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Dé electrospecialist
van de Betuwe

      

      
 

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

Wees er op tijd bij!
Bent u al voorbereid op de volgende hittegolf?

€ 899,-

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

Airco “Split-unit” systeem
geschikt tot 85 m³ en te
bedienen via een app op
je telefoon. (montage op aanvraag)

€ 799,-
Exclusief montage

Airco “Split-unit” systeem
geschikt tot 100 m³ en te
bedienen via een app op
je telefoon. (montage op aanvraag)

Bent u al voorbereid op de volgende hittegolf?

€ 1199,-

Airco “Split-unit” systeem
geschikt tot 145 m³ en te
bedienen via een app op
je telefoon. (montage op aanvraag)

Exclusief montage

Exclusief montage
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Volg ons op

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

Volgende Fruitbode 
  november 2019

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

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

Als je in een veilig land woont mag je dankbaar zijn. 
We klagen soms steen en been over onze regering en dat ze ons 
dingen opleggen waar we het niet mee eens zijn, maar dat MOGEN 
we. 

Daar zat ik aan te denken bij het samenstellen van deze Fruitbode. 
Aanleiding is de komende periode waarin we Market Garden gedenken 
waarin zoveel slachto�ers zijn gevallen voor onze vrijheid. 
Beseft de generatie van na de babyboom in de jaren 50 dit nog wel 
voldoende, die moeten zo tussen de 30 en 50 jaar zijn. 
De nog jongere generatie weet vaak weinig van de bezetting en het 
bestra�en als je een "foute" mening uitte naar de bezetter toe. 
Verraad speelde ook een rol die aan velen het leven heeft gekost. 
Daarom willen we toch stilstaan bij deze periode, ook in onze directe 
omgeving. 

Lees het verhaal van Victor Laurentius over zeven doodgeschoten 
mannen uit de omgeving tussen Kesteren en Tiel. 
Waar zijn ze begraven? 
En het boek van Conny van der Heyden over Johannes van Zanten, een 
groot verzetsstrijder uit Kesteren, maar die ook in onze directe 
omgeving actief geweest is. Het boek verschijnt begin volgend jaar. 
En dan Piet Verwoert met een verhaal over de onderwaterzetting van 
1944.
Veel oorlog zult u wel denken, maar ook de reguliere verhalen en 
evenementen staan weer in deze uitgave. 

Hebt u nog ideeën voor het volgende nummer? In de kersteditie van 
november kunnen we altijd verhalen of evenementen kwijt, stuur ze 
maar op. 

Veel leesplezier.  
  

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

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

De zomer voorbij

Dag lieve zomer, dag lieve schat.
Aan de vrolijkheid die jij hebt meegebracht heb ik weer 
veel gehad.
Maar de dagen worden korter en nog even dan is het 
voorbij, 
dan gaat het regenen en wordt het koud. 
De herfst komt naderbij.

Bladeren gaan al vekleuren, sommige liggen al op de 
grond.
En nu zit ik hier te denken, op deze septemberavond.
Ik denk aan de zon, die mij vele dagen vrolijk heeft 
gemaakt.
Die drie maanden, ze waren voor mij volmaakt.

De herfst en de winter, ik moet er nog niet aan denken.
Wat voor moois hebben zij mij nu te schenken, 
niks toch? de dagen worden toch alleen maar donker grijs 
en grauw?!
En dus lieve zomer, met veel mooie herinneringen neem ik 
voor even weer afscheid van jou.

Maar kom op, nog een paar maanden. 
Daar kom ik wel doorheen. 
Dan gaat de zon weer schijnen. 
En word ik weer net zo gelukkig als voorheen.



~  Verkoop auto’s

~  Onderhoud
~  Reparaties

~  APK

Vogelenzangsew AG Lienden
T F

~  Airco service

Service gericht Betaal nooit te veel!Vakbekwaam

Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.

Wevers Begrafenisverzorging
Torenstraat 3A, 6669 DN Dodewaard

Tel: 0488 411 055

E-mail: info@weversuitvaart.nl 

Internet: www.weversuitvaart.nl
OMDAT WIJ BESEFFEN HOE BELANGRIJK HET IS
                                 OM EEN HELPENDE HAND TE ZIJN EN MEER.

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

Persoonlijk, vertrouwd & betrokken

sinds 1855

LAATSTE WENSEN BOEKJE



Uit den oude doos Willem van Doorn, Ingen in beeld
Gert van Schaik Lienden

Eck en Wiel, de oude openbare lagere school met het huis van de 
hoofdonderwijzer. De hond op de foto is van mevrouw Omzeele. 
Ze was erg gehecht aan haar hond, deze was altijd bij haar ook als ze 
les gaf. Haar man was ook onderwijzer op deze school en beide zijn 
vele jaren werkzaam geweest in Eck en Wiel. 
Zowel de school als het huis zijn al in de vorige eeuw afgebroken. 
In 1975 was de nieuwe school gereed en staat iets verderop in de 
Prinses Beatrixstraat.

Ingen, Op deze foto wordt het plein Marktplein genoemd. 
Een prachtige foto uit het begin van de vorige eeuw. 
Het plein had toen mooie bomen en een houten muziektent. 
In 1949 is er een nieuwe muziektent gebouwd en de naam van het plein 
is nu Dr. A.R. Holplein. 

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, een foto met vele bekende gezichten. 
De onderwijzeres op de foto is ju�rouw Drenth. 
De foto is gemaakt in Ouwehands dierenpark in Rhenen met de 
fotogenieke IJsbeer. 
Deze beer zien we op talloze foto’s terug. Kent u de namen nog allemaal?

Heeft u het nieuwe fotoboek van Ingen al besteld??

Ingen, Dorpsstraat met rechts huize Molenzicht waar de familie Hol 
woonde. In het huis op de achtergrond in het midden woonde de 
familie Wim Bos van de Peppel. 
Helaas is dit pand in de jaren ’60 van de vorige eeuw door brand 
verwoest. Er werd een nieuw huis gebouwd, dit moest later wijken 
voor het huidige appartementen complex.

Lienden, Huize Dorpzicht.
Recent werd in fraaie oud-Hollandse sierletters 
boven de ingang van het voormalige gemeente-
huis aan de Oudsmidsestraat  de naam “Huize 
Dorpzicht” aangebracht. Het is een verwijzing 
naar het statige door de familie Verbrugh 
bewoonde pand. Na het overlijden van mevr. 
Verbrugh-van Os werd op 27 januari 1928 een 
openbare veiling gehouden van de “goed onder-
houden inboedel”  en tevens van een Chevrolet-
Sedan auto van 1926 en een brik met glazen kap.

Lienden, Huize de Voorzorg was gelegen tegenover de oude 
begraafplaats aan de Oudsmidsestraat. 
Dominee Van Garderen heeft er gewoond in de tijd dat het als 
tweede pastorie fungeerde. 
Om het huis lag een gracht. 



Lekker rollen en ravotten is wat iedere hond het liefst doet. 
Daarna is jouw hond toe aan een grondige wasbeurt en dat kan bij 
Ons Thuis in Ingen

       “Bij Ons Thuis”, beschikt over   
    de meest moderne ‘Dogwash’,  
    een open cabine waarin je de  
    hond eenvoudig kunt wassen.
    Geen beschadigde badkuipen  
    en badkamer vloeren, geen   
    nat en vies huis, niet hoeven   
    kiezen welke hondenshampoo  
    het beste is, niet meer in de   
    tuin de hond met een sproeier  
    achteraan zitten. 

    Lijkt jou dit ook heerlijk? 
    De dogwash staat Bij ons   
    Thuis, BP tankstation in Ingen  
    en je mag hier elk gewenst   
    moment met je viervoeter   
    gebruik van maken.

De Dogwash is gemakkelijk te bedienen. 
Door het buigen van de knieën of het hurken tijdens het wassen van 
de hond thuis, klagen veel mensen over knie- en/of rugpijn. 
Om deze klachten te voorkomen is de wastobbe van de Dogwash op 
een ideale hoogte geplaatst zodat iedereen de hond zeer gemakke-
lijk kan wassen. 
Gedurende het hele wasproces staat het baasje in een rechte positie 
zonder druk op de knieën of rug. 

Nooit meer een vieze badkamer!

Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk de douche. 
Deze levert de juiste hoeveelheid water, die al 
opgewarmd is tot een comfortabele 
38 graden, de ideale temperatuur om 
de hond te wassen. 
Wanneer je het programma 
"shampoo" selecteert wordt de 
shampoo automatisch gemengd 
met het water dat uit de douchekop 
stroomt. 
De Dogwash gebruikt alleen een 
organische shampoo die speciaal ontwikkeld is voor honden. 
De douche is �exibel en hiermee is de hond van alle kanten goed te 
wassen.
Het gebruik is erg makkelijk:

Na betaling kun je een programma naar keuze kiezen op het touch-
screen, zoals bijvoorbeeld "shampoo". Vervolgens kan je jouw hond 
net als thuis rustig wassen. Je betaalt voor de gebruikte tijd en kunt 
ieder moment tussen de verschillende programma's switchen.
1. Start door het plaatsen van de hond in het wasgedeelte en lijn hem 
aan met de speciale ketting, verwijder de halsband en lijn
2. Betaal de startprijs met munten (verkrijgbaar bij de informatiebalie) 
of met contant gepast geld
3. Druk op de shampoo knop op het touchscreen. Pak de sproeikop en 
druk op de knop. Begin dan met het shampoo-en van de hond. 
4. Uiteraard dan even tussentijds de hond afspoelen.  
5. Vervolgens de hond droog föhnen.
6. Zodra de hond lekker droog is kan de hond uit de wastobbe 
gehaald worden. Graag de wastobbe nog even reinigen voor de 
volgende gebruiker. Dit duurt ongeveer 30 seconden.

DOG WASH
NU MET DEZE VOUCHER
Geen Gestoei in uw eigen badkamer. 

Warm water, Shampoo en föhn.

Op stahoogte wassen.

24 uur per dag met munt geld.

Pinnen binnen de openingstijden

van de shop mogelijk.

€6,50
Normaal

€2,50 
per 10 minuten!

NU VOOR

Bp Express / Bij ons thuis • De Brei 12a, 4031 JE Ingen  • 0344 604382

In te leveren tot 31 december 2019

Mogen wij ook????

“houdt onze Facebook pagina in de gaten voor acties en nieuwtjes”
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Foto: van Dee  Ommeren (containerteeld)

Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen die we in 
Nederland kunnen zien, nadert z’n hoogtepunt: de najaarstrek 
van vogels. Ons land stroomt momenteel vol met miljoenen 
trekvogels. 
Met een beetje geluk en op de juiste plek is het een ervaring om 
nooit te vergeten.

In oktober piekt de vogeltrek. Zeldzame soorten kunnen tijdens de 
vogeltrek overal opduiken en massale groepen zangvogels trekken 
door. 
Spreeuwen, graspiepers, tapuiten, honderden of zelfs duizenden 
vinken en koperwieken tegelijk. 
Maar ook ganzen, kieviten, goudplevieren, buizerds en veel andere 
trekvogels kun je in grote getale zien. 
En altijd kans op extra leuke soorten als be�ijsters, strandleeuw-
eriken, kruisbekken, grote gele kwikstaarten of klapeksters.

Onderscheidend trekgedrag

Elke vogelsoort trekt anders. In groepen of individueel, ’s nachts of 
juist overdag. 
Zo trekken de koperwieken vooral ’s nachts, maar gaan ze de eerste 
ochtenduren nog wel een paar uur door tot ze een plek met veel 
bessen bereiken. 
Vinken zijn juist dagtrekkers en reizen in brede groepen. 
Spreeuwen trekken ook overdag, maar dan wel met een sterke 
voorkeur voor de vroege ochtend. 

En ook de bestemming is voor alle vogels weer anders. 
Bijvoorbeeld van de kleinere zangvogels trekken de zwartkoppen en 
de tjiftja�en meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de �tis, 
tuin�uiter en karekiet tot ver in Afrika reiken.

Goede kijkplek maakt het verschil

Hoewel het weer de grootste invloed heeft op de aantallen trekvo-
gels die je kunt zien (bij een stevige zuidwesten- tot zuidoostenwind 
vliegen vogels vaak lager en zijn ze beter te zien), is ook de plek waar 
je staat van belang. 
Een hoge plek met vrij uitzicht is bijvoorbeeld gunstig. 
En vooral ook een plek aan de kust waar je ‘gestuwde vogeltrek’ kunt 
zien. Dat gebeurt als vogels bij sterke of langdurige oostenwind naar 
de kust gestuwd worden. 

In Nederland staan meer dan 175 gunstige plekken op de kaart waar 
je de vogeltrek mooi kunt aanschouwen. 
Zoals Westkapelle, Breskens, Stavoren, de duinen bij Den Haag en 
IJmuiden, IJmeerdijk Almere, Kamperhoek, de Elterberg en de 
Hamert. 
Maar ook langs onze rivieren in de uiterwaarden zijn bijzondere 
vogels te zien. Maar bijna elke vogelwerkgroep in Nederland heeft 
wel een toplocatie binnen haar grenzen waar de vogeltrek beter dan 
elders te volgen is. 
Het is een bijzondere ervaring om op een goede trekdag zo’n plek te 
bezoeken.

Oktober vogeltrek naar climax

Spreeuwenzwerm

Rode wouw

Wie eet wat?• 

Merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster en spreeuw
o Brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en   
 klokhuizen, alle soorten bessen, gekookte aardappelen.
o Op de grond, sneeuwvrij, een open plek met beschutting dichtbij.
Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees en staartmees
o Vetbollen, slingers ongebrande, ongezouten pinda's, halve kokos  
 noot, vogelzaad en zonnebloempitten.
o Op de voedertafel, voederbuis, opgehangen in bomen of struiken.
Specht, boomklever en boomkruiper
o Ongezouten pinda's en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas   
 zonder korst.
o Eventueel vastgemaakt aan een boomstam op een rustige plek.
Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep en groenling
o Bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten,   
 zonnebloempitten.
o Op de grond, voedertafel, voederbuis.
Winterkoninkje, heggenmus en roodborstje
o Universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruimels, maden en   
 larven, ongekookte havermout.
o Op de grond, sneeuwvrij, mag ook beschut onder heggen en s  
 struiken.

Vogels voeren in de winter
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Donderdag

bouwmarkt
kesteren

opening!
25% KORTING OP BIJNA ALLES* TIJDENS 

DE OPENINGSDAGEN!

opening!
Feestelijke

DÉ VERFSPECIALIST 
VAN KESTEREN EN 
OMGEVING!

GRATIS BLACK & DECKER MOUSE
HANDSCHUURMACHINE T.W.V. €42.95 
Voor de eerste 100 klanten bij besteding vanaf €25.-

DÉ VERFSPECIALIST 
VAN KESTEREN EN 

Eurom bladblazer/zuiger
Opvangzak 35 liter. 
Max. blaassnelheid 270 km/uur. 
Versnipperaar 10:1. Voorzien van 
neuswiel en draagriem. 
2 jaar garantie.

Eurom bladblazer/zuiger
Opvangzak 35 liter. 
Max. blaassnelheid 270 km/uur. 
Versnipperaar 10:1. Voorzien van 
neuswiel en draagriem. 
2 jaar garantie.

van 34.95 voor

24.95

KlusWijs Kesteren
Industrieweg 2 D, 4041 CR Kesteren
Tel. 0488 - 480 448
www.kluswijs.nl 

Openingstijden: 
Ma t/m vr 09.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur 
Maak van je huis een thuis

* De korting geldt niet op actieproducten, maatwerkkasten, blokhutten, buitenzonwering, 
(sier)bestrating, elektrische huishoudelijke apparaten, Velux dakramen, Qlima producten, 
cadeaukaarten, reeds geplaatste bestellingen, arbeidsuren, diensten en maakkosten.     

Donderdag 17 OKTOBER



De Formido Bouwmarkt van Leo en Wilma van Beusichem aan de 
Industrieweg 2D te Kesteren wordt binnenkort voortgezet als 
KlusWijs bouwmarkt. 
Dit in combinatie met de shop-in-shop module KW Wonen.

Waarom KlusWijs?
 
‘Wij zijn gewend om zeer zelfstandig te werken en hebben altijd 
geprobeerd service en kwaliteit hoog in het vaandel te houden. 
De keuze voor KlusWijs was daarom helemaal niet moeilijk. 
Wij zijn nu eenmaal ware “klantenmensen”. 
We houden ons team dan ook voor dat we de klanten moeten helpen, 
zoals je zelf graag geholpen wilt worden. 
Juist bij KlusWijs hebben wij het gevoel dat we bezig zijn om aan een 
prettige winkel te bouwen. 
Waar klanten zich thuis voelen en zij met veel plezier weer terug-
komen. 
KlusWijs ervaren wij als een organisatie waar de lijntjes kort zijn en 
waar er daadwerkelijk geluisterd wordt naar de franchisenemer’, aldus 
de enthousiaste Leo.

 
KW Wonen

‘KW Wonen is een sfeervolle aanvulling op onze winkel, omdat hierin 
nu juist de productgroepen zitten waarin wij ons de laatste jaren 
hebben kunnen onderscheiden’, aldus een eveneens enthousiaste 
Wilma. 
‘Dit succesvolle concept brengt alle groepen binnen de woonbeleving 
bij elkaar en voegt daar de nodige topmerken aan toe, die normaliter 
binnen een bouwmarkt niet verkocht kunnen of mogen worden’. 

Ook Formido Kesteren gaat verder als KlusWijs & KW Wonen Kesteren
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Achtergrond
 
Zo’n 21 jaar geleden namen Leo en Wilma de verf- en behangwinkel 
van Leo’s ouders over. 
In datzelfde jaar vond er een andere overname plaats; de Plusklus 
bouwmarkt te Lienden. 
Deze kwam kort daarop leeg te staan en toen de Van Beusichem 
winkel vorm begon te krijgen verhuisden de ondernemers naar dit 
grotere pand.

In december 2010 (14 jaar later) volgde er wederom een verhuizing. 
Leo en Wilma namen de Formido bouwmarkt te Kesteren over van het 
Formido Hoofdkantoor waarin hun eigen winkel werd geïntegreerd. 
Met in gedachten nog jaren door te kunnen met deze bouwmarkt, viel 
in september 2017 het besluit van Formido om landelijk te stoppen 
met de “formule” en wordt, zodoende, KlusWijs in Kesteren vanaf 
volgende maand een feit. 

Donderdag 17 oktober aanstaande zal KlusWijs Van Beusichem om 
09.00 uur feestelijk openen en drie dagen lang in het teken staan 
van openingskortingen en mooie aanbiedingen.  

Maak van je huis een thuis



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

Waterstraat 3
4033 EC Lienden

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

TEL

MAIL

WEB

LAAT HET NAJAAR 
MAAR KOMEN!

Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

256 SSD en 1TB HDD
Snelle en compacte
notebook normaal voor
€655,- OP = OP

Lenovo 14” notebook

€ 585,00

EW3215
Geen snoeren meer voor
de muis op het bureau
met deze draadloze muis

Draadloze muis

€ 17,50

EW2521
Vervoer veilig je
laptop met deze 
handige sleeve

EWENT 14” sleeve

€ 18,50

EW9641
Met deze USB C kabel kun 
je de telefoon opladen en 
aansluiten aan de computer

USB C (oplaad)kabel

€ 10,00

EW3985
Oplader op school laten liggen? 
Met deze oplader kun je
zo weer verder werken.

Universele oplader

€ 32,50

PL3350
Het compacte en snelle
mechanische toetsenbord
van Ewent.

Mechanisch toetsenbord

€ 75,00
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Springkussens

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

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

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

Blauwe Kampseweg 1 - 4011 LH Zoelen

Exclusieve Limo

Opblaas�guren

Het wordt weer tenten weer om een feestje te bouwen

Mobiele- en tafelbiertap

NIEUW! Stormbaan 46 meter

Van theelepel tot aggregaat

Party- en    pagodetenten

Nieuw

Tijd voor een Binnen-Feestje?

Statafels Servies

In het najaar van 1879, richtte een groep dorpsgenoten, de Rederijk-
erskamer Excelsior op. 
In een tijd zonder tv, internet, socialmedia en telefoon werden samen 
toneelstukken ingestudeerd en opgevoerd op het dorp. 
Café ons hoekje was twee maal per jaar de locatie waar de uitvoering 
werd gehouden. 

Vanaf de jaren 40 kreeg Ingen de beschikking over het verenigingsge-
bouw aan de Rijnstraat en werd dat het podium voor de uitvoeringen. 
Uitvoeringen die met bal na werden afgesloten. 
Maar ook het dorpsplein van Ingen heeft het toneel mogen zijn voor 
uitvoeringen, zoals bv het stuk Stefan van Borcos in de jaren 50.

De rederijkerstraditie wordt nu in ere gehouden in dorpshuis “In de 
Gaard”, waar de jaarlijkse uitvoering wordt gehouden.
Waar de eerste Ingense rederijkers zich vast beten in klassiek toneel 
spelen we nu kluchten, waarin humor en vreemde verwikkelingen de 
toon zetten, voor een geweldige avond uit op z'n Ingens!
 
Door de jaren heen hebben vele Ingenaren hun toneelkunsten binnen 
de Rederijkerskamer, op de planken gebracht. 
Maar ook "nieuwe" Ingenaren zijn onderdeel geworden van de rederijk-
ers traditie.
Een generatieoverschreidende traditie maakt dat sommige van de 
huidige spelers, nu als 6e generatie rederijker op het podium staan.

Dorpsgenoten die een speciale plaats innemen in de rederijkershistorie 
zijn bv Geuri van de Waal, die ruim 40 jaar op bezielende wijze de regie 
voerde, de 3 zusters Van Schaik die met hart en ziel zich inzetten, Roelof 
de kapper die niet alleen zijn eigen rol maar ook alle andere rollen van 
buiten leerde, Alex van de Peppel die een heel nieuw decor bouwde 
samen met zoons.

 
.

Met ondersteuning van velen die de Rederijkerskamer een warm hart 
toedragen, hopen we de traditie nog vele jaren in stand te houden en 
deze vereniging een mooie toekomst te geven, bouwend op een 
lange traditie.
Als rederijkers genieten wij ervan om de bezoekers aan de uitvoering 
een mooie avond uit te bezorgen en te laten genieten van de humor 
die we ten tonele brengen.
Dit jubileumjaar zijn de uitvoeringen op vrijdag 11 en zaterdag 12 
oktober (zaterdag reeds uitverkocht), gespeeld wordt de klucht 
Boemelende Bedriegertjes. Wij ontvangen u graag!
(Kaart verkoop voor de vrijdag bij de leden)

Namens de Rederijkerskamer Excelsior,
Roel van Beekho�
Voorzitter

De Rederijkerskamer Excelsior Ingen bestaat 140 jaar



Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl

Ommerenveldseweg 67  4032 NB Ommeren  T: 0344 - 601632  

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s
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Bouwdorp ISC Ingen weer een groot succes
Een trotse moeder vertelt:

Het is donderdag 11 juli. Eindelijk mogen de kinderen uit Ingen hun 
klaar gelegde hamertjes meenemen in de schooltas. Om 15:15 uur 
mogen ze keihard aan de slag op het voetbalveld van ISC. 

Wat zijn ze blij dat dit weer door zoveel vrijwilligers in Ingen 
georganiseerd is. Want hoe leuk is het dat het bouwdorp, alweer drie 
jaar, hun vrije tijd in juli een geweldige invulling geeft.   

Er is even geen internet nodig om in Ingen de jeugd te vermaken. 
Hamers en spijkers zijn deze drie dagen hun grootste vriend. 

Op het veld staat hun frisdrank al klaar. Sappige appeltjes zullen de 
dorst van het harde werken lessen. 
En honderden pallets staan netjes gestapeld met vele planken en 
platen op een rij.  
Er is zelfs een EHBO hoekje verzorgd. 
De pleisters zullen hopelijk weinig nodig zijn. 

Daar waar het ene kind zich bemoeid met het verzamelen van de 
juiste materialen is het andere kind juist druk met de tong uit mond 
zijn spijkers op de “soms” goede plek te slaan.  

“Nee hier moet die plaat jongens. Dat is mooier” roept een meisje dat 
meer gevoel voor design heeft. “Een paar centimeter nog opzij” 

Tik tik tik. Galmt het over het veld. Deze dagen even geen rollende  
ballen bij ISC. Maar blije kinderen die stuk voor stuk hun creatieve 
talent creatie tot uiting  kunnen laten komen. 

Bedankt vrijwilligers en sponsoren. 
Dit evenement is zeker een aanwinst 
voor ons dorp. 
En hopelijk een blijvertje. 
Wat ons betreft zetten we het 
bouwdorp graag weer in de agenda 
van 2020. 

Anoeska Maarschalkerweerd

‘De openingstijden van de bibliotheek in Lienden zijn verruimd!’

De openingstijden worden verruimd! Per 1 juli is de Karmac Biblio-
theek op de nieuwe locatie in het Huis van Lienden namelijk 35 uur 
per week open.
Deze verruimde openingstijden, met onbemande openingsuren, 
zijn een proef. Als de evaluatie positief is worden ze de�nitief.

Goed nieuws voor alle (nieuwe) leden natuurlijk. De openingsuren 
waarbij een bibliotheekmedewerker aanwezig is veranderen niet. 
Wel komen er veel 'onbemande' uren bij. U kunt dan in de bibliotheek 
op veel meer uren in de week terecht om boeken te lenen en in te 
leveren.
Let wel, wanneer er geen medewerker aanwezig is, dient u via de 
ingang van het Huis van Lienden naar de bibliotheek te gaan.

Voor vragen kunt u terecht op de bemande uren en per e-mail via 
bibliotheeklienden@karmac.nl of kbs@karmac.nl.
Voor het afhandelen van openstaande bedragen kunt u langskomen 
tijdens de bemande uren of het bedrag overmaken op onze IBAN 
NL34INGB0005348570 o.v.v. uw naam en pasnummer.

        Ingang Huis van Lienden      Ingang Karmac Bibliotheek
                                                       Medewerker aanwezig
      
Maandag  9:00 - 12:00              15:00 - 16:30   
 
Dinsdag                   9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30            11:00 -16:00
Woensdag                9:00 -12:00, 13:00 - 16:30            12:00 - 17:00
Donderdag              9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30    
Vrijdag                   9:00 -12:00, 13:30 - 15:00            15:00 - 20:00
 

 

Uitzonderingen:
* Elke maandag is het Leerpunt aanwezig voor taallessen tussen      
   13.00 - 15.00uur.
* Op maandag, dinsdag en donderdag kan het zijn dat het Huis van  
   Lienden en dus ook de bibliotheek tussen 16.00 en 16.30 uur dicht  
   gaat.



De grondschroef voor een solide fundatie

Stop met graven of heien, of te wel StopDigging

Niet graven 
zet je schop weg en red je rug

Geen betonnereng 
vermijd de zware zakken beton en harde arbeid

Geen schade aan de omgeving 
schoon en netjes, geen modder of rotzooi

Bespaar tijd
we zijn klaar in een paar uur, je kunt meteen bouwen 

Bespaar geld 
slimme en e�ciente methode om een fundament te bouwen

Kan het hele jaar door worden geïnstalleerd

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

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

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

De grondschroeven zijn uitermate geschikt als vervanging voor 
betonfundering voor schutting, tuinhuis, veranda, serre, straat 
meubilair, pergola’s, vlaggenmasten en speeltoestellen. 

Brasserie Beerie
Hogedijkseweg 40
4041 AW Kesteren

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

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.

B eerie
rasserie Openingstijden:

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

Nu ook

�etsverhuur

(Bij camping “Betuwe” Kesteren)

€ 12,50 pp.
Excl. drankjes

Volg ons op facebook
voor het wekelijkse gerecht,

reserveren gewenst

iedere woensdag een ander
top gerecht van uw topkok

Hoofdgerecht
Wij willen u graag laten 
kennismaken met onze

keuken

De makkelijke woensdag is weer terug!



Blik op de Betuwe

Ik ben het daarmee eens. In onze familie 
bleven verhalen over vroeger lang leven 
doordat de vertellers ze doorgaven. 
Afkomstig uit een familie van Noordzee-vissers 
weet ik dat het toneelstuk “Op hoop van 
Zegen” en later de �lm met Danny de Munk in 
een hoofdrol, niet uit de lucht gegrepen waren. 
De vissers waren volkomen afhankelijk van hun 
reders en het verschil met slavernij bestond er 
alleen uit dat ze er (karig) voor betaald werden.
Ook een schipper waagde het niet om het huis 
van de reder voorbij te lopen zonder dat hij zijn 
pet had afgenomen, of de reder nu voor het 
raam zat of niet, het kon hem zijn inkomen 
kosten als hij niet eerbiedig genoeg was. 
Hoe het de rest van de bemanning verging laat 
zich raden.
Net voor de kerst werden ze allemaal bedankt 
voor bewezen diensten en ze konden alleen 
maar hopen dat ze in het voorjaar weer werden 
aangenomen. 
Dankbaar dat ze het gevaarlijkste beroep ter 
wereld weer mochten gaan uitoefenen. 
U heeft toch zeker ook de vele monumenten 
voor verdronken vissers in de (ex) vissersplaat-
sen wel eens gezien. Kijk anders eens in Urk, 
Katwijk, Maassluis.

Waarom waren ze in Oost Groningen zo fervent 
communistisch? De herenboeren behan-
delden hun knechten daar als vuil. 
Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Ga nog eens wat verder terug in de tijd. 
Onze glorieuze “Gouden Eeuw” met de eerste 
international ter wereld; De VOC .
De schepen werden bemand met iedereen die 
ze maar konden vinden. 
De overlevingskans was belabberd en daarom 
werden heel wat Europeanen met hoofdpijn 
wakker aan boord van een schip terwijl ze de 
avond tevoren nog gezellig een paar pinten of 
meer in een havenkroeg zaten te drinken. 
Ronselen werd dat genoemd.

 

Prachtig hoe die Vincent “De aardappeleters” 
op het doek wist te krijgen maar daarachter 
ging de diepe armoede op de Brabantse 
zandgronden schuil. Keihard werken voor 
bijna niets. 
Je avondmaal bestond uit een schaal aardap-
pelen met wat zout.

Ook in de Betuwe zal het niet het arbeiders-
paradijs geweest zijn. 
Een interessante mix van grootgrondbezitters, 
steenfabrikanten en grote arme gezinnen met 
een godsdienst die het respect van wie over je 
gesteld was predikte. 

We gaan even terug naar die excuses waarmee 
dit stukje begint. 
Er zijn mensen die het gepast en mooi vinden 
dat Amsterdam van plan is om excuses aan te 
bieden voor het slavernijverleden. 
De historicus en publicist Sander Philipse is er 
een van. 
Hij stelt dat „een reden om wél excuses aan te 
bieden is dat slavernij gevolgen heeft voor het 
heden”. 
Dat is geen reden, want excuses veronderstel-
len dat je zelf schuld draagt. 

Premier Abe en de huidige Japanners hebben 
geen schuld aan het lot van de troostmeisjes 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Abe erkent 
het onrecht, hij betreurde het en spreekt dat 
ook uit. 
Maar hij sprak geen excuses uit, want dat 
veronderstelt eigen schuld van de Japanners 
van nu. 
Excuses aanbieden kán Abe niet, want hem 
treft geen schuld en hij kan de oorzaak ook 
niet weghalen. 
Abe, of het Japanse volk, dat aanrekenen is 
historisch incorrect.

 
Denk ook aan de ‘Kniefall’ van Willy Brandt in 
Warschau in 1970, geen excuses. 
Wij kunnen alleen verantwoordelijkheid 
nemen voor wat we zelf  gedaan hebben en 
pas dán maken we excuses. 

Maarten Vroombout
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Excuses aanbieden, de nieuwe modetrend

De laatste tijd lees je steeds meer dat geëist 
wordt dat de overheid voor alles en nog wat 
excuses moet aanbieden.
Excuses aan de slachto�ers van de Q-koorts, 
excuses voor de behandeling van de 
zogenoemde “Mo�enmeiden”, excuses aan 
de nabestaanden van de vermoorde mannen 
van Rawagede in Indonesië en zo zijn er nog 
wel wat voorbeelden te noemen.
 
Het slavernijverleden van Nederland voorop.
Soms lijkt dat terecht en soms ook niet. 
Het komt ook voor dat ik me daar regelrecht 
aan erger
Laten we het eens hebben over het 
slavernijverleden. 
Nog maar kort geleden stonden de kranten 
vol met het bericht dat de Nederlandse 
economie op slavernij dreef zo aan het eind 
van de achttiende eeuw.
Dat klopt, maar dat waren niet uitsluitend de 
zwarte slaven. In Nederland zelf werd de 
erfelijke horigheid formeel pas afgeschaft bij 
de staatsregeling van 1798.

Een horige was weinig meer dan een slaaf. 
Hij moest veel van wat hij bezat afstaan aan 
zijn heer, en eigenlijk was hij maar eigendom. 
Horigen werden vaak slecht behandeld. 
Ook bepaalde de kasteelheer met wie ze 
trouwden, wat ze geloofden en wat ze deden 
(bron wikikids).
Het was pas in 1874 dat het Kinderwetje van 
Van Houten een einde maakte aan kinderar-
beid. Zeer grote afhankelijkheid en misbruik 
van arbeiders duurde voort tot in de twintig-
ste eeuw. 
Zeker in de textielindustrie en de landbouw-
sector. (Zie het boek Armoede treedt binnen. 
Levensverhalen van landarbeiders van Kees 
Slager). 
“Onderzoek naar de slavernij in de ‘West’ is 
zeker zinvol maar om nu de Nederlandse 
bevolking een schuldgevoel op te dringen, 
zoals een tendens lijkt te worden, is ethisch 
en historisch niet correct”. 
(Aldus Hans Pollemans in een ingezonden 
brief in het NRC).

Blik op de Betuwe



Ma. t/m Do.     09.00-17.00

Vrijdag          09.00-18.00

Zaterdag          09.00-17.00

OPENINGSTIJDEN

Haal de Herfst in huis!

VOLG ONS VIA FACEBOOK.COM/TUINCENTRUMNIMMERDOR

OOK VOOR UW TUINGEREEDSCHAP!

PR. BEATRIXSTRAAT 39  ECK EN WIEL  TEL. 0344 - 691305

EEN HEF(TIGE) 
KRACHT NODIG?
HUUR EEN 

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

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

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

Vogelenzangsestraat 1
Lienden

T: 0344 - 602565
www.bloemsierkunstvaningen.nl

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

V A N I N G E N
Voor gespecialiseerd

bloemwerk

Haal de herfst in huis

Kleur r
ijke
Her sf t
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Tuinkalender oktober
Wat is er in oktober te doen in de tuin? Iedere maand geven we je de 
beste tips voor het onderhoud op het gebied van tuin, gazon, vijver 
en snoeien. 
 
Het gazon in oktober
• De bodemtemperatuur is deze maand nog een stuk hoger  
 dan in het voorjaar. Dat betekent dat je het gazon nog prima  
 kunt maaien. Hiermee voorkom je mosvorming, welke   
 eerder ontstaat bij lang gras.
• Gooi wel direct het grasmaaisel weg. In het najaar breekt   
 gras namelijk minder goed af. Hierdoor kan gemaaid gras   
 op je gazon een ondoordringbare laag vormen voor lucht  
 en water en ontstaat er een viltachtige laag op de grasmat.

 
Vijveronderhoud in oktober
• Span een net over het water van je vijver. Zo voorkom je dat  
 de vijver vervuild wordt met vallende bladeren.
• De vissen zullen door het koudere weer zich steeds dieper in  
 de vijver verplaatsen. Zolang de watertemperatuur boven  
 de 8 graden is kun je vissen gewoon blijven voeren.

Beplanting in oktober
• Wil je graag nog wat planten verplaatsen of de border een  
 make-over geven? Oktober is de ideale maand voor dit   
 soort klusjes. Doordat het blad nog niet is afgestorven kun  
 je goed zien waar alle planten staan en welke ruimte deze  
 innemen.
• Voor meer kleur in de herfst zet je asters in de tuin. Je kunt  
 ze in volle bloei in de border planten. 

• Oktober is dé uitgelezen maand om bloembollen te   
 planten. Door verschillende soorten bollen te planten en   
 rekening te houden met de bloeitijd heb je vanaf januari 
 iedere maand plezier van voorjaarsbloeiers.
• Plant sneeuwklokjes voor januari, krokussen en irissen voor  
 februari, narcissen en blauwe druifjes voor maart en tulpen  
 voor de maanden april en mei.
• Verzamel rijpe zaden en bessen van uitgebloeide planten   
 voor de vogels ermee vandoor gaan. Veel van deze   
 zaaddozen zijn ook leuk om te bewaren voor het schikken  
 van een mooie bloemenbos.
• Vergeet vooral niet om de planten water te blijven geven   
 bij droog weer.

Snoeien in oktober
• Stamrozen met zware 
 kroon kunnen deze 
 maand tot de helft 
 ingekort worden. 
 Hiermee voorkom je 
 het breken van takken 
 tijdens aankomende 
 najaarsstormen. 
 Ook uitgebloeide bloemen mogen worden weggeknipt,   
 met zacht weer bloeien de rozen nog wel even door.
• Notenbomen worden graag in de nazomer gesnoeid,   
 hierdoor genezen de snoeiwonden sneller en voorkom je   
 bloedende takken.
• Ook de uitstekende takken van de beukenhaag kunnen   
 gerust weggehaald worden. 

Hoe heerlijk is de herfst?! 
Ja, de temperaturen worden iets minder en het regent mogelijk iets 
vaker, maar wat ligt de natuur er prachtig bij! 
Hét moment om de laarzen uit de kast te trekken en op pad te gaan. 
De bossen in. 
De frisse buitenlucht opsnuiven en kastanjes, eikels, dennenappels 
en bladeren rapen. 
Want daarmee kan heel wat leuks gemaakt worden op die 
regenachtige middag.

Bron: tuinen.nl



De Betuwe Rookvrij
Hallo, ik ben Adinda, werkzaam bij Healthclub Juliën 
en samen met nog twee collega’s  erkend    
  body&Mind SMR coach in de Betuwe. 
   Over een paar weken is het weer Stoptober. In het  
       hele land doen duizenden rokers, ook uit de      
        Betuwe, dan een (hernieuwde) poging om te     
          stoppen met roken, in ieder geval de gehele  
 maand oktober. 
 Beetje raar toch, proberen alleen de maand  
             oktober te stoppen? 

    Waarom zou je dit niet duurzaam inzetten 
en      helemaal stoppen, voor de rest van je leven, 
is         is mijn gedachte dan.
          Dat is mijn advies dan ook, je stopt om     
                    helemaal te stoppen, je stopt niet voor 
eventjes.  Ja, ik weet ook wat veel rokers zeggen: “Ik 
wil niet dikker worden”, of “Het komt nu niet zo   
goed uit, want ik ben hartstikke druk”, of “Mijn   
vader is er ook 92 mee geworden” etc.

De Betuwe Rookvrij
Hallo, ik ben Adinda, werkzaam bij Healthclub Juliën 
en samen met nog twee collega’s  erkend    
  body&Mind SMR coach in de Betuwe. 
   Over een paar weken is het weer Stoptober. In het  
       hele land doen duizenden rokers, ook uit de      
        Betuwe, dan een (hernieuwde) poging om te     
          stoppen met roken, in ieder geval de gehele  
 maand oktober. 
 Beetje raar toch, proberen alleen de maand  
             oktober te stoppen? 

    Waarom zou je dit niet duurzaam inzetten 
en      helemaal stoppen, voor de rest van je leven, 
is         is mijn gedachte dan.
          Dat is mijn advies dan ook, je stopt om     
                    helemaal te stoppen, je stopt niet voor 
eventjes.  Ja, ik weet ook wat veel rokers zeggen: “Ik 
wil niet dikker worden”, of “Het komt nu niet zo   
goed uit, want ik ben hartstikke druk”, of “Mijn   
vader is er ook 92 mee geworden” etc.

Dat is ons SMRplus programma. 
SMR is de afkorting van stoppen met roken en de plus zijn de leuke dingen. 

De kans dat je met SMRplus nooit meer een sigaret aanraakt is minstens 60 procent.
Wat ook eerlijk is om te vermelden, zodra je stopt met roken, raak je ook dingen kwijt. 
Bijvoorbeeld je rokershoest, je slechte conditie, je ongezonde bleke kleur en je slechte 

doorbloeding, maar ook de geïrriteerde blikken van mensen om je heen. 
Ben je daar eenmaal aan gewend, dan wil je ook echt niet meer terug, dus welkom!

Adinda
SMR-coach

Aanmelden & Informatie: 0344-602204  of  www. rookvrijen�tter.nl

Eerlijk is eerlijk; stoppen is niet altijd leuk en makkelijk. 
Maar gelukkig kan het ook leuk zijn, zonder noemenswaardige 

gewichtstoename en met weinig of geen ontwenningsverschijnselen 
en zonder al te veel stress. 



Agenda Fresh Air:
zaterdag 28 september, Kick-o� 10.00 uur Lienden 
Locatie: Healthclub Juliën Provincialeweg 16, Lienden

zaterdag 5 oktober, 10.00 uur IJzendoorn 
Locatie: Sportpark Uchta, De Hoeken Keizerstraat 102, IJzendoorn

zaterdag 12 oktober, 10.00 uur Zoelen
Locatie: Sportclub Zoelen Uiterdijk 12 Zoelen

zaterdag 19 oktober, 10.00 uur Beusichem (PMCL)
Locatie: PMC, De Wielstraat 20, Beusichem

zaterdag 26 oktober, 10.00 uur Dodewaard, Afsluiting Fresh Air
Locatie: Sportpark De Eng, Dalwagen 82, Dodewaard

Op zaterdag 28 september en daarop volgend in de gehele maand 
oktober vinden er  vijf  leuke “Fresh Air” wandeltochten in de natuur 

plaats, allemaal in het teken van het Stoppen met Roken en frisse 
lucht en een gezonder leven.  

Wandel gratis mee met Fresh Air

Locatie: Sportpark Uchta, De Hoeken Keizerstraat 102, IJzendoorn



Blik op de Betuwe

4.     In de parkstraat in Maurik zijn ook sporen gevonden die duiden op  
       een  Romeinse weg. Echter niet echt aangelegd, maar volgend de   
        strandbedding van de rivier. 
        Deze opgraving zijn in het begin van de 20 ste eeuw geweest.

Terug naar de opgravingen in Ingen.
De stroomruggen rondom Ingen zijn talrijk en zeer belangrijk. 
De mooie grondstructuur is daarvan een gevolg. In de afgelopen jaren 
was onze hoop gevestigd op de opgravingen die rondom “Het Woud” 
zijn geweest.
Echter in alle eerlijkheid is bij deze opgravingen de Limes weg niet 
gevonden.
 
Een bijzondere locatie blijft boerderij “De  Poel”.  
Zeer hoog gelegen in het landschap, aan de wetering. 
Aan begin van de Woudstraat zijn veel vondsten gedaan door de 
HKK&O in de jaren zeventig. 
Recent nog een lans gevonden uit de 12de eeuw bij de wetering, deze 
is te zien in het Streekmuseum Baron van Brakell.

 
In de afgelopen maanden is er onderzoek gedaan rondom boerderij de 
Poel.
Eerst bureau onderzoek, gevolgd door een sleuven onderzoek 
verdeeld over het terrein.  Doel van dit onderzoek is om na te gaan of 
er door menselijk handelen de grond dusdanig verstoord is, dat er 
archeologisch artefacten niet meer in situ aangetoond konden 
worden. 
Gelijktijdig krijgt men een idee en/of er sprake is van bewoning in de 
afgelopen 3000 jaar en wat daarvan is terug te vinden in de bodem. 
Gevolg kan zijn dat er door de gemeente beperkingen aan het gebruik 
opgelegd kunnen worden, anderzijds als er niet gevonden wordt, zijn 
er geen beperkingen. 
De eigenaar van de grond wil daar laanboomteelt gaan toepassen. Het 
onderzoek is uitgevoerd door een professioneel bureau en zal in de 
komende maanden komen met een rapportage. 
Wij hebben gedurende het sleuvenonderzoek veel foto’s gemaakt.
Bij de bestudering van de foto’s viel ons een aantal dingen op.
Namelijk de aanwezigheid van een grindbaan in de sleuven niet ver 
van Boerderij de Poel(meerdere plaatsen) en sporen van 
huisplattegronden(diep gelegen). 
Aangevuld met een groot aantal oppervlakte vondsten, die het beeld 
geven dat hier sprake is geweest op een deel van het terrein  van 
bewoning vanaf de late ijzertijd, tot aan de vroege middeleeuwen.
 
Deze gegevens in combinatie met de verwachting dat de Limes weg 
zeker door het gebied van Ingen heeft gelopen, versterkt ons vermoe-
den dat we hier misschien te maken hebben met resten van de Limes 
weg. 
 
We wachten het formele rapport af. We blijven op zoek naar de resten 
en/of aanwijzingen van de “Betuwse Limes” in de gehele Betuwe. 
Hopelijk kunnen we in de volgende editie van “De Fruitbode” concreter 
zijn met informatie.
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De Romeinen waren de tijd ver vooruit. Zo’n groot rijk kun je alleen 
maar bouwen en besturen m.b.v. goede verbindingen en een 
strategisch militaire structuur met daarin een op lijn liggende reeks van 
Castella  met daar tussen in wachttorens.
De Noordelijkste grens van het Romeinse rijk wordt ook vaak aange-
duid met als de Limes weg.  Deze weg is aangelegd in de eerste eeuw 
na Christus en uitgebreid in alle eeuwen dat de Romeinen aanwezig 
zijn geweest in Nederland.

Terug naar de Limes weg. 
De Historische Kring Kesteren & Omstreken zoekt als sinds 1967 naar 
overblijfselen uit de Romeinse tijd. 
De kennis over herkennen van Romeinse wegen is in de laatste 20 jaar 
heel erg toegenomen. 
Met name door opgravingen rondom Utrecht en Katwijk.
 

      

Maar waar heeft dan de Limes weg gelegen in de Betuwe. 
Door de professionals is een baan getekend op basis van de Peutinger 
kaart waar mogelijk deze weg heeft gelegen in ons gebied.
De problematiek van het aantonen van deze weg is gelegen in een 
aantal zaken, te weten:
-   De weg werd niet overal op dezelfde wijze gemaakt. 
    De structuur werd aangepast aan de lokale omstandigheden. 
    In de Betuwe had je de aanwezigheid Oeverwallen gevormd in de   
    ijstijd. 
    Hoog gelegen in het land. 
    De kans dat de weg deze route heeft gevolgd is aannemelijk
-   Soms werd er een dubbele weg aangelegd, een voor het militaire
    verkeer en daarnaast een weg bedoeld voor de lokale bevolking.
-   verharding. Romeinen waren heel goed in het transport van bouw      
     middelen
     Soms gebruikte men voor verharding van de weg gebroken 
     dakpannen Tufsteen brokken. 
     Maar in bijna alle gevallen werden deze wegen afgedekt met   
     aangevoerd grind.
-    wegen waren relatief breed(vaak meer dan 5 meter). 
      De kans dat de weg 
      Visueel wordt aangetoond is klein, omdat vaak bouwputten smal 
      zijn en herkenning moeilijk is. Zelfs voor professionals.
 
Wat weten we van de Limes in de Betuwe:
1.   Een stukje van de Limes zou door dhr. Brenkman zijn aangetoond    
      eind 19e eeuw. Hiervan zijn beschrijvingen. 
      De locatie was boveneindse straat in Kesteren. De vondsten zijn in    
      WO2 verloren gegaan. De omschrijvingen zijn summier. 
2.   Vondst van een mijlpaal in Maurik rond 1635.  Een mijlpaal is een    
      soort ANWB bord uit de Romeinse tijd. De vondst is omschreven,    
      echter niemand weet waar die fysiek gebleven is.
3.  In 1974 is in Kesteren een bijzondere vondst gedaan.
     Daar werd een sleuf gegraven met daarin over een grote breedte
     Meerdere lagen van materiaal.
     De opbouw van grind, laag bouwmateriaal(resten van dakpannen), 
     werpkogels, scherven en laag grind. 
     Door provinciaal archeoloog Hulst is indertijd de conclusie getrokken    
    dat het niet om een weg ging en snel de sleuf dichtgemaakt. 
    Met de huidige kennis is het zeer aannemelijk dat het hier ging om       
    een Romeinse weg. 
    Zeker in combinatie met de andere vondsten in dit gebied.

       

Romeinse weg - De Limes in Ingen?

Proefsleuf van opgraving romeinse weg met rechts de stuctuur van de bestrating

Opgraving bij de Poel in Ingen

André van Ingen
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Beregening

Gereedschap

Elektra

Sanitair

CV

dakbedekkingen

nijverheidsweg 5, Kesteren 
Telefoon (0488) 48 02 32

Ma - za 6.30-18.00
Za  8.00-12.00
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Uw adres voor in- en verkoop van
gebruikte en nieuwe auto’s.

APK-keuringen, onderhoudsbeurten.

Esso Tankstation

De Haas

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

Pr. Beatrixlaan 3
4001 AG  Tiel
T 085 0703 430
I www.allermedia.nl 

Websites

Ontwerp

Drukwerk

Social Media

Adverteren

Marketing

Fotografi e

Beniewd naar de mogelijkheden? 
Neem dan contact op of bezoek 
onze website www.allermedia.nl

Wij maken opvallende 
reclame voor uw bedrijf

Sta op stoelen

 

13.00 - 21.00 (maandag) 
10.00 - 21.00 (di t/m vrijdag) 

12.00 - 18.00 (zaterdag)

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

Tel: 0344-848799*

*Bezoek op afspraak. 
Wij nemen graag de tijd voor u!
Kosteloos bezorgd in heel Nederland

Sta op Stoelen van VitaalZorg Nederland: 
-       3-motorige topmerken
-       Geheel op uw lichaam afgesteld
-       Leverbaar in 15!  kleuren leer en stof
-       Binnen 5 dagen in huis
-       Garantie 

Betaalbare A-klasse producten
Op maat gemaakt
Inclusief garantie

I  n  g  e  n 

Bij de meeste winkels vanaf € 3500,- bij ons vanaf € 995,-

Leverancier van kort gebruikte:

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

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

Overweegt u de aankoop van een sta-opstoel?



    Dit najaar organiseert Welzijn  
    Rivierstroom i.s.m. Indigo een  
    cursus voor mensen met   
    slaapproblemen uit gemeente  
    Buren en Neder-Betuwe, die   
    beter willen leren slapen. 

    Een enkele keer slecht slapen is 
niet erg. Maar wie een aantal weken regelmatig 's nachts slecht slaapt, 
wordt overdag oververmoeid, krijgt concentratieproblemen en wordt 
prikkelbaar. 
Slaapproblemen kunnen het gevolg zijn van spanningen en proble-
men. Soms echter blijft het slaapprobleem bestaan nadat de spannin-
gen zijn verdwenen. 
In deze cursus krijgen de deelnemers meer zicht op hun slaapprobl-
eem en handreikingen voor een betere nachtrust.

De cursus start op donderdag 7 november 2019 van 14.00-16.00 uur in 
Ochten en bestaat in totaal uit 6 bijeenkomsten van twee uur.
Kosten voor deelname bedragen € 30,- (voor het cursusboek).
 
Graag van te voren aanmelden bij Welzijn Rivierstroom, 
Esther Seijkens, tel 0344-602 337 of
info@welzijnrivierstroom.nl   

23

       De bus

De bus

Ik heb een bus, door de jaren heen,
stappen mensen in en weer uit.
Er zijn erbij die blijven zitten,
een week, 
een aantal maanden, 
of soms wel jaren.

Bijzondere mensen blijven zitten sinds je  ze
hebt ontmoet, je leven lang.
ze laten voetstappen achter in je hart. 
Het zijn je echte vrienden.

Foto: van Dee  Ommeren (containerteeld)

MANTELMEEUW 

Katwijk staat bekend om z’n 
uitstekende visproducten. 
We bestellen een portie kibbeling 
met een haring vooraf.
 
Op het terras, met de rug naar 
een vijvertje gekeerd, schenken 
we geen aandacht aan de scherpe 
blik van een mantelmeeuw. 
Zoals het hoort pakken we de 
haring bij de staart en brengen 
hem in positie, net boven het voorhoofd. 

Binnen een seconde zien alle aanwezigen de mantelmeeuw met 
uiterste precisie mijn haring te grazen nemen en mij met grote 
verbazing naar mijn duim en wijsvinger kijken, waar kort tevoren 
nog een heerlijke haring tussen geklemd zat. 

Beter leren slapen

Dit najaar organiseert Welzijn 
Rivierstroom i.s.m. Indigo de cursus 
Minder Stress voor inwoners van 
gemeente Buren en Neder-Betuwe.
 
Veel mensen hebben last van stress. 
Dat maakt het leven minder leuk. 
In deze cursus kunt u leren hoe u stress in uw leven kan verminderen 
met technieken die al veel mensen hebben geholpen. 
De cursus is geen therapie, maar u leert wel praktische vaardigheden 
toepassen zodat u beter met uw dagelijkse stress uit de voeten kunt en 
dus minder stress ervaart.  
U leert stresssituaties te herkennen en er anders mee omgaan, u leert 
beter ontspannen en minder stressvolle gedachten te hebben. 
Deze technieken zijn bewezen e�ectief.
 
De cursus start op donderdag 7 november 2019 van 18.30-20.30 uur in 
Opheusden en bestaat in totaal uit 4 bijeenkomsten van twee uur.
Kosten voor deelname bedragen € 25,- (voor het werkboek).
Graag van te voren aanmelden bij Welzijn Rivierstroom, 
Esther Seijkens, tel 0344-602 337 of
info@welzijnrivierstroom.nl

Marijn

Cursus minder stress

Esther Seijkens, tel 0344-602 337 of
info@welzijnrivierstroom.nl

Foto: Omroep West

         Ouderendag bij museum van Brakell

4 oktober organiseert de ondernemersvereniging van Lienden, 
Ingen en Ommeren in verband met de ouderendag een middag-
bijeenkomst bij het museum Baron van Brakell in Ommeren.

Opgeven kan via de invulformulieren die liggen bij Het Huis van 
Lienden, in de Gaard in Ingen (bij Lenie v.d. Peppel), opgeven bij 
Margré van Ingen van het Tuincentrum en de kerk in Ommeren.



Goed idee voor uw straat, buurt of kern?
Iedereen woont graag in een �jne buurt waar het goed leven is. 
Uiteraard kunt u daar als inwoner, bedrijf of organisatie aan 
bijdragen. Als u samen met anderen een goed idee heeft om de 
leefbaarheid in uw straat, buurt of kern te verbeteren, kunt u 
daar geld van de gemeente voor krijgen, het zogenaamde 
Leefbaarheidsbudget. Dit budget is maximaal € 2000,- per kern.

Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat leven in uw straat, 
buurt of kern aangenamer wordt. 
Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een 
buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. Iedereen kan een 
aanvraag doen: personen en organisaties.

Overzicht van initiatieven in 2019 waar een bijdrage uit het 
Leefbaarheidsbudget is toegekend:

Asch (Oranjevereniging Asch) gezellig samen zijn, kerstviering, staat  
 gepland op 7 december. 
Beusichem (Inwoners burg. Hommesstraat) bankje, knikkerpotjes, 2  
 veilige victors. Activiteit in aug/sept. 
Beusichem (Beusichem leeft) historische wandeling
Beusichem (Het Heerenlogement) jeugdvoorstelling tijdens theater  
 aan de markt. 7 en 8 sept, op 8e het kindertheater. 
Buren (BV Buren) manifestatie Buren zijn we samen. Op 5 sept. 
Buren (Tennisvereniging Buren) Bewegen voor ouderen
Eck en Wiel (OBS de Bloesem en speeltuinvereniging) Skatespot   
 voor (oudere) kinderen. 
Erichem (Vrijwilligers Erichem) Jeu-de-boules opknappen. 
Ingen (v v ISC) materiaal voor bouwdorp. Is in juni geweest.
Ingen (Diaconie Hervormde Kerk) Bijeenkomsten 'Binnen zonder   
 kloppen' ontmoeting en elkaar zien. Start 21 sept. 
Ingen (Stichting de Gaard) Informatiezuil centrale plek in dorp. 

Leefbaarheidsbudgetten gemeente Buren toegekend

Kerk-Avezaath (Bewonersvereniging Kerk-Avezaath) Buurt AED en   
 cursussen reanimatie AED aan min. 40 inwoners. Cursus-
 sen worden in sept-okt- nov gegeven.
Lienden (Kulturhus Lienden) vlaggenmast voor bewoners, voor   
 speciale herdenking/dag bewoners Kulturhus. Op 30   
 augustus. 
Lienden (Speeltuin de Perengaard) activiteiten en onderhoud
Lienden (Buurtvereniging Aalst) speeltuintje opknappen.
Lingemeer (BV Villapark Lingemeer) verbeteren en opknappen   
 toestellen speeltuinen. 
Maurik (Jongeren ism welzijn Mozaiek) Fortnite-toernooi. Wordt of   
 herfstvakantie of kerstvakantie
Maurik (Speelvoorzieningen Merenriet en Engelshof ) plaatsing en   
 onderhoud speeltoestellen. 
Ommeren (Buurtvereniging de Breipot) terrasoverkapping en   
 inrichting terras buurtvereniging voor bezoekers. 
Ravenswaaij (Stichting dorpsraad Ravenswaaij( boek maken met   
 leerlingen en oudere inwoners, huis-aan-huis verspreid.   
 Naar de drukker (klas) september, boek presenteren en   
 aan verzorgingshuizen uitreiken okt/nov. 
Rijswijk (Werkgroep rondje Rijswijk/SCR) wandeling door Rijswijk   
 kennismaking inwoners en organisaties. Op zaterdag 28   
 september. 
Rijswijk (de Hoekenburg) opknappen en verduurzamen    
 verenigingsgebouw
Zoelen (Inwoners straat de Soel) mooier maken rotonde. 
 Zal plaats vinden in het najaar. 
Zoelen (Speelgaard) feestelijke heropening speeltuin. 
 Planning ongeveer sept/okt. 
Zoelen (Frits Kat, inwoner) bankje als uitrust plek. 
 Bankje wordt geplaatst sept/okt.
Zoelen (Buurtvereniging De Soel) vernieuwen vlaggetjes Konings  
 dag en Bevrijdingsdag. 
Zoelmond (Bloemrijk Beusichem Zoelmond) dorp verfraaien met b  
 loemen en planten
Zoelmond (Dorpsfair) fontein Jeroen Seversplantsoen en activitei  
 ten voor alle inwoners. Op 31 augustus
 
Volgend jaar kunt u weer uw initiatieven inleveren!
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Wat een succes is Halloween in Ingen afgelopen jaren geweest. 
De eerste jaren gericht op het dorp waarbij de kinderen langs de deuren zijn gegaan om 
allerlei lekkers op te halen. 
Vorig jaar is Halloween uitgebreid met het Horrorpad. 
Een pad voor gevorderde griezelaars. 
Via het schoolplein kon men kiezen, of rechtdoor richting de kantine of rechts naar het 
enge, gruwelijke en Ooo zo spannende pad. 
Wat dit pad zo gruwelijk heeft gemaakt verklappen we uiteraard niet. Maar de makers 
hebben schik voor tien gehad. 
Leuk om met elkaar dit te organiseren en kinderen en dappere volwassenen zo te 
vermaken. 
Voor de dappere onder de wandelaars was de uitweg van het horrorpad gelukkig bij de 
kantine van ISC waar iedereen bij kon komen met een glaasje in de hand. 

En dit jaar? Wie weet waar we u en dekinderen van Ingen mee verassen. 
Op het moment van schrijven zijn de plannen in de maak. 
Wat vast staat is de datum. Zaterdag 24 oktober gruwelt het weer in Ingen. 
De wandelroute door het dorp is nog 
niet bekend. Uiteraard worden bewoners langs de route tijdig op de hoogte gebracht 
zodat ze ramen en deuren kunnen sluiten. 
Of juist kunnen openen voor de hongerige kinderen. 
Het is aan u! Uiteraard bent u ook welkom om mee te komen griezelen. 
We kunnen verschillende griezels gebruiken. 
We zoeken meedenkers, uitvoerders en verkeersregelaars. Verruil uw stoel voor een 
avond griezelen en meld je aan via: info@isc-ingen.nl.

ISC laat Ingen weer gruwelen met Halloween

Happy Haloween bij ISC
Zaterdag 24 oktober 2019



Oplossing rebus:
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lekker en weer eens iets anders

Mosselen op de BBQ of braadpan
  
recept  voor  2 pers. 
Ingrediënten:
2 kg. mosselen
4 tenen kno�ook �jngesneden
2 eetlepels viskruiden
2 glazen witte wijn 
       
Mosselen een uur onder water zetten en daarna schoon spoelen en 
goed kijken of er kapotte tussen zitten, die zijn niet goed, ook 
degene die open blijven er uit halen. 
Je kunt dat controleren door ze op het aanrecht te tikken. 
Sluiten ze dan is het goed , blijven ze open staan dan verwijderen.
 
In een braadslee op de BBQ of in de braadpan een �inke scheut olie 
doen en als het heet is de �jn gesneden kno�ook er bij,  pas op dat 
die niet verbrand. 
Dan de mosselen erbij en de viskruiden erover strooien. 
Goed om blijven scheppen als de mosselen opengaan afblussen met 
witte wijn.  
Nog even goed heet laten worden en dan kun je ze op tafel zetten. 
Lekker met stokbrood en kruidenboter en sla  of met friet net wat je 
zelf lekker vindt.    

TIP:
Heb je weleens mosselen met kaasfondue gegeten?
Pak met een mosselschelp  de volgende mossel en doop hem in de 
vuurvaste schaal waar de kaas in is gesmolten en smullen maar.
Eventueel kan je in de kaas een teentje ko�ook uitpersen.

   

Je hebt kaas en KAAS

Spiltkaas al 35 jaar het vertrouwde adres voor: 
natuur gerijpte Noord-Hollandse Kaas 

vers van het mes. 

Iedere woensdag van 
8.00 tot 12.30 op het 

Marktplein in Lienden

vers van het mes. 

Ook buitenlandse
kaasspecialiteiten

www.spiltkaas.nl

Recept rijst met kip en padenstoelen

Rijst naar behoefte 
(heeft u rijst teveel doe een bakje in 
de diepvries)

300 gr. kip�let of kippendijen
3 teentjes kno�ook
1 grofgesneden ui
250 gr. paddestoelen 
1 blikje champignonragout
Stukje blauwe kaas

Bak in een beetje olie de in stukjes gesneden kippendijen of kip 
�let licht en even laten garen een grof gesneden ui en een �jn 
gesneden kno�ookteentje of twee, hangt van je eigen smaak af 
erbij al ze licht bruin van kleur zijn. 
Doe hier de verschilende  schoon gemaakte  paddenstoelen erbij 
en even laten garen , een blikje champignonragout en wat ook 
lekker is een stuk pittig blauwe kaas er door .
Serveer hier rijst bij, het is simpel en kost niet veel tijd.

Er is geen eerlijker liefde dan de liefde voor lekker eten.

Catering tot in de puntjes verzorgd!

Belegde broodjes, soepen, salades, taart, cake en borrelplanken.  
Geeft u een verjaardag, babyshower, feestje, bedrijfsborrel of 
lunch, dan voorziet ze deze van lekkere hapjes. 
Of  een gezellige high tea met familie of vriendinnen? 

  

kijk maar eens op haar website: 
www.selina-serveert.nl 
ook kunt u haar volgen op facebook.
Mail: Selina-serveert@outlook.com      
Tel: 06-53969880

Selina is jong, ambitieus en 
werkt met hart en ziel aan haar 
gerechten. 
Bent u vegetarisch, heeft u 
allergieën of andere wensen? 
Laat het weten dan past zij de 
hapjes aan, aan uw wensen.
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De R is in de maand, tijd voor lekkere soepen

Snert
Ingrediënten 6 personen

3 liter water, 1 kilo erwtensoepvlees 
(hamschijf, krabbetjes, 
varkenspoten of -hielen, speklapje), 
1 kilo spliterwten, 1 �inke prei, 
3 - 4 aardappelen, halve knolselderie, 
3 �inke uien, peper en zout, ook 
lekker met een rookworst erbij.

Verder heb je nodig:
Flinke pan: minimaal 6 liter inhoud.

Deze snert is zoals snert moet zijn: zwaar, dik, enigszins cholesterol-
rijk vanwege het vele varkensvlees dat erin zit, maar vooral: LEKKER!

Voorbereiding
Schil de aardappelen, was ze en maak er kleine blokjes van, of doe ze 
in de Keukenmachine. 
Doe dit ook met de knolselderie. 
Snij de prei in ringen.

Bereidingswijze:
Doe alle ingredienten in de grote pan. 
Voeg er een halve eetlepel zout aan toe. 
Breng het aan de kook. 
Zodra het kookt het vuur lager zetten, 
waardoor het geheel zachtjes pruttelt. 
Roer dit gedurende 2,5 uur zeer regelmatig door om aanbranden te 
voorkomen! Indien de snert er homogeen uit ziet is het gereed; proef 
het en voeg naar smaak peper en zout toe

Klassieke ossenstaartsoep
4 personen  210 min

INGREDIËNTEN
1 ossenstaart in stukken, 20 g boter, 
2 eetlepels tomatenpuree
1 runderschenkel van 500 g, 2 uien, 
3 kruidnagels
2 teentjes kno�ook, 1 kruidenbuiltje
4 stengels selderij, in stukken, 4 stronken prei, in stukken
2 eetlepels bloem, ½ eetlepel tomatenpuree,madera naar smaak

BEREIDEN
Bak de stukken ossenstaart aan alle kanten goudbruin in de boter. 
Verwijder het overtollige vet en roer de tomatenpuree door het vlees. 
Giet dan 4 liter water op het vlees.
Voeg er de schenkel, de hele niet-
gepelde uien (waarvan 1 ingeprikt 
met de kruidnagels), kno�ook,
 kruidenbuiltje, selderij en prei bij. 
Breng aan de kook en laat zachtjes 
pruttelen gedurende 3 uur. 
Schuim regelmatig af. Laat de soep 
afkoelen en bewaar een nacht in de koelkast.
Schep het vet eraf. Verwarm de soep en haal door een zeef en een 
dunne thedoek. Breng dan weer aan de kook.
Vermeng 2 eetlepels bouillon met de bloem en tomatenpuree. 
Los dit mengsel op in de bouillon en laat 10 minuten koken. 
Breng op smaak met madera en zout en peper en dien op met stukjes 
staart.

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

Ossenstaart

Snertvlees

Compleet verzorgde BBQ of bu�et, 
familiedag, vergadering, verenigingsbijeen-
komst, babyshower of workshop.
Prachtige binnen en buitenruimte om uw 
evenement tot een groot succes te maken
Rijnstraat 72, 4031 KM Ingen | 0344-606805
info@campingaugustinus.nl | www.campingaugustinus.nl

Het is weer tijd voor wintersoepen

Bestel 
alles online

www.versplein
augustinus.nl

www.versplein
augustinus.nl

Alle ingrediënten voor alle
ouderwetse erwten-, ossenstaart-
en andere herfst- en wintersoepen
vindt u bij de de echte vakslager 

Van belegde broodjes tot een luxe 
lunche pakket, vers van onze broodafdeling

lekker en gezellig voor kantoor of thuis.

Welkom bij Versplein Augustinus. 
Bij ons kan je terecht voor 

ambachtelijk gemaakte vleeswaren 
en een lekker stuk vlees. 

Onze runderen en varkens komen 
uit de regio en maken wij in onze 

eigen productiehal klaar, zo kunnen 
wij u garanderen van top kwaliteit 

vlees !

Naast al onze ambachtelijk 
gemaakte producten hebben we 
ook een erg divers aanbod op het 

gebied van catering. 
Voor hapjes warm en koud maar 

ook voor de bu�etten. 
Al die ambachtelijke gemaakte 

vleeswaren gaan natuurlijk goed 
samen met vers belegde broodjes 
die elke middag bij veel mensen in 

de smaak vallen. 

De R van Rookworst is weer in de maand



DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN 
VAN NIEUWE  KUNSTGEBITTEN 

Contracten met alle zorgverzekeraars
De volledige prothese zit in het basispakket

Kunstgebitten op implantaten
Frames en Partiële Protheses
Reparatie en Uitbreidingen

Gratis Advies
Flexibele Openingstijden (op afspraak)

Het werk wordt door mij volledig gerealiseerd
in ons laboratorium

Binnenhoek 2-4  4005 CB Tiel  Tel 0344 848406

UitvaartverZorging
Erik van oestZZorging
Erik van oestZZZZ

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

   Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen

info@uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl

Wat Past dat Past

Een betrouwbaar transportbedrijf nodig?

Wij verzorgen groot en klein transport
  Denk eens aan:

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

Met oog op de toekomst

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

Van Dorland Multi-Mediaservice

Creatieve reclamemakers

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van: 

Lienden, Ommeren, Ingen
en Eck en Wiel

Ook adverteren in de 
Fruitbode? Het kan al 

vanaf € 90,-
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Piet Verwoert

LIENDEN/INGEN- In 1944 vielen de Kerstdagen voor de bewoners 
aan het afgelegen weggetje “De Bevermeer” letterlijk en �guurlijk 
in het water. 
Het water kwam opzetten, nadat de Duitsers bij Elden de Rijndijk 
hadden opgeblazen. 
Het nooddijkje bij Ochten (nabij restaurant CASTRA) bleek niet 
bestand tegen de enorme druk van het water. 
Bij de doorbraak van deze nooddijk stroomde het water de polder 
in. De dijk bij Rijswijk vormde het keerpunt. 
Terugstromend water bereikte op 3 december De Bevermeer op de 
grens tussen Ingen en Lienden. 
De paar gezinnen redden zich op vaartuigen ( zoals een spekkuip 
en een vlot) onder meer naar de hoger gelegen boerderij  “De 
Culekamp” van Dorus en Willemien van Ommeren.

Op de vlucht
Niek Knuivers, die met zijn gezin op ’t hoogste punt van de Bever-
meer woonde, moest in de nacht dat de nooddijk doorbrak aan 
diezelfde dijk werken. 
“We wiere opgeroepe deur de bezetter. We moeste met kruiwaogens 
grond aanvoere om de dijk te versterke”, vertelde Niek zo’n 35 jaar 
geleden. “Ik moes me meldde bij het Jodenkampje bij de ouwe 
Goudreinet.(wegrestaurant) 
Er stonden toen ik begon onafzienbaore rije zijkante van ledikante 
bove op de dijk. Hoe die daor kwaome wik nie”. 
Om 4.00 uur ging Niek naar de waterstand kijken. “’ Schrok me wild 
kjèl. ’t Waoter stond al bijna tege de planke. Tege 7 uur, ’t war nog 
donker, begaf de dijk ‘t. Heur d’út ôk. 
Hij dondert d’r deur bij Ochte!”, riep Niek tegen de Liendenaren Tries 
Rustenhoven en Jobje de Jong. De kruiwagens moesten mee op de 
vlucht voor het water. Pas bij de “Panoven” in Lienden mocht men de 
kruiwagens wegzetten van de Duitsers.
Knuivers bracht op zondag 3 december eerst zijn familie naar veiliger 
oorden. Het evacuatieadres werd “De Molenkamp” aan de 
Culekampseweg in Ingen. 
Hier woonden de ouders van zijn vrouw Dien. 
Hij roeide met zijn zelfgemaakte boot (spekkuip) langs de erg laag 
gelegen “Uilenhoek”, waar al enkele meters water stond.

Keuje in de kamer
Zondagmorgen 3 december schrok Hellus Verkuijl al vroeg wakker. 
De koeien op stal gingen bar tekeer. Hij besefte wat er aan de hand 
was toen hij zijn klompen, die hij de vorige avond uit voorzorg onder 
’t bed had gezet, door de slaapkamer zag dobberen……
Nog dezelfde zondagmiddag besloot Hellus de koeien uit de stal te 
halen en te evacueren naar de in de nabijheid gelegen boerderij “De 
Culekamp” van Dorus en Willemien van Ommeren. 
Tijdens het transport van de koeien over “ ’t Hoge Rugje” op het 
terrein van de familie Verkuijl ontstond er in de woning tumult. 
Dolf Verkuijl ( zoon van Hellus) wist zich nog precies te herinneren dat 
een zeug de woning binnendraafde. 
Het zwijn had uiteraard de schrik �ink in de poten toen hij het 
ijskoude water in moest. ’t Beest liep zich muurvast onder een 
bloementafel in de woonkamer. 
Met die tafel nog steeds op zijn rug ontdekte Dolf het dier. 
Hellus had inmiddels zijn paard voor de wagen gespannen. 
De beide gelten en de zeug werden met touwen vastgezet op de kar. 
Een eerste reeks koeien liep door ’t water achter de wagen richting 
Culekamp. Op de toen nog niet geasfalteerde Groenestraat stond het 
water al een meter  hoog. Verkuijl, die zich moeilijk kon oriënteren: 
“Nim de gy de teugels mar over Dorus. 
‘k Wit nie of ‘k nou op de weg zit of de berm instuur”. 
Dorus van Ommeren lukte ’t  wel om op ’t pad te blijven. 
Tenminste voor even. Hij reed de berm in en de wagen kiepte om. 
Van Ommeren zwiepte van de kar en plonsde in het ijskoude water. 
Toen hij weer boven kwam riep ‘t ie: “Nou is ’t gebeurd met me”. 
Dat viel gelukkig nogal mee. De hele veestapel van Verkuijl kon veilig 
naar de Culekamp gebracht worden.

Zandhaoze
Jepje van Ommeren, geboren op de boerderij “De Wappert” in de 
Liendense Marspolder was in december 1944 als vluchteling 
ondergedoken bij de familie Verkuijl. 
Samen met Dolf bleef Jep achter op de Bevermeer. 
Alle families waren al geëvacueerd. Jepje sprak, toen ’t water kwam, 
de Bevermeer- bewoners moed in. “
Gullie wit nie wa waoter is… gullie zandhaoze.. 
Bij ons in de Marspolder wete ze pas van wante!”. 
Hij controleerde regelmatig de waterstand met zijn duimstok. 
Bij de stand van 60 centimeter hield ’t ie niet meer uit. 
Hij schreeuwde zo hard als hij kon uit ’t raam. 
Op de Culekamp werd dit “alarm” gehoord. Niek Knuivers kwam met 
zijn boot Jepje ophalen. 
Met in elke hand een baalzak kleding en dekens liet van Ommeren 
zich voorzichtig in de boot zakken. 
Niek manoeuvreerde de spekkuip handig om de heiningpalen. 
Jep moest hozen. 
Halverwege liep de boot door een onhandige beweging van de 
Marspolderbewoner vol. Hij ging volledig onder water. 
Niek nam de boot op sleeptouw. 
Jep volgde hem met de baalzakken richting Culemkamp.
Klaosje Hofman en zijn gezin was ook naar Ingen geëvacueerd. 
De timmerman van de Bevermeer bouwde een vlot en hiermee 
dobberde hij met zijn trouwe hond Spits bijna elke dag naar de 
Bevermeer om de zaken te controleren. 
’t Water bleef nog stijgen. Klaosje hielp mee met het hooi op het 
achterhuis te steken bij Van Ommeren. 
Samen met Niek Knuivers, Dorus van Ommeren en Dolf Verkuijl 
waren ze druk in de weer toen er vanuit oostelijke richting een V1 
aan kwam vliegen. 
Boven de woning van Klaos Langboom (  ook Bevermeer) hield het 
kreng ineens op met “rammelen”. Klaosje riep: “hij schei d’r mee uit 
manne !”. Dorus wist raad. “Gao onder ’t kapgebeint staon, da’s 
veiligst”.  
De V1 wendde de kop en dook naar beneden. 
Hij kwam terecht op ’t achterhuis van de boerderij “Blommeland” in 
Ommeren.

Vriezen
Niek Knuivers en Dolf Verkuijl zochten als eersten De Bevermeer 
weer op. ’t Water op de grote rivieren begon omstreeks 24 december 
1944 te zakken. 
Bovendien vroor het. In zijn spekbak punterden Niek en Dolf naar 
het verlaten oord. 
Dolf werd afgezet bij zijn ouderlijke woning en Niek ging wat verder 
naar nr. 30. “De hele beneden verdieping zat onder een dikke laag 
slib. M’n eerste werk was de kachel aan maken want het was verrekte 
koud”, aldus Dolf. 
Hij bleef tot middernacht aan de slag met emmers en dweilen. 
“Ik heb in de Kerstnacht toch nog wat sfeer weten te maken. Omdat 
er natuurlijk geen droog houtje was te bekennen, heb ik de een na 
de andere ouwe stoel van zolder gesleept en verstookt. 
Bij ’t �akkerende houtvuur maakte ik een �esje “Sevenstern” 
(brandewijn) soldaat”. 
Op de 2e Kerstdag ( ’s nachts had het �ink gevroren) kwamen de 
overige Bevermeer bewoners, lopend en glijdend over schotsen 
naar hun woningen. 
De handen werden uit de mouwen gestoken om alles schoon te 
krijgen. De vlotten en de boten werden achter de schuur aan een 
ketting gelegd. “Ge wit mar nooit”.

Kerst 1944 de: Bevermeer onder water

v.l.n.r. Niek Knuivers, Dolf Verkuyl en Klaasje Hofman
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  Het boek TEN ONRECHTE BESCHULDIGD is het  
  resultaat van een jarenlange speurtocht naar    
  Johannes van Zanten, de bekende verzetsman  
  uit de Tweede Wereldoorlog.
Toen ik aan dit project begon hoopte ik zijn leven te vinden. 
Wat ik vond was niet alleen de harteloosheid die iedere oorlog met 
zich meebrengt, maar tevens  een verhaal over liefde en respect 
voor de medemens.  
Ook het bezitten van een groot hart, gulheid en bovenal het 
telkens opnieuw maken van de ‘juiste’ keuze.

Gedurende de vijf jaar van de Duitse bezetting verrichte Van Zanten 
levensgevaarlijk werk met zijn bevrijdingsacties en overvallen die 
door hem met grote regelmaat in het hele land werden uitgevoerd. 
Aan dit werk, en ook aan zijn moedige hulp aan onderduikers, 
besteed ik uitgebreid aandacht in TEN ONRECHTE BESCHULDIGD.
Aan bod komt onder meer zijn onverschrokken 
verzetsmentaliteit als leider van zijn KP Betuwe. 
In september 1944  bijvoorbeeld– in de 
schaduw van ‘Market Garden’- zet Johannes 
van Zanten met zijn ploeg in één nacht  
16 gestrande geallieerde parachutisten de Waal 
over naar het reeds bevrijde gebied, waarbij 
eerst door de Duitse Linies moest worden 
gegaan. 
Hij wist dat als hij gepakt zou worden dit zijn 
dood tot gevolg kon hebben en toch koos hij 
er bewust voor zijn leven in te zetten voor dat 
van anderen.

Een NSB’er Leccius de Ridder, maakte een heel andere keuze, namelijk 
om de oorlog te gebruiken om van zijn aartsvijand af te komen. 
Dit keerde zich echter tegen hem en zijn liquidatie werd het gevolg.
(De grondslag hiervan is te vinden in een verstrengeling van 
jarenlange vriendschap, haat en indirect het oppakken van een 
vierjarig joods meisje. )

Direct na de dood van deze rijke en machtige NSB’er stak het gerucht 
de kop op dat Johannes van Zanten de dader was van het op een 
la�e manier neerschieten van deze 77-jarige man, maar mijn onder-
zoek wijst echter uit dat hij het niet kan zijn geweest.

Helaas werd een bijeenkomst van de BS van Van Zanten hem fataal 
met als gevolg dat hij op 22 november 1944 door de Duitsers werd 
opgepakt en – na een mislukte bevrijdingspoging – op 2 december 
gefusilleerd. Bets (zijn vrouw) bleef alleen achter met hun vijf 
kinderen.

Het boek TEN ONRECHTE BESCHULDIGD is door toeval ontstaan. 
In voorgaande a�everingen van De Fruitbode heb ik over “Villa 
Vredelust” geschreven. 
Door de soms wat duistere zaken nieuwsgierig geworden ben ik 
verder gaan zoeken. 
  Dit resulteerde na jaren onderzoek en schrijven   
  in een boek dat op 25 januari 2020 wordt gepre- 
  senteerd. 
  De dag waarop Johannes van Zanten in 1944   
  volgens Lou de Jong één van de grootste   
  verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog in  
  Nederland pleegde. 
  Hopelijk is door TEN ONRECHTE BESCHULDIGD -  
  in de schaduw van Market Garden Johannes van  
  Zanten niet alleen voor mij maar ook voor veel   
  lezers weer springlevend geworden.

Het boek van Conny van der Heyden-Versnel, is royaal  voorzien van 
deels unieke foto’s. TEN ONRECHTE BESCHULDIGD  kunt u reserveren 
door voor 1 december een bericht met uw gegevens te sturen naar 
info@hkko.nl  en het bedrag van 29,95 euro over te maken op 
rekeningnummer NL30RABO.0331-9571.83 t.n.v. Historische Kring 
Kesteren & Omstreken.  
Onder vermelding van “Ten onrechte beschuldigd”.
Leden en nieuwe leden van de Historische Kring Kesteren & 
Omstreken krijgen bij voorinschrijving een korting van 5 euro. 
Beide bedragen zijn excl. verzendkosten.

Ten onrechte bechuldigd. In de schaduw van Market Garden door Conny van der Heyden-Versnel

•   Er is behoefte aan meer activiteiten voor ouderen, bijvoorbeeld in     
    het dorpshuis.
•   We verbeteren de communicatie tussen de gemeente en inwoners 
•   We kijken samen naar woonwensen voor woongroep of woon-        
    boerderij 

CONTACTAMBTENAAR INGEN
Wilt u ergens aan meehelpen of heeft u vragen? Neemt u dan 
contact op met Esther Wormgoor via telefoonnummer 14 0344 of via 
e-mailadres ewormgoor@buren.nl. 
Meer weten? Kijk op www.buren.nl/kerngerichtwerken

‘Buurten over Ingen’

Op woensdag 10 juli 2019 waren ongeveer 37 
Ingenaren en 8 ambtenaren bij elkaar in het Dorpshuis. 
De avond begon met een inloop over de stand van zaken 
over de uitvoering voor de Rijnstraat en daarna volgden er 
presentaties over het project Kerngericht werken en over de 
omgevingsvisie. 
Vervolgens gingen we in twee ronden met elkaar aan de slag. 

Dit deden we aan twee tafels waar we fysieke onderwerpen bespraken 
(zoals verkeer en groen) en twee tafels waar we sociale onderwerpen 
bespraken (zoals ontmoeting en eenzaamheid). 
Hieruit volgden onderwerpen voor de korte termijn en onderwerpen 
waar we in 2019 en 2020 als inwoners en gemeente samen mee aan de 
slag kunnen. 
Aanwezigen konden via stickers aangeven welke onderwerpen de 
meeste prioriteit hebben

WAT DOEN WE OP DE KORTE TERMIJN? 
Er komt informatie over het gebruik van gif door telers en de 
vlieghoogtes voor helikopters. 
We zijn gestart met een contactambtenaar (Esther Wormgoor). 
Samen met signaleringsgroep, fruitbode, dorpshuis In de Gaard en 
gemeente maken we de agenda voor Ingen

WAAR GAAN WE SAMEN MEE AAN DE SLAG? DE DORPSAGENDA 
VAN INGEN: 
• Verkeersveiligheid is op verschillende manieren vaak genoemd. 
   We kijken naar knelpunten en mogelijke oplossingen. 



31

‘Vermist is erger dan dood’ is het motto van de Bergings- en Identi-
�catiedienst van de Koninklijke Landmacht. 
Deze dienst graaft nog jaarlijks onbekende slachto�ers van de 
Tweede Wereldoorlog op. 
Het doel is ze te identi�ceren en een waardig graf te bezorgen. 
Vaak gaat het om militairen – zowel Geallieerd als Duits – maar de 
laatste jaren ook steeds meer burgerslachto�ers. 
Onderzoek naar de identiteit behelst ook het afnemen van DNA bij 
nabestaanden, want zonder die DNA-check zou identi�catie veel 
lastiger zijn. 

Momenteel vindt er een diepgaand onderzoek plaats in deze regio. 
Het betreft de zogenaamde ‘Tiel-case’, een mysterieuze verdwijnings-
zaak van tenminste 7 burgers uit de omgeving van Tiel. 
Een korte schets van deze tragische kwestie: in oktober 1944 lag het 
nog bezette gedeelte van de Betuwe ten westen van de Liniedijk 
Kesteren – Ochten pal achter het front. 
Vanaf  de zuidoever van de Waal namen de Geallieerden de Betuwe 
dagelijks onder vuur, en over en weer staken militairen de rivier over 
om de tegenstander door middel van ‘hit-and-run’-acties te bestoken. 
In het diepste geheim kwam er ook een andere vorm van verkeer op 
gang: de crossings van het verzet. In de weken na de verloren Slag bij 
Arnhem organiseerde het verzet de oversteek van tientallen 
gestrande Geallieerde militairen terug naar hun eigen linies.
Maar ook verzetsmensen die dringend naar bevrijd gebied moesten, 
maakten gebruik van de oversteekdienst van het verzet. 
Als een lopend vuurtje deed het gerucht de ronde dat je bij Tiel de 
Waal over kon. 

Een bekend voorbeeld is acteur Rijk de Gooijer die dat gerucht in 
Utrecht opving en vervolgens met succes bij Tiel crosste. 
Helaas kregen de Duitsers er ook snel reuk van en traden hiertegen 
meedogenloos op.  
In deze fase van de oorlog was het ‘Hitler-Erlass’ van kracht, dat het 
mogelijk maakte dat personen die op heterdaad waren betrapt, bij 
standrecht konden worden gefusilleerd. 
Het werd aan de troepen ter plekke overgelaten hoe aan deze 
verordening invulling werd gegeven. 
Soms werden verdachte personen overgedragen aan de Sicherheits-
dienst en overgebracht naar Utrecht en van daaruit naar kamp 
Amersfoort. 

Volstrekt onduidelijk is het hoe het a�iep met een zevental mannen 
die afzonderlijk van elkaar tussen eind september en eind oktober 
1944 in Tiel en omgeving werden gearresteerd en voor verhoor 
werden overgebracht naar de Tielse Julianaschool. 
Van één, de verzetsman Piet Oosterlee, is bekend dat hij bij een 
ontsnappingspoging werd doodgeschoten. 
De andere zes gevangenen zijn vermoedelijk kort daarop gefusil-
leerd en eveneens op een onbekende plek, mogelijk in de omgeving 
van Tiel, begraven. 
Een getuige heeft een kar gezien met daarop lichamen, maar daarna 
loopt het spoor dood.

Rond 2000 startte Jan Rijnders een diepgaand onderzoek naar de 
‘Tiel-Case’. Eén van de verdwenen personen was namelijk zijn groot-
vader Goossen Rijnders. 
Hij haalde een berg informatie boven water en het lukte hem zelfs in 
contact te komen met de Duitse o�cier die in oktober 1944 als 
Ortskommandant de leiding had in Tiel. 
Maar antwoord op de vraag waar de lichamen waren gebleven 
kwam er niet.
 
Kort geleden deed zich een nieuwe ontwikkeling voor: een mogel-
ijke gra�okatie kwam in beeld en de Bergings – en Identi�catiedi-
enst gaat daar op termijn graven. 
Op 8 september jl. besteedde KRO-NCRV-programma Kruispunt 
aandacht aan de zaak (www.kro-ncrv.nl/programmas/kruispunt), in 
de hoop via media-aandacht nieuwe tips te krijgen die kunnen 
leiden tot oplossing van deze zaak.
 
Indien u zelf tips heeft, kunt die deze doorgeven door een mail te 
sturen naar v.laurentius@gmail.com. 
Bellen kan ook: tel. 0650291812.

De namen van de zeven vermiste mannen:
Ernst van Oort  (Wamel  30-01-1913)       
Bernardus Antonius Marie Melis  (Wamel  15-06-1905)  
Pieter Oosterlee  (Zetten  29-08-1920)       
Maarten Leendert Noordzij   (Velzen  21-06-1925) 
Geurt Marinus van der Zalm  (Rossum  1-11-1906) 
Goossen Rijnders   (Tiel  10-12-1898) 
Nicolaas Dorresteijn  (Utrecht  18-11-1918)

Vermiste personen uit Tiel en omgeving 1944 worden nog gezocht

Willem van Doorn - Chris van Esterik
Henk van Dorland

Ingen 1940 - 1970

Een Weerzien 

Henk van Dorland

van Rangé tot Rietschoten

Fotoboek Ingen, “Een weerzien”  bijna klaar
Presentatie fotoboek.
Woensdag 13 november wordt het fotoboek "Een Weerzien" 
gepresenteerd in de Gaard in Ingen.
Willem van Doorn verteld over het ontstaan van het boek en Chris 
van Esterik geeft een toelichting over de inhoud met een selectie 
van de foto's die er in voorkomen. 
Onder het genot van een drankje kunt u het boek al dan niet 
gesigneerd kopen. 
We hebben een lijst van mensen die het boek vooraf hebben 
besteld, dus meld u bij de speciale tafel waar dit op aangegeven 
staat. Aanvang  is om 20.00 uur. 
U kunt het fotoboek nog steeds bestellen voor de speciale prijs van 
€ 13,50 in de voorverkoop, daarna is de prijs € 18,50. Graag contant 
afrekenen op deze avond omdat er geen pinautomaat aanwezig is. 
We rekenen op een goede opkomst om dit unieke document 
feestelijk te kunnen presenteren. 
EEN WEERZIEN VOOR EN MET DE INWONERS UIT HET VERLEDEN EN 
HEDEN.

Onderwerpen in het fotoboek:

Boerenleven
Fruit
Het dorp als wereld
Vertier
Dorpelingen

Oorlog
De Kerk en de wereld
School
Uitjes
Vernigingen 
De Nieuwe Tijd



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

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

ZUIVEL & VLEES

Groente en fruit uit eigen omgeving, verser
kan haast niet. Veelal ook uit eigen kwekerij.

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

Groente en fruit uit eigen omgeving, verser

www.christis-boerderijwinkel.nl/

Groente en fruit uit eigen omgeving, verserGroente en fruit uit eigen omgeving, verserGroente en fruit uit eigen omgeving, verserGroente en fruit uit eigen omgeving, verser

Gezellig naar de ouderwetse 

Cafetaria Calimero

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

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

Ommeren

CALIMERO 
ON TOUR

Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

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

Dierenspeciaalzaak I Hengelsportartikelen 
Schaatsen I Tuinartikelen I Groenten-en kruidenplanten

Tuinzaden I Pootaardappels I Tuingereedschappen 
Tuin- en parkmachines

www.vanharnlienden.nl
Molenstraat 7 - Lienden - Tel: (0344) 601 282

Feest voor uw huisdier, verrassingspaket

nu € 4,99
voor hond, kat, vogel en knaagdier

4 oktober wereld dierendag

Musical Kinderkerk Ingen “Wie doet open” op 
2 november as. in de Lambertuskerk in Ingen

Op zaterdagavond 2 november aanstaande organiseert Kinderkerk 
Ingen een musical in de kerk. 
De musical wordt opgevoerd door de kinderen van de kinderkerk. 
Groot en klein doet mee in de leeftijd variërend tussen 4 en 12 jaar 
oud. 
Het stuk, genaamd “Wie doet open”, beeldt op een eigentijdse en 
toegankelijke manier een aantal bekende bijbelverhalen uit. 

Het is voor het eerst dat de Kinderkerk een musical organiseert 
(anders dan bijvoorbeeld opvoeringen van het kerstverhaal tijdens 
kerstvieringen). Naast ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s hopen 
we natuurlijk op een kerk vol publiek wat mede de musical tot een 
succes  zal maken! 

U bent van harte uitgenodigd 
op zaterdagavond 2 novem-
ber as. om 19:00 uur in de 
Lambertuskerk, aan het 
Kerkpad in Ingen.

Toegang is gratis. 
Komt u normaal gesproken 
niet of weinig in de kerk maar bent u wel benieuwd naar wat  de 
kinderen ten tonele gaan brengen? 
Kom gerust kijken, iedereen is welkom!

Nieuwsgierig geworden naar de Kinderkerk? 
Neem ook eens een kijkje op:
https://hervormde-gemeente-
ingen.protestantsekerk.net/Kinderkerk
of https://www.facebook.com/KinderkerkIngen/
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Tienermoeder De verrassing

Zo de vakantie zit er bijna op… als de Fruitbode bij 
u op de mat ligt zijn de kids allang weer naar 
school! 

De Whats app groepen lopen langzaam vol want 
de discussies barsten weer los. 
Nu voornamelijk over welke rekenmachine, heb jij 
alle boeken al binnen, welk kaftpapier heb jij en de 
agenda’s. 
Tja de schoolagenda… elk jaar schreeuwerigere 
exemplaren te koop. T
och leuk dat je dan op Radio NPO1 hoort dat de 
kids juist de wat goedkopere ‘normale’ agenda’s 
kopen en niet de merkagenda’s.

De school schrijft de 1blik Agenda of de Plenda 
voor, omdat gebleken is dat brugklassers veel 
moeite hebben met plannen. 
Wat een saaie agenda!’ riep mijn jongste tiener. 
Maar we hebben toch de eerst genoemde 
gekocht… 

Er staat een geweldig �lmpje op YouTube hoe de 
agenda gebruikt dient te worden. 
En mijn oudste tiener: ‘Oké, inderdaad supersaai 
maar mag ik ‘m ook want dit doe ik eigenlijk al 
maar dan op losse blaadjes!’
Weet je hoe �jn dat is? Ik hoef geen preek te 
houden, dat doet mijn oudste tiener. 
Hup, aan de hand van de juf op YouTube! Reactie 
jongste Tiener: ‘Oké prima, dan ga ik ‘m zelf 
pimpen, is eigenlijk ook best leuk!’ 

De boeken zijn binnen en de lelijke agenda’s ook 
(hij is echt lelijk en MEGA groot). 
Het kaften kan beginnen. Phoe dat valt niet mee… 
‘Mamaaaaaa hellup’

‘O ja, wel opletten waar je je etiket plakt hè?’, riep ik.
Lichte paniek…, gelukkig, niks aan de hand.

   Zoals op vele scholen gebruikelijk was,  
   werd ook op onze school aan de ouders  
   een bijdrage gevraagd voor de activitei-
ten van de   ouderraad. Meestal leverde dit geen 
probleem op,   maar het kwam ook voor dat er veel 
inspanning   verricht moest worden om de bijdrage 
daadwerkelijk   te krijgen.

Wij hadden een voortvarende penningmeester. 
Wanneer een ouderpaar niet betaalde, ging de penningmeester op 
bezoek bij de ouders en wanneer de bijdrage problematisch voor de 
gezinssituatie was, werd er een mogelijkheid gezocht om de bijdrage 
bijvoorbeeld in termijnen te betalen. 
Die enkele keer dat het echt niet kon, werd het “probleem” met de 
mantel der liefde bedekt. 
De kinderen mochten niet de dupe zijn of worden van de problemen 
van de ouders. 
School, directie, leerkrachten en ouderraad waren uitermate content 
over de handelswijze van deze penningmeester. 

Het was eind november en de voorbereidingen voor het Sinterklaas-
feest waren bijna afgerond. 
De school was in Sint-sferen versierd en in de hal was het zitje voor de 
Goed Heiligman in gereedheid gebracht. 
De komst van Sinterklaas en zijn knechten zou nog een week duren en 
een lid van de ouderraad moest de zakken pepernoten nog bij de 
plaatselijke bakker halen. 
Zo werd gedaan en bij de bakker werd tevens de benodigde hoeveel-
heid broodjes en boterstaven voor de kerst besteld. 
Dat was gemakkelijk in een kleine gemeenschap,  veel ging op de pof.

Het feest werd een groot succes en de aanloop naar de Kerst volgde. 
Op de avond dat de lekkernijen bij de bakker gehaald zouden worden, 
ging een lid van de ouderraad bij de penningmeester langs om “geld te 
beuren”. 
Die was nl. de afspraak om geld te brengen niet nagekomen. 
Maar de penningmeester bleek niet thuis te zijn. 
Ook de volgende dag werd de deur niet open gedaan en op het 
Kerstfeest verscheen geen penningmeester.
 
Diezelfde avond ging ondergetekende en een lid van de ouderraad 
naar de penningmeester, maar er was niemand thuis, alles was donker. 
De dag daarop werd de penningmeester op het werk gebeld en toen 
bleek dat deze persoon al vier dagen niet op het werk was verschenen. 
Onze teleurstelling en verontwaardiging was groot toen bleek dat de 
voortvarende penningmeester er met de kas ( ruim drieduizend 
gulden) vandoor was gegaan,  vele schulden achterlatend. 
En�n, aangifte volgde en wij wachtten af. 
  
Later is de    penningmeester door een 
attente     bankmedewerker getraceerd, 
maar       de school heeft maar een 
gedeelte              van  het geld terug weten te 
krijgen.               De schulden waren dermate 
dat de      overige geldeisers ook 
niet al hun         geld terugkregen.

En de penningmeester hebben we nooit meer gezien.
 
De Schoolmeester   
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Smulketting voor vogels

benodigdheden:
Naald
Sterk stuk draad
Lekkere dingen voor vogels

Neem de naald en doe het draad eraan. 
Zorg dat je veel lekkere dingen voor 
vogels hebt.

Bijvoorbeeld:
Stukjes appel
Stukjes wit brood
Stukjes bruin brood
Pinda's in dop (ongebrand voor vogels)
Gepelde pinda's
Stukjes wortel

Knutselen in de herfstvakantie

Ze ploppen overal uit de grond: paddenstoelen. 
Het is leuk om ze te zoeken. 
Onder bomen, op bomen, op omgevallen stammen en in het gras.
Welke kleuren en vormen zie je allemaal? 
Misschien wel de vliegenzwam, dat is de beroemde rood met witte 
stippen paddenstoel. 
Heel vrolijk, maar ook giftig. 
Paddenstoelen zijn schimmels. 
Grote schimmeldraden die onder de grond groeien. 
De paddenstoel die boven de grond komt is zeg maar de vrucht, 
net zoals een appelboom appels heeft. 

Als je een spiegel meeneemt, kun je ook de onderkant bekijken.

Rijg de hapjes aan de draad. Je kunt de verschillende hapjes heel 
leuk afwisselen, zodat er een vrolijke ketting uit komt. 
Pas op dat je wel genoeg draad overhoudt om de ketting op te 
hangen.
Je kunt de ketting als hij klaar is bivoorbeeld tussen twee bomen 
ophangen, of aan een vogelvoederhuisje zoals op de foto.

Idee komt van Wim's  fröbel pagina's op internet.

Paddenstoelen zoeken is leuk en leerzaam
Je kunt ze ook fotograferen met je mobieltje en thuis ontdekken 
welke soort het is. 
Zo leg je je eigen verzameling paddenstoelen aan.
Sla ze op in je computer en je hebt, als je een werkstuk voor school 
moet maken, al een leuk onderwerp.
Zoek ook eens uit hoe een paddenstoel groeit en waarom ze zo 
nuttig zijn. 

  ` Er gaat een misterieuze wereld voor je  
   open.

   Je mag ze in Nederland niet plukken   
   en mee naar huis nemen.



35

Maandag 14 oktober 2019  - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren 
Provincialeweg 21 4032 NZ Ommeren Tel. (0344)607431

Fruitteelt in de Betuwe

Kees de Jong is een geboren en getogen 
Betuwnaar.  
Zijn ouders hadden een boerderij, gemengd 
bedrijf. 
Zijn moeder kwam uit een echte fruitteeltfamilie en 
als kind ging hij al met zijn opa en ooms mee naar 
de kersenboomgaard. 
In zijn jeugd heeft hij dus kersen gekeerd en 
kersen geplukt, later mocht hij wel met zijn ooms of neef mee op de 
vrachtauto om ’s nachts appels naar Duitsland te brengen. 
Toch koos hij niet voor de fruitteelt of de boerderij maar heeft hij tot 
zijn pensionering in het onderwijs gewerkt. 

Al een paar jaar verzorgt “ meester Kees” excursies voor scholen via 
boerderijeducatie en voor allerlei andere groepen bij Natuurlijk 
Gruun in Ommeren. 
Dit jaar rijdt hij in de zomermaanden iedere vrijdag en zaterdag met 
de Elstar-Express door de boomgaard en vertelt ondertussen de 
bezoekers alles wat ze willen weten over het telen van appels. 
Natuurlijk gaat het ook over de ontwikkelingen in de fruitteelt, wat 
er allemaal gebeurt voordat een mooi appeltje op de fruitschaal ligt, 
waarom er fruitteelt in de Betuwe is, het belang van water, het 
verdwijnen van de veilingen en vertelt het hoe het er in zijn jeugd 
aan toe ging toen hij nog achter op het brommertje van zijn opa 
mee naar de boomgaard ging. 

Lezingen Baron van Brakell Museum Ommeren

Maandag 11 november  2019  - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren 
Provincialeweg 21 4032 NZ Ommeren Tel. (0344)607431

“Markante vrouwen uit de Betuwe”
 
Ella Kok-Majewska is directeur/streekarchivaris van het Regionaal 
Archief Rivierenland in Tiel. 
Voor de lezing “Markante vrouwen uit de Betuwe” op 11 novemer 
vertelt zij u aan de hand van archiefmateriaal over bijzondere (soms 
beroemd, soms berucht) vrouwen uit de Betuwe vanaf de vijftiende 
eeuw tot de dag van vandaag. 
Een hele rij vrouwen zal de revue passeren, welke…? 
Tja, dat wil zij niet van te voren verklappen. 
Maar een van die vrouwen zal ongetwijfeld 
zijn dr. A.R. Hol, alias Jaantje Hol, die haar 
leven lang aan de Brei in Ingen woonde. 
Zij heeft ons een prachtig standaardwerk 
nagelaten met als titel: De Betuwe.

Nb. Deze lezing kon afgelopen februari door 
omstandigheden niet doorgaan. 

Rederijkerskamer Excelsior 

1879 – 140 jaar – 2019

Speelt op vrijdag 10 oktober en 
zaterdag 11 oktober as.

“Boemelende bedriegers”
 

Rolverdeling:             Voor u spelen:
Theodoor de Wit   - Roel van Beekhoff
Annelies, zijn zeer bazige vrouw         - Ineke Sirag
Wim van Doorn         - Willem van Beekhoff
Smit, een uiterst geheimzinnig figuur                     - Wout van Schaik
Gerda van Zanten, de zus van Annelies - Nellie van Schaik
Martien de With, een fuifnummer   - Alex van de Peppel
Mw. Schregardus, buurvrouw                 - Corrie Slaman
Anton Wouterse, een verbolgen vader      - Wim van der Linden
Mw. Hartemink, een dankbare moeder   - Thera Hofsommer
Kitty Hartemink, haar dochter                            - Anneke van der Weerdt
Regie    - Gerrie van Schaik
Grime  - de dames van Kapsalon De Kapper Ingen
Locatie: Dorpshuis In de gaard, Dr. A.R. Holplein 13 in Ingen
       
   Zaal open  Aanvang:
Beide avonden  19.00 uur  19.30 uur

Entreekaarten a € 5,00 verkoop via de spelers.  Beide avonden met grote 
verloting! Graag tot ziens!

Blijspel in 4 bedrijven, geschreven door Gerard van Dijk.

September Tijd 
11                                Workshop 09:00-12:30 
25                                Spelletjes 13:30-16:00 
Oktober   
09                                Workshop 09:00-12:30 
30                                Spelletjes 13:30-16:00 
November   
13                                Workshop 09:00-12:30 
27                                Spelletjes 13:30-16:00 
December   
11                                Brunch 10:30-13:30 

Locatie “De Breipot” Canadalaan 60 Ommeren

Vorig jaar zijn we begonnen en dit jaar hebben we besloten dat we 
lekker doorgaan met deze inloop dagen. 
Workshops en Spelletjes of gewoon een bakkie leut. 
Wij vragen een bijdrage van € 2,50 p. p. voor de ko�e of thee met 
iets lekkers.
(Doet u niet mee aan de creatieve activiteit, dan zijn dat de enige 
kosten)
 
En omdat dit absoluut geen vrouwenclub is… zijn mannen ook 
altijd welkom!!!
Er kan gebiljart, gedart en gekletst worden ook tijdens de 
Workshops kunt u een spelletje doen.

Dus iedereen 
is Welkom!!!

Inloopkalender “De Breipot”



Hoe máákt u h�?Hoe máákt u h�?

Overkappingen, schuren, schuttingen, carports 
en meer. Wij maken het voor je! Met een vast 

bouwteam realiseren we exclusieve houtbouw. 
Sfeervolle en praktische bouwwerken met een luxe 
uitstraling. Voor je tuin, je dieren of als toevoeging 

aan je woning. Geniet van het buitenleven!

Psst…  
We leveren ook complete bouwpakketten op maat 

voor de doe-het-zelvers

Ons werk bekijken? 
Ga naar de website www.vanviegen.com of check 

ons Facebook- en Instagram-account.

Kapschuren – Overkappingen – 

Schuren – Carport – Schuttingen – 

Hekwerken – Paardenstallen – 

Tuinhuizen – Veranda’s 

Hekwerken – Paardenstallen – 

ons Facebook- en Instagram-account.ons Facebook- en Instagram-account.

Hekwerken – Paardenstallen – 

ons Facebook- en Instagram-account.ons Facebook- en Instagram-account.ons Facebook- en Instagram-account.

Openingstijden:  

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

Vrijdag van 8:00 - 16:30 uur, zaterdag van 8:00 - 12:00 uur

Zondag gesloten

  Handelsonderneming-van-Viegen
  handelsondernemingvanviegen

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

UNIEK SFEERVOL
HOUTBOUW


