Diverse groepslessen
• Milon, training in slechts 35 minuten
• Personal Training/Coaching
• Overal uitstekende airco
• Diverse buitentrainingen o.a. Bootcamp
• Hoogtetraining; ideaal voor bijv. diabetici en astmapatienten
• Enthousiaste medewerkers die je graag verder helpen!
• Inpandige partners, zie hieronder

actie!

Sportmassage
Hubert Verspui

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

Zomer-

actie!

Vanaf 15,00 per week,
(minimaal 2 weken)
Inclusief Healthcheck
Voor meer info en opgave
surf naar onze website of
bel: 0344-602204.
www.healthclubjulien.nl
Spinning

Aikido

Fitness

Klimwand
Bootcamp

Judo

Xcore
Milon

Hoogtetraining

Crossbox
Mindfulness
Karate
Club Power
Club Battle

Club Yoga
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Gratis ruime parkeerplaats
Gratis Healthcheck
Enthousiaste medewerkers
Groot aanbod en nog veel meer!

Werk en vertier in het oude Ingen

Fotoboek Ingen

1940 - 1960
INGEN IN BEELD

Heeft u het nieuwe fotoboek over Ingen
al besteld? Ruim 200 foto’s 1940-1970
Voorinschrijving € 13,50

Willem van Doorn - Chris van Esterik

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.

orging
Z
Z oest

Uitvaartver
Erik van

DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN
VAN NIEUWE KUNSTGEBITTEN

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

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

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

Inwoners gemeente Buren kunnen gratis scootmobiel lenen
Sinds 2017 zijn er in gemeente Buren vijf uitleenpunten voor
scootmobiels. In Maurik, Buren, Kerk-Avezaath, Lienden en
Beusichem/Zoelmond kunnen bewoners een scootmobiel lenen.
nel, eenvoudig en gratis!
Slecht ter been
Inwoners van gemeente Buren die slecht ter been zijn kunnen gratis
een scootmobiel lenen om erop uit te gaan.
Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, langs familie en vrienden
te gaan of een lokaal evenement te bezoeken.
Scootmobielpas
Om een scootmobiel te lenen is een scootmobielpas nodig.
Deze kan worden aangevraagd bij het gebiedsteam Stib van
gemeente Buren, of via een eerstelijns ergotherapeut van bijvoorbeeld ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

Meer informatie is te vinden op de website van gebiedsteam Stib:
www.stib.nl.
Op werkdagen ook telefonisch bereikbaar op (0344) 680 670.
Uitleenpunten
Er zijn momenteel vijf uitleenpunten binnen gemeente Buren:
1. Maurik: Zorgcentrum De Valentijn
2. Buren: Zorgcentrum Oranjehof
3. Kerk-Avezaath : Zalencentrum De Avezathen
4. Lienden: Huis van Lienden (Blommeland)
5. Beusichem/Zoelmond: Dorpshuis ‘t Zoetzand
Rolstoelen
Sinds eind 2012 kunnen inwoners al gratis een rolstoel lenen op
meerdere punten in de gemeente. De gemeente wil het inwoners
hiermee eenvoudiger maken om er op uit te gaan.

Uit den oude doos

Willem van Doorn, Ingen in beeld
Gert van Schaik 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.

Ommeren, Nederlands Hervormde kerk. Beide foto’s dateren van voor de restauratie, waarvan erin de loop der jaren vele van zijn geweest.
Eind jaren ’60 van de vorige eeuw is er een uitgebreide restauratie geweest. Het interieur van de kerk is op deze foto nog met banken te zien. Vroeger
stond er een muur om het kerkhof van de kerk, deze is helaas verdwenen.
Deze foto’s laten zien hoe het ooit was en dat ook de kerk met zijn tijd is meegegaan.

Ingen, Boog ter ere van de familie Rangé in 1953. Deze familie was graag
gezien in Ingen. Met hun prachtige draaimolen bezorgen zij menig
Ingenaar veel plezier tijdens de jaarlijkse kermis. Er is door de loop der
jaren een goede band ontstaan met de familie Rangé en dit moest tijdens
het 75 jarig jubileum gevierd worden. Er was een heuse intocht op het
plein en er werden talloze toespraken gehouden met uiteraard veel
lovende woorden. De prachtige boog onderstreept de dankbaarheid nog
eens extra.

Dorpsstraat Lienden (jaren 30).
Een beeld uit de Dorpsstraat in de jaren 30 op een mooie zomerse dag.
De luiken in de woning van de familie Nakke (rechts vooraan) zijn
gesloten. Verderop zoekt een groepje mensen beschutting in de
schaduw van de karakteristieke leilindebomen.

Eck en Wiel, Deze foto is gemaakt in de zomer van 1928, op Ganzert voor
het huis van de familie Schimmel. Het huis draagt nu de naam “het
Weitje”. Op de foto zien we Piet Schimmel en zijn vrouw Dirkje
Schimmel-Onink en hun dochters Willie en Dirkje, Hendrik Koedam
(chauffeur van de notaris) hij was getrouwd met Dirkje. De dame rechts
was een nicht van de familie.

Onze eerste vrachtwagen,
met Joop, Cor en Coby van Beusekom
Een foto van “de kolenboer’ in Lienden. De auto is een Diamond T,
gekocht uit het depot van de Amerikanen, aan het einde van de oorlog.
De auto was nieuw en er zat alleen een motorkap op een een kist waar je
op kon zitten om te sturen. Garage van Schaik in Kesteren heeft een stuk
aan het chassis gelast waarna Frits er een laadbak op heeft gemaakt.
En zo hadden we een splinternieuwe vrachtauto die vele jaren dienst
heeft gedaan voor het transport van voornamelijk kolen en fruit

Heeft u het nieuwe fotoboek van Ingen al besteld??

Weer zo’n hete zomer?
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Zakelijk of particulier, groot of klein, bij Koeltechnisch buro Midden
Nederland krijgt u een helder en persoonlijk advies, toegesneden op
uw specifieke situatie.
Klimaatsystemen zijn er voor iedere ruimte en ieder doel.
Van een wandunit die slechts één slaapkamer koelt, tot een systeem
dat een heel ziekenhuis koelt en verwarmt.

KOOPS
Koeltechnisch Buro Midden-Nederland

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

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

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

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

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

35 jaar Dierenhulp Tiel
Sinds 1984, het jaar dat ze het dierenasiel in Tiel nieuw leven
inblies, draait het leven van Marja van Gessel om de opvang van
dieren.
Tegenwoordig runt ze een organisatie met 40 bevlogen vrijwilligers. Vanaf 2014 hoort ook Neder Betuwe definitief bij het
werkgebied van de Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel.
REGIO – Marja: “De eerste echte dierenambulance kregen we in 1995,
als gevolg van de dreigende dijkdoorbraak in februari.
Tijdens de evacuatie werden we ingeschakeld om achtergebleven
dieren op te halen.
Daarmee haalden we de landelijke pers en vervolgens stroomden de
donaties binnen voor een ambulance.
De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan onder meer uit het
ophalen van gewonde, gevonden of overleden dieren.
De ambulances zijn dag en nacht beschikbaar.
Gemiddeld zijn er ongeveer 10 tot 12 ritten per dag en tussen de 30
en 70 meldingen per 24 uur.
Marja: “De dierenambulance komt, samen met de dierenpolitie, ook in
actie bij meldingen van honden die met heet weer in afgesloten
auto’s zijn achtergelaten.
elfs 5 tot 10 minuten kan namelijk al te lang zijn”. Verwilderde katten
worden gevangen en na castratie of sterilisatie weer teruggezet.
“De kittens worden indien nodig gesocialiseerd bij gastgezinnen,
anders gaan ze rechtstreeks naar het asiel.”, vertelt Marja.
Het grootste deel van de meldingen betreft echter dieren uit de
natuur

“Bij een gewonde roofvogel is het aan te raden een deken over het
dier te gooien zodat deze in het donker zit en dan ons te bellen.
Nooit zelf proberen te pakken”, waarschuwt Marja. “Roofvogels, maar
ook zwemvogels, hebben vlijmscherpe nagels”.
De vogels worden naar verschillende vogelopvangcentra gebracht.
Verder verzorgt Dierenhulp de registratie van vermiste, gevonden en
overleden huisdieren.
Ieder huisdier kan onverwacht toch te ver aan de wandel gaan.
Marja: “Daarom is het zo belangrijk dat u uw huisdier laat chippen.
Dit kan de huisdierbezitter ook bij ons laten doen.
En zorg dat u duidelijke foto’s van uw huisdier heeft.”
De stichting kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Voor meer informatie: www.dierenhulp.com

Vakgarage De Haas BV, de vakkundige autogarage bij u in de buurt
Op zoek naar een betrouwbaar autobedrijf in de buurt?
Op zoek naar een betrouwbaar autobedrijf in de buurt? Een
onafhankelijke garage waar u terecht kunt voor onderhoud en
reparatie van uw auto, of caravan? Dan moet u eens naar Vakgarage
de Haas gaan, het ervaren en merk onafhankelijk autobedrijf uit
Lienden en wijde omgeving.
Foto: van Dee Ommeren (containerteeld)
Merk onafhankelijk wat betekent dat
alle auto’s welkom zijn!
Kees en Johan de Haas en Geert doen hun werk met passie.
En Hannie en Henny zitten op kantoor om de administratie op orde te
houden.
U kunt ook gewoon de showroom of werkplaats inlopen, wat de
gemoedelijke sfeer en openheid van dit bedrijf bevestigt.
Behalve onderhoud en reparatie leveren wij betrouwbare
APK-keuringen, aircoservice, uitlijnen en een grote of kleine beurt.
Tevens beschikken wij over de modernste diagnose apparatuur.

Maar ook voor de aanschaf van een nieuwe auto of een betrouwbare
occasion kunt u bij Kees en Johan terecht.
En dat niet alleen, ook op lease gebied.
Voor de zakelijke en privé rijder is deze vorm van rijden steeds
geliefder geworden.
Voor een vast bedrag per maand hoeft er alleen nog maar getankt te
worden, verder wordt alles geregeld.

De hypermoderne wasstraat zorgt dat uw auto er altijd blinkend bij
staat en ook het tankstation is 24 uur per dag bereikbaar.
En heeft u eens een grote was of wilt u uw tuinkussens eens reinigen,
dan kunt bij de wasmachine unit terecht.
Kortom vakgarage de Haas is een
betrouwbaar adres voor uw stalen ros,
kom maar eens kijken.
Vakgarage De Haas BV
Vogelenzangseweg 43-45
4033 AG Lienden
tel.: (0344) 60 22 50
mail: info@vakgaragedehaas.nl

De Haas
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Zomerplezier met Stip Verhuur

Exclusieve Limo

Party- en pagodetenten

Tijd voor een Buiten-Feestje?
Van theelepel tot aggregaat

Mobiele- en tafelbiertap

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

Nieuw

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

NIEUW! Stormbaan 46 meter

Opblaasfiguren

Springkussens

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

JE GAAT OP
VAKANTIE EN
NEEMT MEE...

Waterstraat 3
4033 EC Lienden
TEL
085 87 6 89 62
MAIL info@jvdict.nl
WEB www.jvdict.nl
Kijk ook in onze webshop:
https://webshop.jvdict.nl

Lenovo i5 GEBRUIKT 14”

Ewent 5 poort autolader

Laad 4 apparaten tegelijk

T440p
Deze gebruikte laptop is een
krachtige machine op ideaal
formaat, kom hem ervaren!

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

EW1314
Laad 4 apparaten tegelijk
op met deze USB lader.

€ 250,-

€ 24,-

Mini Wifi Repeater

Telefoonhouder met lader

Snel lader voor in de auto

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

EW1191
Houdt de telefoon voor
de houder en deze gaat
automatisch open.

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

€ 28,-

Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

€ 31,-

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

€ 40,-

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

€ 15,-

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s
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Column: Conny van der Heijden

Ommerenveldseweg 67 t 4032 NB Ommeren t T: 0344 - 601632
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Op naar 75 jaar vrijheid
Terugblik op de oorlog

Het Spookhuis en de Duitse Soldaten
In Eck en Wiel staat aan de Prinses Beatrixstraat ‘Villa Kamplust’ bij de
dorpsbewoners beter bekend als ‘Het Spookhuis’. In 1830 is het
gebouwd door notaris Post en later gekocht door de rijke en excentrieke W.Ch Naezer. Een man met vreemde gewoontes en een groot
dierenvriend. Voor zijn hond liet hij geen gewoon hok bouwen maar
een huis met een kamer, keuken en slaapkamer zodat het dier het
even goed zou hebben als zijn baas.
Ook wilde Naezer graag leren paardrijden maar vond les nemen
klaarblijkelijk grote onzin. Om zijn evenwicht te leren bewaren legde
hij een zadel over de halve onderdeur en ging erop zitten.
Daarbij gaf hij zijn knecht de instructie om de deur heen en weer
bewegen. Een betere leerschool bestond er volgens hem niet.
In de lente van 1940, vlak voordat de Tweede Wereld oorlog uitbrak,
besloten Naezer en zijn vrouw het dorp Eck en Wiel te verlaten en
koersten met het schip De Batavia richting Engeland, waar de schoonfamilie woonde.
Voor vertrek had Naezer zijn personeelsleden de opdracht gegeven
om in het huis dag en nacht het licht te laten branden en het hoopje
geld, dat hij op tafel had gelegd, precies zo te laten liggen tot hij weer
terug kwam.
Hiermee wilde hij waarschijnlijk net doen of het huis bewoond was.
Maar daar trapten de aanstormende Duitsers niet in.
Niet lang nadat het echtpaar was vertrokken kwamen zij het dorp in
gemarcheerd, opzoek naar een geschikt logeeradres.
Het liefst in een zo groot en mooi mogelijk huis.
Het viel hen op dat er in Villa Kamplust dag en nacht licht brandde,
maar wanneer ze aanbelden er niet werd open gedaan.
Door het raam hadden ze geld op tafel zien liggen.

De volgende keer toen ze keken lag het onaangeroerd nog steeds op
dezelfde plek.
Hoogst merkwaardig en waarschijnlijk bezorgde het hen ook kippenvel, maar de Duitsers waren niet bang en besloten hun inkwartiering
te maken in de mooie en statige Villa Kamplust.
Wat ze niet konden weten was
dat er tussen het plafond en
de vloer van de bovenverdie
ping een kruipruimte was.
Onduidelijk is wie het lef had
om daar tussen te kruipen,
maar op een avond zaten de
soldaten gezellig bij elkaar wat
te praten, toen opeens de lamp aan het plafond begon te bewegen.
Eerst heen en weer en daarna op en neer. Verstijfd van angst staarden
de Duitsers naar de flikkerende verlichting, maar al snel renden ze
struikelend over elkaar het huis uit.
Degene die in de kruipruimte zat zal wel veel plezier hebben beleefd
aan zijn gespook dat Villa Kamplust uiteindelijk de naam van ‘Het
Spookhuis’ bezorgde.
Dat begon met de vreemde opdrachten van de eigenaar die na zijn
terugkomst de ongeschonden villa weer kon betrekken, maar hoogstwaarschijnlijk het hoopje geld kwijt zal zijn geweest.
Bronnen:
Willem van Doorn;
Eck en Wiel - Grepen uit de geschiedenis, Joke Honders;
www. delpher. nl.
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Cafetaria Calimero
Ommeren
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Spiltkaas al 35 jaar het vertrouwde adres voor:
natuur gerijpte Noord-Hollandse Kaas
vers van het mes.

CALIMERO
ON TOUR

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

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

Iedere woensdag van
8.00 tot 12.30 op het
Marktplein in Lienden

Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

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

www.spiltkaas.nl
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Barbecue specialiteiten:
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Bestel t
uw buffet online
t
www.versplein
t
t
augustinus.nl
t
t
t
t
t
t

Oesterhammetje
Satéstok van varkenshaas
Tropicalspies
Kebabspies
Globesspies
Kinderspies
Fantasiespies
Biefstukspies
Spaanse Pincho
Biefstuk
Entrecôte
Entrecôte gemarineerd
Rundershaslick
Rib-eye steak
Runderschnitzel
Kip-Hawaii spies
Lamskotelet
Maxiburger
Calzonesteak (Biefstuk gevuld met ui, kaas, salami)
Italiaans kippetje (Kipfilet gevuld met kaas,
gedroogde ham, zongedroogde tomaat)

Fruitsalades

Salades

Compleet verzorgde BBQ of buffet,
De buffetten zijn ook in de webshop te
bestellen. Net als de belegde broodjes overigens.
familiedag, vergadering, verenigingsbijeenHet gemak is compleet: bezorgen, ophalen en
komst, babyshower of workshop.
afwassen doet Versplein Augustinus voor u.
Prachtige binnen en buitenruimte om uw
Hecht u aan live-voorpret? kom langs in de winkel
evenement tot een groot succes te maken
en overleg over uw wensen.
Versplein Augustinus verklaart het BBQ voor geopend! Rijnstraat 72, 4031 KM Ingen | 0344-606805
Beenham

info@campingaugustinus.nl | www.campingaugustinus.nl

Grotebrugsegrintweg 156a t 4005 AM Tiel t T: 0344 613606 t E: info@verspleinaugustinus.nl t I: www.verspleinaugustinus.nl

Lekkere zomerse recepten
Notenhapjes

Eetbare bloemen

Verras je gasten met zelfgemaakte notenhapjes! Wees niet bang
want ondanks dat je zelf deeg moet maken, is het een eenvoudige
klus. Binnen ongeveer 20 minuten staan ze al in de oven en dan is
het slechts nog even een kwestie van wachten tot ze klaar zijn. Je
kunt dit ook als dessert serveren, lekker met een bolletje ijs erbij!

Bloemen staan mooi in een vaas in
huis of in de tuin. Maar wist je dat je
sommige bloemen ook kunt opeten?
Verras je familie en vrienden en tover
je salade, vleesgerecht of drankje in
een handomdraai om in een feestje
met deze eetbare bloemen.
Het lijkt misschien een beetje vreemd, bloemen eten, maar dat valt
best mee! En de smaak is ook niet zo raar: Oost-Indische kers smaakt
bijvoorbeeld een beetje naar radijs. Sommige eetbare bloemen
hebben veel smaak, sommige smaken neutraal. Naast dat je eetbare
bloemen in salades of bij vleesgerechten kunt serveren, kun je ze ook
verwerken in ijsblokjes of ze zelfs frituren!

Recept voor 10-12 notenhapjes
Tijd: circa 20 min. + 20 min. in de oven
BENODIGDHEDEN:
Voor het deeg:
• 50 gr boter
• 200 gr roomkaas
• 140 gr bloem
Voor de vulling:
• 1 ei
• 15 gr gesmolten boter
• 90 gr basterdsuiker
• halve theelepel vanillearoma
• hazelnoten en amandelen
BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Dan is het tijd om het deeg te
maken. Doe de ingrediënten voor het deeg in een kom en kneed er
een mooie zachte deegbal van.
Als het deeg te plakkerig blijft kun je voorzichtig beetje bij beetje
nog wat extra bloem toevoegen.
Rol het deeg uit tot een dunne plak en steek er ongeveer 10 – 12
rondjes uit. Vet een muﬃnvorm in en leg de deegrondjes in de
vormpjes. Kluts het ei en meng met de suiker, voeg de suiker steeds
beetje bij beetje toe terwijl je blijft roeren.
Voeg daarna 15 gram gesmolten boter toe en een halve theelepel
vanillearoma, even roeren en klaar.
Hak de noten fijn en vul de deegbakjes met het notenmengsel.
Daarna verdeel je het ei-suiker mengsel over de bakjes en dan
kunnen ze de oven in voor ongeveer 20 minuten.
Tadaa een heerlijk zelfgemaakt notenhapje, eet smakelijk! Zelf
hebben we overigens geen muﬃnvorm gebruikt maar wat grotere
schaaltjes (zo groot als een schoteltje van een theekopje ongeveer).
Met het deeg kun je ongeveer 6-8 grotere notenhapjes maken.
Tip: Deze zelfgemaakte pecanbroodjes zijn ook heerlijk!
Tip: Ook lekker als dessert met een bolletje ijs erbij.
Terwijl het ene na het andere warmterecord wordt gebroken in
Nederland, is jouw eetlust waarschijnlijk naar een dieptepunt
gedaald. Niet handig! Sterker nog: uitdroging en een tekort
aan voedingsstoffen liggen op de loer. Belangrijk dus, dat je
genoeg vocht en vitamientjes binnen blijft krijgen.

Met deze zoetsappige snacks komt dat helemaal goed:
Komkommer
De komkommer bestaat voor 90 procent uit water en is daardoor
een goede dorstlesser. Dit groentje bevat vitamine K, C en A.
Enne... die komkommerschijfjes zijn ook heerlijk verfrissend op je
ogen. Doei wallen!

Veelgebruikte eetbare bloemen
Behalve de Oost-Indische kers zijn er nog veel meer bloemen die
heerlijk smaken. Goudsbloem, Oost-Indische kers, viooltjes,
afrikaantjes, paardenbloemen, courgettebloemen, klaproos, pioenrozen, valeriaan en lavendel zijn zomaar enkele voorbeelden van planten
met eetbare bloemen.
Van alle kruiden zoals bieslook, salie, lavendel en tijm kan je de
bloemen eten. Het beste kan je de bloemen, onbespoten uit eigen tuin,
in de ochtend plukken. Dan hebben ze de beste smaak.
Wat kun je wel eten en wat niet?
De blaadjes van jonge bloemen smaken het lekkerst; blaadjes van
oudere bloemen kunnen al snel bitter smaken.
Het hart en de steel van de bloemen smaken minder lekker.
Er zijn ook bloemen die je niet kunt eten omdat ze giftig zijn.
Neem dus geen risico en zoek vooraf goed uit of de bloemen eetbaar
zijn. Vermijd daarnaast bloemen die bespoten zijn.
Als je ze zelf geplant hebt, weet je zeker dat ze niet bespoten zijn
Alle snijbloemen en planten die je in de winkel kunt kopen zijn
absoluut niet geschikt voor consumptie.
Eetbare bloemen zijn speciaal gekweekt voor het gebruik in
gerechten. Ook zwangere vrouwen wordt het eten van bloemen
afgeraden.

Bulgursalade met mandarijn en zalm (2pers)
150 gr bulgur
2 zalmfilets à 120 gram
1 wortel
1 rode biet
1 rode ui
1 mandarijn1 thl verse
gember( geraspt)
1.
2.
3.
4.
5.

Dressing:
½ el. honing
1 ½ el cider- of appelazijn
1 thl. mosterd( grove)

Kook bulgur volgens richtlijn op verpakking en zet opzij.
Snijd wortel, biet en ui in heel smalle reepjes ( julienne)
Wanneer u sneller wilt werken: rasp ze grof.
Schil mandarijn en snijd partjes doormidden, gebruik
het sap ook!!.
Maak de dressing klaar
Meng bulgur met gesneden groenten en dressing.

Yoghurt of kwark
Een goed begin is het halve werk. Start je dag met een bakje
yoghurt of kwark. Gooi er wat kokoschips, zomers fruit en nootjes
door en je hebt een heerlijk zomers ontbijtje.

Grill of bak de zalm 2 x 3 à 4 min. op BBQ.

Verse muntthee
Voeg verse munt, citroen- en komkommerschijfjes toe aan water
in een thermosfles. Zet dit drankje op tijd in de koelbox voor naar
het strand, zodat het lekker fris is als je op het strand arriveert.

Eet smakelijk
Fred van Loon

De salade krijgt nog meer smaak wanner je deze een dag tevoren
klaar maakt.
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De vrijheid in een luxe verblijf met alle faciliteiten en services binnen handbereik.
Rust, ruimte en genieten!
Aan de rand van het pittoreske en gezellige dorpje Ingen, in de Betuwe, op een rustige
locatie, ligt logement ’t Voorhuysch.
Het logement heeft een landelijke sfeer en door de combinatie van moderne elementen en
natuurlijke materialen is het een huis waar velen zich thuis zullen voelen door de mooie
ambiance en prachtige omgeving.

Een bijzondere plek midden in de Betuwe dat voelt als
een thuis voor vele van onze gasten die ’t Voorhuysch in
hun hart hebben gesloten.
U beleeft hier een
combinatie van
tijdloze charme in
een weelderige
omgeving en
bovenal,
ontspanning.

Logement ’t Voorhuysch - Hoogkana 23 - 4031MK INGEN - Tel. 0344-601654 of 06-24935486
info@voorhuysch.nl - www.voorhuysch.nl

De grondschroef voor een solide fundatie

Stop met graven of heien, of te wel StopDigging
De grondschroef die de traditionele betonfundering vervangt.
Onze gecertificeerde schroeven zijn ontwikkeld in Zweden en
worden in eigen beheer geproduceerd.
De grondschroeven zijn uitermate geschikt als vervanging voor
betonfundering voor schutting, tuinhuis, veranda, serre, straatmeubilair, pergola’s, vlaggenmasten, speeltoestellen en vele
andere toepassingen op constructie gebied
Met het aanbod van diverse maten en lengtes schroeven wordt de
drukkracht en de grondsoort berekend waarna op een snelle en
efficiënte manier met behulp van een laserapparaat de schroeven
geplaatst worden.
Snel, flexibel funderen en minder kostbaar.
"De grondschroef kan tot maximaal 3000 kg per stuk dragen, ideaal
dus voor hoveniers, aannemers, verandabouwers maar ook particulieren kunnen bij ons terecht" aldus Rob Herkströter van Aanpak Bouw
en Riool uit Kapel Avezaath.

StopDigging: neem contact met ons op en zie hoe
snelfunderen met een grondschroef u tijd, moeite
en geld bespaart bij uw volgende project.

Binnen de bedrijfsfilosofie van het bedrijf past deze manier van
fundering perfect, vooral omdat het snel, netjes en duurzaam is.
Dat Aanpak Bouw en Riool , riool-, renovatie-, en grondwerkzaamheden verricht dat weten we al jaren en dat ze innovatief en
vernieuwend werken blijkt maar weer met deze nieuwste techniek
van funderen.

Aanpak Bouw en Riool
Twee Sluizen 11
4016 DC Kapel Avezaath
0344-661699 M: 06-46076572
www.aaanpak.eu
info@aanpak.eu

StopDigging Grondschroeven
Twee Sluizen 11
4016 DC Kapel Avezaath
06-83908271
www.stopdigging.nl

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus stellen een aantal tuinliefhebbers
in de Betuwe hun tuinen weer (gratis) open tussen 10:00
tot 17:00 uur.
De Betuwse Tuinenroute bestaat reeds 24 jaar.
De deelnemende tuineigenaren stellen hierbij gedurende twee
weekeinden per jaar, in juni en augustus, hun tuin gastvrij en
kosteloos open.
Het aantal deelnemende tuineigenaren aan de Betuwse Tuinenroute wisselt per jaar, in 2019 zijn het er 15.De tuinen liggen verspreid over de Betuwe, tussen Arkel en Hemmen.
De tuinen, herkenbaar aan een groene banier, zijn allemaal heel
verschillend van aard.
Kortom, iedereen kan genieten en inspiratie opdoen!
Alle deelnemers doen hun uiterste best om de tuin zo goed mogelijk
te verzorgen.
Er is veel kennis aanwezig over het beheer en de beplanting, de
eigenaren delen die kennis graag met de bezoekers.
Bovendien realiseert eenieder zich dat bezoekers van heinde en
verre komen om de tuinen te bezoeken.
Gastvrijheid staat dan ook hoog in het vaandel van alle deelnemende tuineigenaren!
Zie www.betuwsetuinenroute.nl voor een overzicht en beschrijving
van de deelnemende tuinen
Deelnemende tuinen:
1. Bas en Ine Tromp Rietveld 15, 4241 EB Arkel
2. De Achtertuin De Achterweg 59, 4156AB Rumpt
3. Dick van Leeuwen en Ineke de Vries Lingedijk 71, 4191VB Geldermalsen
4. Tuin van Joke Knol De Elzenpasch 8, 4003 CK Tiel
5. De Bijentuin Aalsdijk 10, 4115 LN Asch
6. Dicky Schipper Essenbos 8, 4021 CG Maurik
7. Axel Messing & Louisanne Heuff Essenbos 5 4021 CG Maurik
8. Lia Schipper en Simon Elgersma Rijnbandijk 241, 4023 AJ Rijswijk
9. Hendrik en Hanneke Zaayer Oude Broekdijk 18, 4041 AR Kesteren
Zondags gesloten
10. Geerte's Tuin Schaapsteeg 1 4041 AT, Kesteren
11. Huis ten Halve Nedereindsestraat 39 4041XE Kesteren
12. De Tuyncaemer Hogeweg 4 4033 CG Lienden (zie uitgelicht)
13. Kasteeltuin Hemmen Tegenover Veldstraat 81 te Hemmen
14. Tuin van Roeland Grip Grotestraat 12 4064 EC Varik
15. In Liefde Bloeyende Reijersteinseweg 2 4124 AW Hagestein

Uitgelicht:

De Tuyncaemer
Wouter en Marianne Tuyn
Hogeweg 4 Lienden
Tel.: 0488-482766
E-mail: info@mariannetuyn.nl
www.mariannetuyn.nl
Onze tuin op het Betuwse platteland is ongeveer 5000 m² groot.
In 1984 zijn wij hier komen wonen en sinds die tijd is de tuin al
heel wat keren veranderd.
Je kunt er niet alleen genieten van prachtige Engelse borders, een
vijver en een moestuin, maar je kunt ook wandelen over de
graspaden door het “bloemrijk grasland”.
Met dit laatste hebben we al 7 jaar ervaring en de afgelopen
herfst hebben we een van de velden opnieuw ingezaaid met een
nieuw mengsel.
Het is prachtig geworden al is het hoogtepunt, wanneer u dit
leest al voorbij.
En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, is er aan de buitenzijde van de tuin “een prairietuin” ingeplant.
Denk hierbij aan veel grassen en grote groepen robuuste planten.
Kortom, veel nieuws te beleven!
Groepen zijn welkom na telefonische afspraak.

Politiewerk
Het is weer bijna zover: Zomervakantie. Voor iedereen de tijd om
even bij te komen van de jaarlijkse beslommeringen.
Dat geldt uiteraard ook voor uw wijkagent.
Het werk van de politie gaat echter gewoon door, 365 dagen per
jaar, 24 uur per dag.
Vaak denken mensen bij politiewerk aan bekeuringen schrijven.
Ergens logisch, want dat is, in de meeste gevallen, de enige manier
waarop mensen met de politie in aanraking komen.
En dat is dan eigenlijk maar goed ook.
De politie ligt, zeker in deze tijd van sociale media, altijd onder een
vergrootglas. Wij zijn publiek domein.
Ons werk is heel vaak zichtbaar. Toch weten mensen vaak helemaal
niet wat de politie allemaal doet. Ik krijg de vraag geregeld.
Vaak omdat mensen echt geïnteresseerd zijn in het politiewerk.
Tegen mensen die alleen maar kritiek uiten op het werk van de politie
zeg ik: Heb jij wel eens iemand die zwaar gewond is rustig gehouden?

Spring jij in een vechtpartij tussen
mensen die jij niet eens kent?
Heb jij wel eens iemand gereanimeerd?
Heb jij wel eens iemands leven gered?
Heb jij wel eens aan mensen moeten vertellen dat zijn of haar geliefde
nooit meer thuis zal komen?
Eerlijk is eerlijk. Ik weet het antwoord vaak al van tevoren.
Wij zijn er niet om populair gevonden te worden.
Maar het is wel prettig als je werk gewaardeerd wordt. Dat zie je, zeker
in de sociale media, lang niet altijd terug.
Gelukkig voel je de waardering wel als je met
mensen in gesprek bent. Wij kunnen niet alles
op lossen, maar wij zijn er wel als het er toe doet.
Voor jullie allemaal!
Een hele fijne zomervakantie gewenst!
Frank Siccama, Wijkagent Buren Oost
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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

(Bij camping de Betuwe Kesteren)

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

Personeel nodig?

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

Uitzenden

 Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

Bewoners Kulturhus op bezoek bij OBS de Sterappel te Lienden
Op donderdag 18 april waren de bewoners van het Kulthurhus te
Lienden uitgenodigd om te komen kijken naar “het open podium”.
Dan voeren de kinderen een stukje op voor de ouders, maar nu voor
het eerst ook voor de ouderen van het Kulthurhus.
De kinderen van OBS de Sterappel
hadden een mooie poster gemaakt om de
bewoners uit te nodigen.
Deze hing op school en door het gehele
Kulthurhus. Al bij het ophangen van de
posters ontstond er een band tussen jong
en oud. Er werd gespeeld met een
vliegtuig en de kinderen, maar ook de
ouderen genoten volop!
Groep acht mocht de ouderen ophalen in het Kulthurhus. Er ontstond
een hele stoet met rolstoelen die geduwd werden door de kinderen.
Het genieten van beiden begon toen al. Er werden vragen aan elkaar
gesteld en veel gelachen. De zon scheen heerlijk op de weg naar
school.
Eenmaal op school stond de andere helft van groep 8 klaar om koffie en
iets lekkers aan te bieden. Elke klas had iets lekkers gemaakt voor de
ouderen en ook voor zichzelf om bij de lunch te eten. De lunch en
gerechten zijn voor een groot deel gesponsord door de Jumbo in
Lienden. Echt lokaal betrokken!
De ouderen genoten van de kinderen op het podium. Er was zelfs
ontroering te zien bij de ouderen. De kinderen genoten van het publiek
en deden erg hun best om een mooi optreden te verzorgen.
Na de optredens werd er door de kinderen de gerechten aangeboden
aan de ouderen. Zij genoten er enorm van en bijna alles was op!
Na de optredens werd er door de kinderen de gerechten aangeboden
aan de ouderen.

Zij genoten er enorm van en bijna alles was op!
De bewoners van het Kulthurhus gaven elk kind op OBS de Sterappel
een zakje met paaseitjes. Dit was een waar succes!
Ook werden de ouderen teruggebracht
door de kinderen van groep 8 en
ondanks dat er in de klas een film
werd gedraaid, stonden ze gelijk klaar
om mee te helpen. Onderweg naar het
Kulthurhus werden er door de
kinderen al nieuwe activiteiten
bedacht om te organiseren voor de
ouderen.
Een paar kinderen willen zelfs vrijwilligerswerk gaan doen bij het
Kulthurhus.
Er is een nieuwe samenwerking ontstaan tussen OBS de Sterappel en
Kulthurhus te Lienden!

Uitzendgroep Werk B.V.
Uitzendgroep Werk uit Ommeren is een uitzendbureau gevestigd
in de Betuwe.
Wij leveren voornamelijk personeel in de sectoren zoals land- en
tuinbouw en horeca.
Tijdens het fruitplukseizoen is er vooral veel vraag naar extra
handen.
De uitzendkrachten komen uit landen als Polen en Roemenië.
Buiten het fruitplukseizoen wordt er bijv. gewerkt als fruitsorteerder.
Bent u op zoek naar (tijdelijk) extra personeel?
Neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.
Uitzendgroep Werk heeft een strenge selectieprocedure, is flexibel en
heeft voldoende beschikking over geschikte mensen.
Uitzendgroep Werk B.V. – Ommerenveldseweg 44
4032 NC OMMEREN – 0344-603917

Uitzendgroep Werk z Ommeren jest agencją zatrudnienia z siedzibą w
Betuwe.
Dostarczamy głównie personel w sektorach takich jak rolnictwo,
ogrodnictwo i hotelarstwo.
Podczas sezonu zbierania owoców szczególnie duże jest zapotrzebowanie na dodatkowe ręce.
Pracownicy tymczasowi pochodzą z krajów takich jak Polska i Rumunia.
Na przykład poza sezonem zbierania owoców ludzie pracują jako
sortownik owoców.
Szukasz pracy? Następnie skontaktuj się z nami w sprawie możliwości.
Uitzendgroep Werk B.V. – Ommerenveldseweg 44
4032 NC OMMEREN – 0344-603917
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Tienermoeder

De Dirken

De 8ste groepers zwaaien af!
Voor de 8ste groepers is het bijna voorbij het basisonderwijs…
De kinderen zijn druk met de voorbereidingen van de musical.
Ze leren de teksten uit hun hoofd en repeteren elke dag.
Een handvol ouders bereiden met de leerkrachten het kamp en
eindfeest voor. Inmiddels weten ze waar ze heen mogen en hebben
ze allemaal hun aanstaande klas op de nieuwe school ontmoet.
De kinderen gaan onder andere naar het Rembrandt college en
‘Het Perron’ (CSV) in Veenendaal en naar het Pantarijn en Helicon in
Kesteren.
En als je de kinderen vraagt hoe ze de deur dicht trekken van de
basisschool dan krijg je deze antwoorden; ’Eindelijk vrij’, ’een hele
frisse nieuwe start’, ’de wijde wereld in’, ’ik zou nog wel wat
langer op deze school willen blijven’, ’een nieuwe start tegemoet’
tot ’eindelijk van deze school af’.
Sommige hebben een droom, ‘Ik wil Messi worden’ of ’Ik wil naar
de Olympische spelen als zwemster’. Sommige dromen van een
eigen zaak, ’Ik wil een eigen kappers- en beauty zaak’ of ‘Ik heb
een passie voor auto’s, ik weet precies hoe mijn autobedrijf eruit
gaat zien’ en (veel meisjes dromen er van) ‘Ik zou een eigen
kleding- of make up lijn willen’. Allemaal dromen, wensen en
toekomstvisies van afzwaaiende 8ste groepers.
Ook de realistische kijk op de toekomst is geweldig om te horen uit
de monden van deze jong volwassenen. Bijvoorbeeld: ‘Ik weet echt
niet wat ik wil worden’ en ‘Als ik gescout wordt voor de Leeuwinnen zou ik dat leuk vinden maar ik denk niet dat dat gebeurt’,
‘Ik zit op judo omdat ik het leuk vind niet om kampioen te
worden’ en ‘Als ik mag werken ga ik eerst lekker verdienen’ en de
mooiste vond ik, ‘Ik hoop dat ik later een sterke vrouw ben die
goed voor zichzelf kan opkomen!’
Wat een mooie tijd hebben ze gehad!
Als ze vertellen over hun jaren op de basisschool.
‘Ja! Mooie jaren hier gehad’, ‘Het was leuk’, ‘Ik ga de klas echt
missen’, ‘Met trotsheid van school af’, ‘Blij dat ik het af kon maken’,
‘Ik ben groter en slimmer’, Sommige momenten waren leuk,
sommige grappig. Maar ook momenten dat het niet leuk was’,
‘Het was gezellig met de hele klas’ en dan komt er ook weer
zo’n mooie opmerking voorbij… ‘Ik kan me de eerste school-

dag nog heel goed herinneren. Ik kwam aan de hand van
mijn moeder binnen. Super verlegen en alles nieuw’.
Ja, dan val ik toch nog even terug op vroeger.

Wij kwamen van de basisschool en gingen na de zomervakantie
naar een nieuwe school. Meestal begon je met een sportdag en daar
leerde je je nieuwe klas kennen.
Nu krijg je een lijst met namen…via de mail, je kinderen pakken hun
telefoon en Snapchat, Instagram en Tiktok worden afgezocht.
Mét resultaat, mijn tiener heeft gelijk contact nog voor de eerste
kennismaking!!! Ook een afspraak om te gaan zwemmen met een
aantal was snel gemaakt.
Hoe leuk is dat; Wij zenuwachtig en nieuwsgierig en onze
tieners…vooral nieuwsgierige stuiterballen.
Nu komt de tijd van het verzamelen een tas, pennen, potloden,
geodriehoek, schriften en een rekenmachine.
Fietsen, al dan niet nieuw, gepoetst en nagekeken.
Oefenritje naar de nieuwe school en dan…eerst maar op vakantie.
Maar de meeste tieners kunnen niet
wachten op de eerste schooldag op
hun nieuwe school.
Veel plezier met de grote stap van
jullie tiener.
Die nu toch best groot aan het
worden is.

Hij verzamelde van alles voor zijn handel
tot het moment dat zijn vader in een
vlaag van woede de schuur van nieuwe
Daar stond hij, kon
niets zoeken en met
kon hij de sloten

sloten voorzag.
niets opbergen,
geen mogelijkheid
forceren.
Was zijn vader uit zijn slof geschoten door de
verzamelwoede van de zoon, zoonlief koelde
zijn woede op vader.
Uit nijd smeerde hij stopverf in de nieuwe sloten en met een vette
grijns liep hij naar binnen.
Aan tafel was het stil: vader deed zijn mond niet open en zoonlief
evenmin. Moeder voelde een spanning oplopen, maar wist niet hoe
deze te breken.
Tot de schaal met yoghurt op tafel kwam en zoonlief de opmerking
maakte dat hij zo’n grote zilveren lepel wel bij zijn verzameling wilde.
Vader zei in eerste instantie niets, maar de kleur in zijn gezicht nam flink
toe en toen hij helemaal rood aangelopen was omdat zoonlief
opmerkte dat hij de schaal ook wel voor zijn handel kon gebruiken, was
het hek van de dam.
“Ben je nu helemaal ( op de rest van de woorden ligt censuur)…. “
schreeuwde zijn vader, “Ik heb het helemaal gehad met die rotzooi van
jou” en liep boos van tafel.
Toen zijn moeder hem vroeg wat er nu eigenlijk aan de hand was,
vertelde zoonlief wat er die middag was gebeurd en hoe hij gereageerd
had.
Hij was nauwelijks met zijn verhaal klaar of zijn vader gebood hem met
luide stem naar de schuur te komen.
“Da’s foute boel dacht” hij , maar ging toch.
Terwijl hij het erf overstak kwam er een onbekende het erf oplopen,
richting schuur.
De hond liep om de zoon heen en blafte naar de man.
“Vreemd” dacht hij, “Anders doet hij dit nooit”.
Hij keek richting zijn vader en zag vanuit
zijn ooghoeken dat de man een beweging
maakte.
Als een raket vloog de hond op dat
moment op de man af, sprong tegen
hem op waardoor hij hem op de grond
wierp.
De zoon gilde, maar zijn vader was alert,
vloog op de man af en greep hem bij
zijn keel.
“Pak die staaf” hoorde hij zijn vader roepen.
Razendsnel greep hij de ijzeren staaf en
gebood de hond naast de man te blijven zitten.
Dit was de ommekeer in een vader zoon verhouding en wanneer u bij
een zeer grote sloperij in Nederland komt waar boven de ingang van
het kantoor een ijzeren staaf hangt weet u de reden.
Zoonlief is inmiddels “de baas”, vader de vraagbaak.
De schoolmeester

Maar zoals ik al zei…eerst vakantie…fijne vakantie!!!
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Amicitia Lienden al 115 jaar muziekplezier

Piet Verwoert

Historie Amicitia Lienden
Amicitia is opgericht op 3 mei 1904 als harmonie onder leiding van
Dhr. Diepenveen uit Veenendaal. De repetitie werd gehouden in een
schoollokaal van de oude school aan de Kerkstraat te Lienden.
In 1956 werd aan de vereniging een drumband toegevoegd onder
leiding van Dhr. W. van de Berg uit Lienden.
Op 6 april 1968 werd het repetitiegebouw van Amicitia officieel
geopend. De bouw van deze accommodatie kwam tot stand door een
fantastische inbreng van eigen leden. De zelfwerkzaamheid was groot.
Niek Berends was zo’n beetje de bouwbaas. Amicitia heeft tot op heden
bijzonder veel plezier van dit eigen repetitiegebouw aan de Papestraat.
1971: Toevoeging majorettepeloton onderleiding van Dhr. W.
Doornspeek uit Elst (U).
1984: Is de harmonie omgezet naar fanfare onderleiding van Dhr. C.
Treffers uit Gendringen
Viering 80 jarig bestaan met onder meer een Amicitia-dag en nieuwe
instrumenten voor de drumband.
1990: Door te weinig bezetting werd de fanfare omgezet naar drumfanfare onderleiding van Dhr. J. Pesch uit Elst (Gld).
1994: Viering 90 jaar bestaan met nieuwe uniformen en een vaandel
voor Amicitia.
Ook was er een grote taptoe op parkeerterrein Torenzicht.
Sinds 2003 staat de drumfanfare onder leiding van Dhr. J. Mommers uit
Beuningen en is een nieuw repertoire met moderne muziek aan het
instuderen.

2004: Viering 100 jaar Amicitia. Dit was een geweldig feest met een
jubileumtaptoe bij C1000.
Ook de Betuwecup concertwedstrijd in zalencentrum Torenzicht en
de feestavond in het Amicitiagebouw waren een succes.
Er was natuurlijk ook een receptie in het Wapen van Lienden.
2005: Henk van Ommeren en Henk Timmer krijgen beide een Koninklijke Onderscheiding en worden Lid in de Orde van Oranje Nassau.
In de geschiedenis van Amicitia werden ook al Hendrik Harteman, Pit
van Meerten, Mies Berends, Niek Berends en Henk Harteman
Koninklijk Onderscheiden.
2007: Het majorette peloton wordt na 36 jaar opgeheven door gebrek
aan belangstelling.
Verder organiseert Amicitia jaarlijks verschillende activiteiten zoals:
Pinksterfeesten ( kermis, pinkstertaptoe en jaarmarkt )
Avondvierdaagse Lienden, routes door Lienden, Ommeren en Ingen
Concerten en oliebollenacties.

Werken op een Afrikaans compound
… aan het einde van de middag.
De deur van mn kamer staat wijd open om na de warme dag het frisse
opkomende windje binnen te laten. Ik zit buiten op mn kleine
veranda fanatiek te tikken op de laptop op mn schoot.
Deze keer werk ik even niet voor de stichting die kansen creëert voor
locale jongeren rond Franco Inn.
Maar nu moet ik handbrei-ontwerpen uitwerken voor een Nederlands designbedrijf en daarvoor veel reken- en denkwerk verzetten.
Tussendoor moet er ook een beetje meer verdiend worden om mijn
luxe Europese verslavingen te kunnen betalen zoals… yoghurt,
muesli en bruinbrood.
Het is een rustige compoundweek qua toerisme. Maar qua voorbereidingen voor de naderende volgeboekte maanden is het een drukte
van belang. Er wordt als een razende gewerkt, gebouwd, getraind
en… geleefd.
Stel je voor…
Luidruchtige Afrikanen kopen en verkopen bij de mini
compoundsup(ermarkt).
Een bouwploeg legt timmerend, tegelend, borend en schroevend de
laatste hand aan een grote nieuwe toiletruimte.
Het skillcentre wordt gereorganiseerd en schoongemaakt met over
de grond schrapende poten van stoelen en tafels. Prachtige vogels in
de bomen kwetteren de oren van je hoofd. Blaffende honden
springen op en neer bij een in paniek luid kukelende haan.
Hard gebonk op de gesloten ijzeren poort die vervolgens knarsend
open wordt gedaan voor een volgeladen ronkende auto.
Op de weg rennen rumoerige voetballende jongens. Met veel
geklater krijgen de exotische tuinbloemen, planten en bomen water.
Een Mandinka-discussie klinkt als denderende ruzie, maar niks is
minder waar. Mijn Afrikaanse vriendinnen die gekookt hebben, doen
zingend en dansend de afwas. De radio in de kleermakers/batikshop
staat op standje 100. Kinderen komen nieuwsgierig vragend bij me
wat ik aan het doen ben. Gewend aan mijn aandacht, potloden en
papier hopen ze op een leuke tekenopdracht met begeleiding.

“Cobi dokoela! (werken)”, roep ik gespannen om rust en concentratie.
5 minuten later staan ze er weer. “Cobi, i parreetalle?” (Ben je klaar?).
“Hanii (nee), nmang parree.” Teleurgesteld druipen ze af, maar weer 5
minuten later zijn ze klaar met mijn gestaar en geram op mn laptop.
“Inata, Cobi”. (Kom!). “Hanii, nmang nata”, antwoord ik in mn gebrekkige Mandinka. “Njaatoo!” (later!).
Ondertussen arriveren de luid lachende meiden van de dansgroep
om te trainen. Reggae muziek dendert uit een speaker in het
skillcenter bij de zich verzamelende Rasta’s, die straks de Djembé- en
Afrikaanse danstraining gaan doen. Met al het bijbehorende geluid
uiteraard. Wat ik eigenlijk heerlijk vind, want ik train mee met de
dansers.
Maar…
M’n designwerk is nog niet klaar! De deadline voor volledig
uitgewerkte ontwerpen ramt op mn kamerdeur! Maar had ik het al
over de afleidende parade van halfnaakte bouwvakkers gehad?
Op weg naar de douche moeten ze langs mijn veranda…
Afijn snap je?! Van geconcentreerd werken komt echt niks meer
terecht vandaag.
Kids kom, op naar de danstraining! Mensen en compound moeten
volgende week klaar zijn voor de nieuwe toeristen.
En daarmee kunnen we weer veel kinderen en jongeren helpen om
een beter bestaan op te bouwen!
Fonjaatoo (tot later), Cobi Gaasbeek Franco Inn, Tanji Gambia
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Sluiting van het Romeinse Huwelijk tijdens het Oogstfeest op 7 september 2019
De tentoonstelling bestaat uit informatie over wat exact werd
verstaan onder het huwelijk, maar ook welke rituelen werden verricht
en of daarbij ook nog specifieke sieraden werden gedragen en niet te
vergeten de rituelen die daarbij horen.
De tentoonstelling zal zijn in de archeologische afdeling in de periode
van 29 augustus t/m 19 september.
Tijdens de oogstdag zal de huwelijksvoltrekking een aantal malen
worden nagespeeld.
De eerste huwelijksvoltrekking zal rond 13.00 uur zijn.
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om mooie foto’s te maken
en ook vragen te stellen over het huwelijk.

Het oogstfeest is een samenwerking tussen
Streekmuseum Baron van Brakell en Gruun.
Een unieke gelegenheid om een bezoekje
aan beide locaties te brengen.
Dit jaar wordt het oogstfeest georganiseerd
op zaterdag 7 september, aanvang 10 uur.
Er zijn allerlei activiteiten zoals: verkoop
van overtollige maar historisch
interessante boeken en artikelen door
het Arend Datema Instituut, en…
sluiting van het Romeinse huwelijk.
Romeins huwelijk?
De Romeinen hebben veel nieuwe dingen voortgebracht waaronder
het huwelijk. Dat was in die tijd al een officiële plechtigheid.
We weten hierover veel door de rechtszaken die er geweest zijn bij de
ontbinding van het huwelijk. In die tijd ging het met name om de
verdeling van de
bezittingen.
Het jaar 2019 heeft
voor de activiteiten
rondom de
Romeinen, als thema
de vrouwen in de
Romeinse Tijd. In totaal hebben 9 musea samengewerkt om een
reizende pop up tentoonstelling te organiseren met als thema het
Romeinse huwelijk.

Baron van Brakell Museum Provincialeweg 21 Ommeren.
Voor openingstijden: www.hkko.nl

Bezoek het Baron van Brakell Museum in de vakantie, de moeite waard!
•Wonen en werken in de Betuwe •Streekgeschiedenis •Boerenwagens uit het Rivierengebied

Welkom bij Boon’s Markt Eck en Wiel
De vernieuwde supermarkt dichtbij met uw auto of fiets vanaf uw Camping

Andre van Ingen

Witte
bollen
zak 10 stuks

Alles onder één dak
bij Boon’s Markt!

,, Alles voor de barbecue
vleeswaren
, Verse
Vers Boonacker brood
,, Een eigen slagerij
delige boodschappen
, Voor
assortiment
ruim
Een
,, Gratis parkeren
, Primera, PostNL en slijterij

Het kan

wèl

Pinautomaat

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20:00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 20.00 uur

happen

se boodsc

Je dagelijk

Veerweg 14
4024 BP Eck en Wiel
tel: 0344 - 60 50 40
www.boonsmarkt.nl
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DOE-HET-ZELF
DEZE ZOMER
Een overkapping plaatsen, schuur bouwen, schutting zetten
of andere klus deze zomer? Doe het zelf met een compleet
bouwpakket op maat. Laat ons je wensen en eisen weten en we
stellen een bouwpakket samen waarmee je direct aan de slag kunt.
Materiaal bestellen
je direct online via onze webshop www.vanviegen.com. Alles komt
rechtstreeks van de groothandel. Daarom is de prijs scherp. De
materialen worden thuisbezorgd of zijn bij ons op locatie af te halen.
Kun je toch een beetje hulp gebruiken bij je bouwproject? Vraag
ons gerust om advies of creatieve oplossingen.
Ons werk bekijken?
Che
eck on
acebo
Check
ons Facebooken Instagram-account.
Polycarbonaat – Kanaalplaten – Acrylaat – Plexiglas –
Voorzetramen – Trespa – HPL – Golfplaten – PVC –
Aluminium – Kunststof – Goten –
Grondgoten – Lichtkoepels – Tuinhout –
Palen – Snelbeton – Betonplex – Dakbitumen – Overkappingen –
Veranda’s –
Verf

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 8:00 - 17:00 uur

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

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

Handelsonderneming-van-Viegen
handelsondernemingvanviegen

