de

Jaargang 5 nummer 1 - December 2019 - januari 2020

Fruitb 5 de

• In deze uitgave o.a.

• Bestrijdingsmiddelen in de Fruitsector
• Kerst culinair
• Laatste “Blik op de Betuwe”
• Uit den oude doos
• Fotoboek Ingen is klaar
• Kerkdiensten met kerst
• Tafeltennisvereniging SER80 40 jaar
• 14 december kerstmarkt Ingen

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

Magazine voor en door de inwoners van: Lienden, Ommeren, Ingen, Aalst, Lingemeer en Eck en Wiel
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Eindejaarsstunt
De gemakkelijke steelstofzuigers met accu voor het hele huis

Bosch BCS612KA2
van € 399 voor

Severin HV 7165

Shark IF200

€ 299.-

van € 399.- voor

€ 199.-

van € 199.- voor

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

€ 99.-

Speciale kerstwens

Voorwoord
We zijn al weer aan de vijfde jaargang van de Fruitbode begonnen.
De vele reacties zorgen voor een extra stimulans om er in het komend
jaar weer een succesvolle serie van te gaan maken.
We proberen samen met onze adverteerders, leuke verhalen en
herkenbare fotoreportages voor u te realiseren.
Adverteerders zijn belangrijke bedrijven die het blad dragen en het
mogelijk maken om u als lezers op de hoogte te houden van het wel
en wee in onze dorpen.

Dit gedicht is ingezonden door Lianne

Maarten Vroombout stopt met zijn “Blik op de Betuwe”.
We hebben 20 edities mogen genieten van zijn verhalen en ervaringen in onze streek. Bedankt Maarten en we zijn blij dat je wel als
corrector van de Fruitbode wilt doorgaan.
Wie wil het stokje van hem overnemen?
Op 14 december is er weer de jaarlijkse kerstmarkt in Ingen, zingen er
weer een aantal koren in de kerk en zijn er weer veel activiteiten.
Dit jaar staat in het teken van “licht”, een echte kerstsfeer dus.
Ook is er weer een fototentoonstelling met oude foto’s van Willem van
Doorn in de kerk.
Het geweldige fotoboek over Ingen is klaar en dus te koop. Een wereld
van herkenning voor jong en oud. Er zijn al plannen om volgend jaar
een dergelijk boek over Eck en Wiel te maken, dus houdt het in de
gaten. Foto’s van 1940 tot 1970 zijn van harte welkom. Daarvoor kunt
u contact opnemen met Willem van Doorn te bereiken op
willemvandoorn@planet.nl
Het hele Fruitbode team wenst u goede feestdagen en een blij,
gelukkig en gezond 2020 toe.

Ieder jaar heeft Kerst wel iets speciaals,
Voor de een is het een eetfestijn,
Maar voor een ander heeft het iets sociaals.
Herinneringen passeren de revue,
Met Kerst meestal de fijne en goede,
Maar we leven natuurlijk in het nu!
We zijn dankbaar voor alles wat is geweest,
En we hebben ook altijd een toekomstwens,
Een daarvan is liefde, die telt het meest.
Al heb je pijn of verdriet of ben je ziek,
Geborgenheid door liefde, familie en vrienden,
Maakt voor een ieder de feestdagen karakteristiek.
Daarom wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een
leven vol Liefde en geluk.

Henk v. Dorland,
uitgever

Colofon

In deze uitgave o.a.:
* Blik op de Betuwe
* Uit den oude doos
* Motorracer uit Ingen
* Bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt
* Betuws Best gelanceerd
* Kerstmarkt Ingen
* Culinair
* Lezingen Baron van Brakell museum
* en nog veel meer

Volgende Fruitbode
maart 2020

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

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

Volg ons op

De Fruitbode is een uitgave van:
van Dorland Multi Mediaservice
Verhuizensestraat 5 - 58 4031 KS Ingen
T: 06 - 22967345
E: info@fruitbode.nl
Internet: www.fruitbode.nl
Redactie:
Henk van Dorland
Conny van der Heyden
Marijn van Dorland
Sandra Schlegel
Piet Verwoert
Willem van Doorn
Tekstcorrecties: Maarten Vroombout
Vormgeving en realisatie: Henk van Dorland
Fotografie: Henk van Dorland,
Willem van Doorn (oude foto’s)

“Overname van artikelen uit de Fruitbode is, mits met bronvermelding toegestaan. Informeer altijd de uitgever”
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MEGA DEALS
“HET
HET KAN NIET, MAAR WE DOEN HET TOCH!”
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KlusWijs muurverf

10 liter. Wit. Goed dekkend.
Licht afwasbaar.
Actieprijs per liter 1.50

van 21.95 voor

15.-

10 liter
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ACT IE ACTIE ACT IE ACTIE ACT IE ACTIE ACT IE ACTIE ACT
KlusWijs Kesteren

Openingstijden:

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

Ma t/m vr 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Acties zijn geldig van 18 t/m 24 november 2019 zolang de voorraad strekt.

Ladies Night Lienden

17 oktober opening
Kluswijs & KW Wonen
van Beusichem Kesteren

Ingen

Maak van je huis een thuis

HET HEERLIJK
AVONDJE IS
GEKOMEN...

Waterstraat 3
4033 EC Lienden
TEL
085 87 6 89 62
MAIL info@jvdict.nl
WEB www.jvdict.nl

Nintendo Switch Controller Pro 2 Racestuur

KB-R66 - RGB toetsenbord

UC-2933
Under Control - Nintendo
Switch Joycon Controllers
Snow White Camo

SEG-55669
Rampage Gaming Toetsenbord
met rainbow achtergrond
verlichting

€ 54,99

€ 89,90

€ 17,99

PS4 Siliconen Skin

Fendt 1050 Vario - 1:16

Gaming Combo set 4 in 1

BL-FT0019
Geef jouw controller een
extra beschermlaag.

JA-405035
Fendt radiografische trekker.
Met geluid en verlichting.

NFU-938
Het gaming set voor de
beginner: toetsenbord,
muis, muismat en headset

€ 9,99

Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

SUZ-SOG-RWP2
Racestuur geschikt voor PC,
PS4, PS3 en XBOX One

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

€ 66,99

€ 33,99

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

KOOPS
Koeltechnisch Buro Midden-Nederland

Wij staan met onze vakmensen ook
in 2020 voor u klaar....

...als het koel moet zijn

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

Koops Koelmeubels is onderdeel van Koeltechnisch Buro Midden-Nederland
Provincialeweg 52 t 4031 JM Ingen t (0344) 689 393 t (0344) 689 280
www.middennederland.nl t www.koopsretail.nl t info@middennederland.nl

Thijs 1925-1944
Thijs, een veelbelovend leven
wreed in de knop gebroken.
Thijs, een knappe MTS-scholier
als gijzelaar door vijand doodgeschoten.
Thijs, de aanbeden benjamin, is overleden.
Frits, de broer,
moet in zijn voetspoor treden.
Een zware last, die Frits zijn leven lang zal dragen.
Zijn moeder en mijn moeder,
twee zussen, verenigd in verdriet.
De een haar zoon verloren aan de dood,
de ander met nieuw leven in haar schoot.
De “stille omgang” op 4 mei
rijt steeds de wonden open,
het graf, een oorlogsmonument,
dat zie je al van ver.

Twee stenen telt het graf.
een grote en een kleine.
De grote staande steen,
de slotzin in de steen gehouwen:
“Den Vaderland ghetrouwe…”
De kleine steen die ligt er vóór
en is een eerbetoon
aan deze dapp’re Zoelse zoon.
De tekst daarop die lees ik voor:
“In dankbare herinnering
aan onze vriend
THIJS
In den strijd tegen de verdrukker
De onderduikers van Zoelen”
Een eenvoudig houten kruis
markeert de executieplek.
Vijf namen telt het kruis
van hen die vielen voor ons vaderland.
Amy van Beem, mei 2019

De Vijfde Colonne
In de winter van 1939-1940 brak in Nederland een tijd aan van
angst, geruchten en onbegrip. De bevolking was bang dat leden
van de NSB en anderen Deutsch Freundlichen een ‘Vijfde Colonne’
zouden vormen.
Voordat op 4 mei de Tweede wereldoorlog uitbrak, vonden er in
Nederland onverklaarbare gebeurtenissen plaats.
Onofficiële berichten werden verspreid en vreemde spionage
praktijken waren er aan de gang.
Met de Vijfde Colonne bedoelde men dat deze angstaanjagende
zaken door Duitse samenzweringsgroepen werden ingezet om de
weerstand van de Nederlandse bevolking te ondermijnen.
Mede door de pamfletten met de tekst: ‘Pas op uw woorden, de vijand
kan meeluisteren’ zat de angst onder de bevolking er goed in.
In de eerste maanden van het jaar 1940 waren er ook in de Betuwe
mysterieuze witte, rode, blauwe en groene lichten aan de donkere
lucht te zien, die als een estafette boven Nederland werden doorgegeven.
Op sommige ogenblikken schenen deze lichtseinen zelfs gelijktijdig
uit acht verschillende richtingen te komen.
Militaire autoriteiten werden gebeld met de vraag of manschappen
tussen bepaalde uren met schijnwerpers hadden gewerkt.
Met zekerheid kon worden medegedeeld dat dit niet het geval was
geweest.
Aan de hand daarvan organiseerde het veldleger grootscheeps
patrouilletochten en bracht de nachtelijke waarnemingen
nauwkeurig in kaart.

Conny van der Heyden

Het praatje ging dat na het invallen van de duisternis, geheimzinnige
auto's door het land reden van waaruit met gekleurde lichtsignalen
werd geschenen.
In het politieblad verscheen zelfs een opsporingsbericht van een
auto, met opgave van het kenteken, die in de buurt van een lichtsignaal was gezien.
Wat misschien nog de meest angstaanjagende bewering was dat er
verklede geheim agenten van het Derde Rijk zich onder de burgerbevolking hadden gemengd. Iedere vreemd uitziende boer, visser,
postbode, priesters, of verpleegster werd vanaf dat moment
verdacht.
Volgens de verhalen waren deze geheim agenten verantwoordelijk
voor het rondstrooien van valse orders, het doorsnijden van verbindingskabels en het vernielen van wapens.
Maar het zorgwekkendste bericht was ongetwijfeld dat Duitse
soldaten tussen de Nederlandse waren geïnfiltreerd om ‘onze
jongens’ vanuit hinderlagen te kunnen beschieten, zelfs levensmiddelen zouden door dezelfde handlangers zijn vergiftigd.
Ondanks intensieve zoektochten en nauwkeurige rapporten van het
leger werd het mysterie De Vijfde Colonne nooit opgelost.
Men bleef al die tijd gissen wie hiervoor verantwoordelijk was en wat
uiteindelijk de bedoeling was van deze bang makende gebeurtenissen die in het begin van de oorlog plaats vonden.
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Wij verkopen mooie fruitbomen.
Ook kopen wij bomen in, om een
gevarieerd assortiment te krijgen.

XXXUVJODFOUSVNWBOJOHFOOM

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

VAN

INGEN
Voor
gespecialiseerd
bloemwerk

Kersenboom

Notenboom

Perenboom

Appelboom

Haal de kerstsfeer in huis

Bezoek www.fruit-boom.nl voor ons complete assortiment
Kennis, creativiteit en nostalgie zit
in de bomen die wij u aanbieden.

Hoogmeien (tegenover nr.6),
4033 BG Lienden (Betuwe)
06-54907117
www.fruit-boom.nl

Opslagruimte units te huur in Lienden
Huur nu uw eigen opslag unit

Zoekt u opslag voor uw inboedel omdat u gaat verhuizen?
Neem dan nu contact op!
- Tijdelijk of permanent
- Voor ondernemers en particulieren

- Auto tot aan de unit
- Per maand opzegbaar

Marsdijk 20 - 4033CD Lienden - T: 06-22946404 - E: awijkniet@solcon.nl

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

Beperk vorstschade in je tuin
Alhoewel de winter een rustig seizoen is voor de tuin, schuilt er
ook een gevaar in de vorm van vorst. Vorst kan je tuin en planten
soms behoorlijk beschadigen. Help je tuin beter de winter te
overleven door vorstschade te voorkomen met deze tips.
Vorstschade in de tuin
Strenge vorst kan om verschillende redenen schadelijk zijn voor je
tuin. Wintergroene vaste planten kunnen uit de bevroren grond
geen vocht opnemen met als resultaat uitdroging.
Zeker in combinatie met de winterzon.
De regenton, waterleiding naar de buitenkraan en tere potten
kunnen breken of barsten onder druk van de vrieskou.

Bron: tuinen.nl

Sneeuw in de tuin
Sneeuw in de tuin: Niets is mooier dan het uitzicht op een wit winterlandschap. Maar schuilt er onder de sneeuw ook een gevaar voor de
planten in tuin? Niet altijd, soms helpt het zelfs om de tuin te beschermen.

Welke planten zijn gevoelig voor vorst?
Sommige planten en bomen zijn extra gevoelig voor vorst.
Zo moeten jonge plantjes en kuipplanten extra beschermd worden
tegen vrieskou.
Ook planten in potten zijn meer vorstgevoelig dan planten in de
volle grond.
Van de bomen zijn vooral groenblijvende en exotische loofbomen
slecht bestand tegen de vorst.
Periode van bescherming tegen vorst
Eind najaar is de beste periode om maatregelen tegen de vorst te
nemen. Vanaf half april hoef je planten overdag niet meer te beschermen, alleen ’s nachts.
Na half mei is de tuin vorstvrij.

Schade door sneeuw in de tuin
Wat te doen bij sneeuw in de tuin?
Op zich is het niet schadelijk voor planten, enkele uitgezonderd.
Het biedt voor planten zelfs een beschermlaagje tegen vorst en gure
oostenwind. Pas als het smelt en weer opvriest, is het schadelijk.
De dikke ijslaag die dan ontstaat, verstikt de planten.
Planten die gevoelig zijn
Wanneer sneeuw op takken blijft liggen, worden deze te zwaar en
breken af.
Dan kun je denken aan bamboe, coniferen en struiken.
Ook vijverplanten kunnen er last van hebben.
Wanneer het op een bevroren vijver blijft liggen, krijgen de planten
geen zonlicht meer.

Tips om vorstschade te voorkomen
•
Zet kuipplanten binnen voor het gaat vriezen.
•
Dek vorstgevoelige struiken af met vliesdoek, jute,
rietmatten of matten van wilgentenen.
•
Snij van zomerbloeiende bol – en knolgewassen de
stengels tot zo’n 10 cm af en haal ze uit de grond.
•
Bedek de voeten van rozen met een 15 cm dikke laag
compost of tuinaarde.
•
Loop tijdens vorst niet over het gazon.
•
Snoei niet tijdens een vorstperiode.
•
Zet terracotta potten bij vorst binnen.
•
Isoleer je tuinkasje met noppenfolie.
•
Tap buitenkranen af.
•
Plaats een plastic voetbal in de regenton en houd zo de
druk van uitzettend ijs tegen.
•
Haal de pomp uit de vijver en houd de vijver ijsvrij door
siergras in de vijver te laten groeien.
•
Bestrooi paden met zand i.p.v. zout, dat is beter voor de
planten.

Tips:
• Schud de sneeuw van struiken, coniferen, bamboe en bomen af.
• Loop niet over het gazon.
• Maak de vijver sneeuwvrij als deze dichtgevroren is.
• Bestrooi paden en terrassen met zand i.p.v. zout, dit is beter voor de
planten.
• Geef de vogels extra te eten.
Wat te doen bij sneeuw in de tuin om je planten te beschermen
Vorst in de tuin
Sneeuw gaat vaak samen met vorst.
Vorst kent aparte spelregels voor de tuin.
Lees hierover meer in het artikel beperk vorstschade in je tuin.
Tuinvogels voeren
Gaat het echt gedurende een langere periode vriezen, dan moet je de
vogels gaan helpen. Nou ja, moet, kunt uiteraard.
Met de sneeuw is het voor de vogels lastig om zelf voedsel te vinden.
Help de vogels daarom een handje en open je restaurant voor vogels
in de tuin. Geef niet alleen brood, dat is wat eenzijdig.
Een stuk appel is eten en drinken tegelijk.
De bekende pinda’s worden goed gewaardeerd, evenals de vetbol.s
Vetbollen kun je ook zelf maken door een blok(je) ongezouten frituurvet te
smelten, waardoor je dan wat zonnepitten en vogelzaad mengt. Giet het
warme mengsel in een blikje, samen met een draad om de bol aan op te
hangen. Na dat het geheel is afgekoeld, even het blikje in warm water
dopen, dan laat de bol gemakkelijk uit het blikje los
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Elke week verrassende specialiteiten
voor een gezellige avond
Buitenlandse
Kaasspecialiteiten
o.a. uit
FrankrijkItaliëetc

Kaarsjes aan en genieten

Het is er weer

Kaas Fondue

Raclette
Kaas

in diverse smaken

vers geraspt
of kant en klaar

Iedere
Woensdagmorgen
op het
marktplein
in Lienden

Specialiteit uit de
Franse Alpen
250 gram

€ 2,98

Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.
Service gericht
"VUPCFESJKG-JFOEFOJTFFOGVMMTFSWJDF
BVUPCFESJKGWPPS-JFOEFOFOPNHFWJOH

~ Onderhoud
~ Reparaties
~ Airco service

Vakbekwaam
0NEFWBLCFLXBBNIFJEWBOPO[FNFEFXFSLFSTPQ
QFJMUFIPVEFO[PSHFOXFWPPSFFOBEFRVBUF
PQMFJEJOH

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

~ APK
~ Verkoop auto’s

VogelenzangsewFHCtAG Lienden
TtF

Fotoclub Ingen

Arno Poorten

FotoClub Reflexie Lienden is een laagdrempelige en gezellige
fotoclub. De club heeft relatief veel jongeren en een mooie
50-50-mix van mannen en vrouwen.
Oprichter en voorzitter Yvonne van den Hatert (50): “Deze club
is van en voor ons allemaal. Iedereen is sterk betrokken en
denkt altijd actief mee.”
De fotoclub telt achttien leden die samen al zeven jaar enthousiast met hun hobby bezig zijn.
Het niveau varieert van hobbyfotograaf tot semiprofessioneel.
Ze hebben volgens Yvonne een goede ontwikkeling doorgemaakt. “We zijn nu klaar voor onze eerste expositie en het thema
is kleur.
Dat is voor ons een mooie mijlpaal.
We houden de tentoonstelling vanaf 16 november bij Healthclub Juliën in Lienden.
Daar vinden ook onze maandelijkse clubavonden plaats.”
Bovendien houdt de bekende Nijmeegse portretfotograaf
Robert van Sluis er op 12 december een lezing over compositieleer. (waar andere belangstellende ook van harte welkom zijn)

Bespreking
Tijdens een gewone clubavond bespreken ze samen de
gemaakte foto’s. “We husselen ze dan door elkaar, geven elkaar
positieve feedback en stemmen om de foto van de maand te
kiezen.”
Daarnaast organiseren de leden een paar keer per jaar cursussen
en foto-uitjes. Dan gaan ze naar fotogenieke bestemmingen
zoals: Doel in België, de Waterleidingduinen in Zandvoort of
mooie monumentale Nederlandse steden.
“Een groot deel bekostigen we met de opbrengst uit het jutten
van afval”, zegt Yvonne. “We ruimen vier keer per jaar een gebied
in Eck en Wiel op.
Daarom kunnen we de contributie laag houden.
Die is € 75,- per jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar is dat de
helft.”

Openingstijden: Ma. gesloten
Di. t/m Vr. 9.00- 12.00 en van
13.00 - 17.00 uur
Zat. 9.00 - 12.00 en van
13.00 - 16.00

Nog enkele overjarige
modellen 20% korting

TWEEWIELERS

OOK
GEBRUIKTE
FIETSEN

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

Tienermoeder
Ouders van nu hebben het maar makkelijk (dikke
vette knipoog)
Wij belden elkaar als we na school thuis
waren en onze ouders konden stiekem
meeluisteren met wat we hadden gedaan.
Want er was maar één telefoon in huis in de
woonkamer.
Nu heb je WhatsApp, Snapchat en Instagram en mijn tieners
vinden het niet erg als ik af en toe meekijk.
Ach wat is het toch heerlijk om nu tieners te hebben.
Wat moeten onze ouders hebben geleden …
Geen idee waar we waren tussen thuis en school.
Nu bellen de kids in of ouders installeren een app waarmee je je
kind kan volgen… Vroeger hadden we een kwartje op zak of gingen
we met iemand mee naar huis en belden we daar, waar we waren.
En als we zonder te melden weg bleven waren de straffen huisarrest
of vroeg naar bed of niet meer afspreken een week lang.
Grappig, nu bellen of appen we gewoon onze enigszins onverantwoordelijke tiener: ‘Waar blijf je?’, ‘Jonge dame/heer wanneer dacht u
naar huis te komen?’ of ‘Waar hang je uit?’
Als je geluk hebt heb je een verantwoordelijke tiener.
Die belt zelf even waar hij/zij is of thuis komt. Ik heb van beide één.
De verantwoordelijke belt zelfs als ze eerder vrij is of het veer mist.
De ander (als ik geluk heb) belt om 16 uur, als ze al thuis had moeten
zijn, dat ze een uur eerder uit was en met een vriendin ging chillen en
helemaal de tijd vergeten is…
Ach ze leren het wel want als je ze afpakt wat heilig voor hen is dan…
ik heb het over hun Apple, Samsung of Huawei.
Het heilige der heiligen, HUN MOBIEL.
Zonder dat kunnen ze niet leven!!!
Tiener in de drama stand…
Maar in feite, afgezwakt in: ‘Het is lastig zonder’, hebben ze een punt.
Alles kan op de telefoon!!!
Ik merk zelf ook steeds vaker dat ik maar moeilijk zonder mijn
telefoon kan.
Ik zeg wel eens voor de grap: ‘Als ik mijn mobiele telefoon kwijt ben,
ga ik dood als in… ik schaam me dood dat ik niet zonder kan’ .
Alles staat, zit en hangt af van goede planning in mijn leven en dat
doe ik op mijn telefoon. Ook een krantje lezen, ontspannen, mailen,
spelletjes, werken, appen, TV kijken, Facebook, Snapchat en
Instagram en o ja…, ik bel soms ook nog met dat ding.
En dat kan o-v-e-r-a-l!!!
Je zit, klikt en veegt en het doet all of the above.
Maar het heeft ook een maar… Wat me is opgevallen is het volgende,
steeds vaker hoor ik opmerkingen van mjjn tieners als: ‘Ik ben niet
getagd, niemand heeft mijn bericht geliked, ik ben niet in haar/zijn
foto getagd! Waarom reageert Pietje niet op mijn bericht doet die
normaal altijd, Waarom appt hij niet terug?’
Ik had zo mijn eigen idee over dit ‘like, tag en app probleem’ en legde
deze voor aan mijn tieners;
Als je in de stad loopt en je ziet een bekende…die bekende ziet jou
niet…jij roept ‘hoi’ naar hem of haar. Dan tag je, ‘Real-life’.
Stel dat hetzelfde gebeurt maar jij besluit niet te roepen, maakt niet
uit waarom niet, dan zal die persoon ook niet reageren… je tagd ‘m
dus niet… dus reageert die ook niet.
‘Heee, mam inderdaad…ik snap het!’ en ‘Goh, ja, als je het zo
bekijkt…’
Vroeger was er thuis een kalender, schoolbord of werkten we met
briefjes. Er was 1 televisie, 1 telefoon en een kast vol spelletjes en de
krant werd thuisbezorgd! Oké dat gebeurt nog, maar even voor het
idee…het hoeft niet meer. In liefdevolle herinnering, ‘de Telefooncel
en haar kwartjes’, ‘lieve briefjes op de eettafel’, ‘aftellen op de kalender’, ‘Krantenjongens’ ‘Samen TV kijken’ en ‘Samen een spelletje doen’.
Ach ja dat was toen en dit is nu!
Heerlijk om door je tieners, te pas en te onpas, gespamd te worden
via Whatsapp, Snapchat of Instagram met kloppende hartjes, gekke
gezichten en lieve woordjes. En ik ben blij met al die filters die deze
apps aanbieden blijf ik lekker jong bij!
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Ook in de winter kan uw feestje doorgaan in een verwarmde tent

Exclusieve Limo

Party- en pagodetenten

Tijd voor een warm Binnen-Feestje!
Van theelepel tot aggregaat

Mobiele- en tafelbiertap

www.stipverhuur.nl
www.pro-kids.nl
Tent verwarming

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

Opblaasfiguren

Servies

Statafels

Springkussens

De Haas
Esso Tankstation

Blauwe Kampseweg 1 - 4011 LH Zoelen
Johan 06 - 47 40 16 22
Suzanne 06 - 38 89 47 44
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Uw adres voor in- en verkoop van
gebruikte en nieuwe auto’s.
APK-keuringen, onderhoudsbeurten.

)FFGUVPO[FXBTLJPTL
BMFFOTHFCSVJLU
5PULHJEFBBMWPPS
VXUVJOLVTTFOTFUD

Een betrouwbaar transportbedrijf nodig?
Wij verzorgen

groot en

klein transport

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

Laat uw auto wassen door onze professionele
wasstraat! Informeer naar onze scherpe prijzen.
7PHFMFO[BOHTFXFHt"(-JFOEFO
5FMt'BY
XXXWBLHBSBHFEFIBBTOMtJOGP!WBLHBSBHFEFIBBTOM

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


Gewasbescherming (nee, dat is geen gif) is een vernuftig werkje
‘Het gebruik van gif door telers’, dit korte zinnetje stond te lezen in
de vorige Fruitbode n.a.v. de Buurten over Ingen bijeenkomst
waarvan de tekst was aangeleverd door de gemeente Buren.
Voor de fruittelers in dit gebied, en dat zijn er nogal wat, viel dit niet
zo lekker.
Als het gif was zouden u en ik er bijvoorbeeld al niet meer zijn. In de
agrarische sector is het nou eenmaal nodig om het gewas te beschermen en dat gebeurt niet met gif maar met gewasbeschermingsmiddelen.
En neem van mij aan, geen enkele fruitteler of andere agrariër spuit
voor zijn plezier.
Het kost veel geld en vaak is de werking ook niet helemaal voldoende.
Het is dus wel nodig om ons fruit en bomen te beschermen tegen
ongenode gasten zoals wormpjes die gaten maken in de vruchten,
bladluizen die de appels onherkenbaar vervormen en de perenbladvlo die zwarte onafwasbare strepen op de peren achterlaten.
Zo eet u uw fruit toch liever ook niet?
Wellicht ook goed om te weten als u een spuit ziet rijden door de
boomgaard dat 80% van de bespuitingen bestaat uit middelen om de
boom te voeden en juist sterker te maken tegen schadelijke insecten.
Immers een boom die in balans is, en dat geldt ook voor jezelf, heeft
meer afweerstoffen aan boord.

Waait het tijdens een bespuiting dan past de spuit zich aan zodat
vloeistof bijvoorbeeld niet de sloot in waait.
Ook de sloten worden jaarrond gemonsterd om te bekijken of er niet
teveel restjes van gewasbeschermingsmiddelen in terecht zijn
gekomen.
Regeltjes, regeltjes, regeltjes.
Dat maakt op zich niet uit, want de telers staan garant voor een lekker
en gezond product maar kom dan alsjeblieft niet met geneuzel over
‘gif door telers’.
Eerst jezelf ergens in verdiepen voor je wat roept.
En heeft u aan een fruitteler een vraag, vraag het hem of haar dan
want ze zijn niet giftig.

In het geval van een plaagbeestje bestrijden wordt een
dus een gewasbeschermingsmiddel gebruikt dat specifiek
dat beestje dood en bijvoorbeeld niet de oorwormen en
lieveheersbeestjes.
Deze middelen voldoen aan allerlei wettelijke veiligheidsen milieueisen en op de verpakking van een middel staat
hoe de teler dit middel moet toepassen.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt de risico’s van
middelen (www.ctgb.nl).
Een grote dierentuin
Lieveheersbeestje, roofwants, oorworm, gaasvlieg, spin, het zijn
allemaal voorbeelden van nuttige insecten die in de boomgaard
voorkomen en die juist de schadeveroorzakende insecten weer
opeten.
Met de aanleg van bloemstroken in de graspaden en insectenhuisjes
in de bomen is het goed vertoeven voor de nuttige insecten en wonen
ze graag in de boomgaard.

Marijke van Ossenbruggen, fruittelersvrouw uit Ingen

Als de nuttige insecten niet alle schadelijke gasten opgegeten krijgen
dan springt de fruitteler bij door met de spuit heel specifiek een
bepaalde plaag aan te pakken.
Op één na grootste fruitgemeente
Ruim 1300 hectare in de gemeente Buren bestaat uit boomgaarden,
een prachtig gezicht in alle verschillende jaargetijden.
Buren is de op een na grootste fruitgemeente van Nederland, zeker
iets om trots op te zijn.
Een sector met duurzaam geteeld fruit die ook zorgt voor heel veel
werkgelegenheid en er wordt nog iets gezonds geproduceerd ook!
Wet- en regelgeving
Nederlands fruit is superveilig om te eten, in het laboratorium wordt
fruit getest of het voldoet aan alle wet-en regelgeving en certificeringen waar een fruitbedrijf mee te maken heeft.
De spuittechniek zelf wordt ook steeds verfijnder en de spuiten die
rondrijden zijn steeds meer hightech apparaten met allerhande
sensoren.
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Blik op de Betuwe
Blik op de Betuwe

Frank Sinatra
Frank Sinatra, Old Blue Eyes. De beste zanger
van het populaire lied in de vorige eeuw.
Wie kent niet: My Way?
“And now the end is near, and so I close the
final curtain”.
Je hoort het nog wel eens bij begrafenissen
maar zo dramatisch is het nu niet.
Voor u ligt de 20e Fruitbode en daar heb ik 20
keer aan meegewerkt en met plezier.
De titel was: Blik op de Betuwe en het was de
bedoeling om als nieuwe bewoner van dit
mooie gebied commentaar te geven op
zaken die een nieuweling verbazen.
Inmiddels wonen we hier al meer dan vier
jaar en de verbazing begint plaats te maken
voor gewenning. De blik wordt minder
scherp en net voor de volwassen editie van
de 21e Blik is het tijd om het stokje eens aan
een ander over te geven.

Verbaasd het de lezers dat wij de Betuwenaren
vaak als gesloten ervaren? Astronomen vinden
zwarte gaten in het heelal maar ik vind ze hier.
Alle stukjes die ik heb geschreven, leken erin te
verdwijnen. Van minder dan 5 personen heb ik
ooit gehoord dat ze het gelezen hadden en
vooral wat ze ervan vonden. Dat is jammer
want je scherpt jezelf niet en zoals u weet: “Van
wrijving komt glans”.
Het helpt misschien voor het begrip als ik
onthul dat ik afkomstig ben uit Maassluis,
bakermat van de sleepvaart, berging en
zeevaart. De mensen dragen daar het hart op
de tong en zijn in uw ogen al snel ruwe klanten
die snel opkomen voor hun mening en eigen
belang. Een wethouder komt daar niet snel
weg met beslissingen die de bevolking niet
aanstaan.
Autoriteit moet daar echt verdiend worden.
Schoorvoetend lijkt dat ook hier te gaan
gebeuren. Over 25 jaar is heel Nederland
waarschijnlijk gelijkgeschakeld door de veel
grotere mogelijkheden van communicatie en
betere opleidingen. Dat houdt tegelijkertijd
een verlies in van eigenheid van het gebied en
de bewoners.

We wonen hier graag. De streek is mooi en
schoon. De rivier is vlakbij en biedt elke dag
een andere aanblik. Weinig mensen genieten
er helaas van. De woningen hebben ook maar
zelden zicht op de rivier maar zijn op het land
gericht. De dijken zijn favoriet bij motorrijders
uit de rest van Nederland, tot ongenoegen van
de bewoners maar op een doordeweekse dag
is het een genot om de slingerende loop te
volgen met schitterend uitzicht op beide
zijden. De elektrische fiets lijkt voor dit gebied
uitgevonden. Altijd wind mee en af en toe
stoppen bij een bankje of voor een veerpont.
Als je vanaf de kerk in Lienden naar de Rijndijk
loopt met je hond dan zie je rond de Nieuwe
Waaij het mooiste stukje Nederland. Kortom
probeer je eigen geboortegrond nog eens te
zien met de ogen van een nieuwkomer en
geniet er van.

I did it my way Maarten Vroombout

Wat is nu zo’n beetje de eindconclusie van al
onze belevenissen?
De Betuwenaren hebben reden genoeg om
trots te zijn op hun mooie gebied en hun
erfgoed maar je merkt er weinig van.
Het Baron van Brakell museum is een grote
aanwinst maar de kennis over het eigen
gebied en de geschiedenis daarvan is nog
steeds niet erg groot.
Een simpele vraag over de oorsprong van de
naam “Duikerskampweg” is door niemand
beantwoord.
Door zelf te gaan spitten heb ik de vermoedelijke bron gevonden en dat bevreemdt mij.
Aan de andere kant is er een goed gedocumenteerd Arend Datema Instituut maar het
lijkt of het bestaan aan het grootste deel van
de bevolking voorbijgaat.
Wij vinden de Betuwenaren rustig, meestal
vriendelijk en betrouwbaar maar ook flegmatiek en afwachtend.
Het eeuwenlang werken in loondienst en op
grond in eigendom van mensen van buiten
de streek heeft wellicht zijn sporen achtergelaten.
Een zeker wantrouwen tegen het vreemde is
mogelijk het gevolg.
Kritiek op de gang van zaken door een
vreemde doet al snel de rijen sluiten.
Ook van mensen die het met de kritiek eigenlijk wel eens zijn.
Harde werkers zijn het.
Grote denkers zie ik hier niet snel vandaan
komen maar wel mensen met praktische
intelligentie.

Raadsel opgelost door Maarten Vroombout
Wat blijkt uit het bijgevoegde stuk; Naar mijn mening is Duikerskamp een verbastering
van Duijckenhamp gelegen onder Ingen.
Een stuk bouwland.
De bijgevoegde kopie komt uit de Osenvorenreeks van het Arend Datema instituut.
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Al 50 jaar specialist in Franse auto’s
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Onlangs benoemd tot Five Star
Schadeherstelbedrijf Cromax
autolakken voor kwalitatief
schadeherstel!!

7FSLPPQPDDBTJPOTFOOJFVX
"1,oPOEFSIPVETCFVSUFO
SFQBSBUJFTVJUMJKOFO
TDIBEFSFQBSBUJFT
TQVJUXFSL[BBNIFEFOBVUPXBTTFO

Ommerenveldseweg 67 t 4032 NB Ommeren t T: 0344 - 601632 .t*XXX[BBZFSOMt&JOGP![BBZFSOM

Cafetaria Calimero
Ommeren

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.

Normaal

CALIMERO
ON TOUR

€6,50

Heerlijke friet & snacks bij ons in
Ommeren of bij u op locatie!
Voor kleine en grote groepen,
neem contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.

NU VOOR

€2,50
per 10 minuten!

In te leveren tot 31 december 2019

Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

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

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

Uit den oude doos

Willem van Doorn, Ingen in Beeld

Hieronder hebben wij een paar foto’s geplaatst van pagina’s uit het fotoboek.
Het boek met 220 pgina’s is te koop voor slechts € 18,50.
Verkoopadressen: Café-restaurant Ons Hoekje Ingen
Kapsalon De Kapper (Henny) Ingen
Primera Lienden
Haarstudio Switch (Conja van Soest) Eck en Wiel
Primera Eck en Wiel
Bert van Ingen schoenmakerij Lienden

Een collage uit het fotoboek
1954 Gerrit van Voorthuizen met koe

Het spenen van een big, links Johanna Peters in het midden haar zoon Eef

De plukkersploeg van Gerard van Sijll

Slagersechtpaar Zus en Mas Angelino

Arien van de Berg met vriendje
Johan en Danny Cruyff op de beurs in de kantine

Melkboeren Bart en Kees Peters

Neeltje van Schaik thuis in 2002, 89 jaar oud
Feest in de kantine

Voedseluitdeling bij café Van Esterik,
dat samen met de kerk niet was ondergelopen

De legendarische boerenkapel, altijd goed voor onstuimige schik

Catechisanten na de belijdenis

Het ultieme geluk: een mooie meid op je eigen auto.
Bets Schreuders en Nico van Verseveld in de jaren ‘60

Een weerzien, een feest van herkenning uit Ingen

Verjaardagsfeestje vieren?
Lienden. Nieuw binnen Healthclub Juliën: Bootcamp4kids! Spannend en
sporƟef. Bootcamp4kids speelt in op de belevingswereld van kinderen, waarbij
spelenderwijs belangrijke aspecten als teamwork, respect voor elkaar, bewegen en
gezonde voeding aandacht krijgen. Uiteindelijk zal een superheld gezond moeten eten en
voldoende moeten bewegen om een echte sterke held te worden…!
Uniek is het niet, kinderfeestjes organiseren, maar wat dit unieke Bootcamp4kids omvat,
gaat weer een paar stappen verder als regulier. Behalve dat kinderen volop plezier moeten
beleven, wordt het in onze samenleving ook steeds meer als belangrijk gezien, dat jeugd al
op jonge leeŌijd bewust wordt gemaakt van voldoende bewegen en gezond eten.
Alles wat moet van papa en mama kan al snel niet stoer zijn meer, maar als je toch een
superheld of geheim agent wilt worden, dan zal je toch vooral veel moeten sporten en
gezonde voeding moeten eten. Dit wordt Ɵjdens de Themafeestjes ook goed benadrukt,
want hoe kan jij een boef naziƩen en inhalen, als die boef een betere condiƟe heĞŌ.
De Bootcam4kids wordt dan ook niet alleen ingezet voor verjaardagsfeestjes, maar ook op
BSO`s en de onderbouw klassen, dit zowel in losse sessies als ook in trajecten van meerdere
sessies achtereen, om zo kinderen spelenderwijs te laten bewegen en leefsƟjlaspecten op te
laten pakken. Healthclub Juliën heeŌ maar liefst 8 Bootcamp4kids trainers op laten leiden
voor dit supergave nieuwe onderdeel.
Wat houdt het in als jij jouw kinderfeestje bij ons in de club gaat vieren?
Je kiest één van de 8 thema`s, bijvoorbeeld; geheim agent, ninja, brandweer,
superheld of supermodel,
- Een spannend verhaal aangepast op het thema waarbij we de belevingswereld van de
kinderen induiken,
- 1,5 uur durende themabootcamp, binnen of buiten door een mega enthousiaste
trainer,
- Toīe materialen en een speciaal horloge,
- Compleet met uitnodigingen, diploma`s, geheime pasjes en een cadeautje voor de
jarige,
- Wat te drinken en een gezonde snack in de pauze,
- Mogelijkheid om vooraf eigen taart te eten en cadeautjes uit te pakken,
- Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar,
Dus, voor alle stoere, sporƟeve en avontuurlijk ingestelde kinderen hebben we nieuwe
metee
eteen
etee
n Bootcamp feestje vieren?
verjaardagsmogelijkheden. Kom jij je verjaardag ook met
Voor meer informaƟe
info@healthclubjulien.nl
tel.0344-602204.
Kevin van Olderen
Healthclub Juliën

Onder de volle kerstmaan
“Wil je een kopje warme chocolademelk?”
Daan knikt naar de oude dame die hem vriendelijk toelacht.
Ze draagt een rode jurk met een wit schort. Op haar neus staat een
klein rond brilletje en haar grijze haren zijn in een knot gebonden.
“Ik heb net kerstkransjes gemaakt, wil je er eentje proeven?”
Daan knikt weer. “Sorry,” fluistert hij, “ik wist niet…”
“Wil je niet zitten?”
Aarzelend neemt hij plaats op een van de houten
stoelen aan de keukentafel. Verlegen staart hij
naar de geborduurde witte kaarsjes op het rode
tafelkleed.
“Alsjeblieft, Daan.” De vrouw zet een grote, roodwitte
mok voor hem op tafel.
De geur van verse chocolademelk dringt tot diep in zijn neus.
“Het is niet erg hoor.” De vrouw neemt tegenover hem plaats.
“Ik vind het wel gezellig om weer eens bezoek te hebben hier.
De laatste keer is alweer een tijdje geleden.”
Daan houdt zijn blik op het borduursel gericht terwijl hij
terugdenkt aan het moment waarop hij de gordijnen van zijn
slaapkamer opende.
Al sinds hij hier anderhalf jaar geleden met zijn moeder kwam
wonen, oefent het verlaten ogende huis aan de overkant van de
straat een sterke aantrekkingskracht op hem uit.
Meer dan eens is hij via een openstaand kelderraam naar binnen
geglipt om op ontdekking uit te gaan.
In zijn herinnering ziet hij overal stof en spinnenwebben.
Er zaten gaten in ramen en meubels lagen in een onnatuurlijke
houding op de grond.
Het was alsof het huis eigendom was van de tand des tijds zelf, die
al zijn krachten van verval erop los had gelaten.
Tot vanochtend. Totdat hij, vlak nadat hij zijn gordijnen had
geopend, het felle, zilverkleurige licht achter het keukenraam zag
en poolshoogte ging nemen.
Van het verval was geen spoor meer te bekennen.
“Gaat alles goed, Daan?”
De vriendelijke stem van de oude dame haalt hem uit zijn
gedachten. Hij knikt en neemt een slok van de chocolademelk.
De cacaosmaak prikkelt zijn tong en verspreidt een warme gloed
die door zijn hele lichaam trekt.
“Lekker?”
Daan knikt. Hij kan zich niet herinneren dat hij ooit chocolademelk
heeft gedronken die zo lekker was.
“Wie bent u?” fluistert hij, terwijl hij de vrouw voorzichtig aankijkt.
“Mijn naam is Marie.” Ze neemt een hapje van haar kerstkransje en
sluit haar ogen. “Prima gelukt, al zeg ik het zelf.”
Daan neemt ook een hap van de koek en even trekt opnieuw een
gelukzalig warm gevoel door zijn lichaam.
Snel neemt hij nog een hap.
“Mijn man vindt ze ook altijd zo lekker.”
“Is uw man ook thuis?”
“Nee, Chris is aan het werk. Dit is de drukste tijd van het jaar voor
hem.”
Zuchtend neemt Daan een slok van de chocolademelk.
“Mijn moeder werkt ook. En morgen op eerste kerstdag en
overmorgen ook. Met kerst krijgt ze dubbel betaald en we hebben
het geld hard nodig, zegt ze.”
“En je vader?” Marie reikt hem een tweede kerstkrans aan.
Daan haalt zijn schouders op. “Hij was soldaat.”
“Ocharme.” De vrouw legt haar hand op die van Daan. “Is hij…”
“Hij is weg. Verdwenen. Samen met twee andere soldaten.”
“Mijn jongen toch. Wat erg.” De glimlach op het gezicht van Marie
heeft plaatsgemaakt voor een bezorgde blik. “Twaalf jaar en je
moet kerst alleen vieren.”
“Hoe weet u hoe oud ik ben?”
“Op mijn leeftijd weet je heel veel, jongen.” Ze staat op en vult de
mokken bij met verse chocolademelk.

Auteur: Van Dam, M.G.

Daan kijkt de keuken rond. Langzaam komt de herinnering aan hoe
het huis eruit hoort te zien terug.
“Mevrouw…”
“Zeg maar Marie hoor.”
“Mevrouw Marie. Hoe heeft u het huis zo snel schoongemaakt?
De vorige keer zag het er…”“Dat, mijn jongen, is mijn geheimpje. Ik
heb zo mijn magische trucjes.” Marie knipoogt terwijl ze de gevulde
bekers op tafel zet.
“Magie? Dat is voor kleine kinderen.”
Ze schudt haar hoofd. “Magie is voor alle leeftijden.
Weet je wat er morgen is?”
“Dan is het kerst.”
“Dan is er een volle maan. Dat komt niet zo vaak voor tijdens kerst
hoor. De laatste keer was 38 jaar geleden.
Ik herinner het me als de dag van gisteren.”
“Volle maan tijdens kerst?”
“Inderdaad. Volle maan en kerst, twee wonderlijke gebeurtenissen die
gelijktijdig plaatsvinden. J
e hebt nooit zo veel kans dat je wensen uitkomen als tijdens een kerst
met volle maan. Je moet alleen weten hoe je ze moet wensen.”
“Sorry, mevrouw Marie, maar ik geloof daar niet zo in.”
Daan neemt een flinke slok van zijn chocolademelk en staat op.
“Wacht even. Wil je niet horen wat er 38 jaar geleden gebeurde?”
Hij slaakt een diepe zucht en gaat weer zitten.
“Het was kerst 1977. Het was toen ook warm, net als nu.
Op 24 december zag ik een vrouw onderuit gaan op straat.
Ze heette Mia en ze was blind geboren. Ik nam haar mee naar mijn
huis en…”
“Was dat ook hier?”
Marie glimlacht. “Nee, dat was niet hier. Maar… waar was ik?
O ja, ik nam haar mee naar mijn huis en gaf haar een kop chocolademelk en een zelfgebakken kerstkransje.
Net zoals jou dus. Ik ben dol op koekjes bakken.
We praatten een tijdje.
Over haar, over leven zonder zicht en haar grote wens om bloemen te
zien en om ’s nachts in een veld te liggen en naar de sterrenhemel te
staren. Toen ze naar huis ging, zei ze dat ze het jammer vond dat ze
geen beeld van me had om te onthouden.
Toen heb ik haar een houten rendier gegeven dat mijn man had
gemaakt. Dankbaar ging ze naar huis.”
“Hoe kon ze haar huis vinden als ze blind was?”
“Ik had een taxi voor haar gebeld.
De volgende ochtend stopte diezelfde taxi weer voor de deur. Mia
stapte uit en liep met grote passen naar de voordeur.
Toen ik opendeed begon ze te huilen. Ze vertelde me dat ze het
beeldje op haar nachtkastje had gezet.
Ze had het in haar handen genomen en een stille wens uitgesproken.
De volgende ochtend was haar wens uitgekomen.
Voor het eerst in haar leven werd ze wakker door het zonlicht dat op
haar gezicht viel en zag ze de vormen en kleuren van de voorwerpen
in haar kamer.”
Daan staat weer op. “Ik moet naar huis.”
“Wacht even Daan.” Marie pakt een doosje uit een keukenkastje en
houdt het hem voor. “Bedankt dat je er vandaag was.
Deze dagen kunnen best eenzaam zijn voor iemand als ik.”
Aarzelend pakt hij het doosje aan. “Dank u wel, mevrouw Marie, voor
de chocolademelk en de koek en dit.”
Marie pakt zijn schouders beet en drukt een kus op zijn voorhoofd.
“Ik wens dat al jouw wensen uitkomen, jongen.”
Daan zit op bed, met het doosje dat hij van Marie heeft gekregen in
zijn handen. Voorzichtig tilt hij het deksel eraf en haalt er een sneeuwbol uit. Onder het glas ziet hij drie figuren op een kameel naast een
stal. Hij draait de bol rond in zijn handen en kijkt hoe de witte bolletjes
die sneeuw moeten voorstellen als een wolk ronddrijven. Een traan
rolt over zijn wangen.
“Wat moet ik hiermee?” schreeuwt hij, terwijl hij de sneeuwbol met
een klap op zijn nachtkastje zet. “Ik heb liever dat kerst weer gezellig
wordt.”
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Vervolg kerstverhaal
Met zijn mouw veegt hij zijn ooghoeken droog.
Hij loopt naar het raam en kijkt naar het huis aan de overkant van de
straat. Het huis baadt in duisternis, zoals hij het gewend is.
Hij wil zich weer omdraaien, als hij een zilverkleurige flits vanuit de
tuin aan de overkant omhoog ziet schieten en verdwijnen tussen
de sterren.
Daan haast zich zijn kamer uit en de trap af.
Snel trekt hij zijn schoenen aan en rent naar de andere kant van de
straat. Hij belt aan, maar er komt geen reactie.
Aan de andere kant van het huis kijkt hij door het keukenraam naar
binnen. In het weinige licht dat naar binnen schijnt, ziet hij een
eetkamerstoel gebroken op de grond liggen.
Een muis loopt over de tafel die op zijn kant op de grond ligt.
De deur naar de woonkamer staat half open en op het aanrecht
staan twee kapotte glazen.
Als hij een stap naar achteren doet ziet hij pas dat hij door een gat
in de ruit staarde.
Daan schudt zijn hoofd. “Dit kan niet, fluistert hij,” terwijl hij verder
achteruit stapt.
Niets wijst erop dat de oude dame in het huis is geweest.

Ontgoocheld rent hij terug naar huis.
De sneeuwbol.
Hij moet weten of de sneeuwbol er nog is of
dat hij dat ook gedroomd heeft.
Hij stopt als hij achter zich een stem hoort.
“Daan, ben jij het?”
Midden op de straat staat een man.
Naast hem op de grond staat een plunjebaal.
“Daan?”
“Papa?” fluistert Daan.
Opnieuw voelt hij tranen opkomen.
Met grote passen stapt de man op hem af en tilt hem op.
“Papa. Je bent het echt.” Hij slaat zijn armen om zijn vaders nek.
Een paar minuten lang houden ze elkaar zwijgend vast.
Daan opent voorzichtig zijn ogen en kijkt naar de volle maan hoog
boven hen.
Op het oppervlak van de maan verschijnt het gezicht van Marie, die
hem met haar liefdevolle glimlach een laatste knipoog schenkt

Binnen zonder kloppen
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

orging
Z
Z oest

Uitvaartver
Erik van
De Diaconie van de Nederlands Hervormde kerk van Ingen organiseert sinds 2 jaar Binnen zonder kloppen.
Iedereen is van harte welkom, jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk.
Dit samenzijn vindt eens in de 2 maanden op zaterdagmiddag plaats
in ‘In de Gaard’ aan het Dr. AR. Holplein in Ingen.
We beginnen de middag met een kopje koffie of thee en iets lekkers,
daarna volgt een activiteit in de vorm van bijvoorbeeld een spel of
quiz, of we nodigen een spreker uit.
Iedere keer proberen we weer een andere invulling aan de middag te
geven. Iedereen is in de gelegenheid om gezellig met elkaar bij te
praten.
Als afsluiting eten we gezamenlijk een maaltijd.
Met een gevulde maag gaat iedereen weer huiswaarts.

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

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

De eerstvolgende Binnen zonder kloppen is op zaterdag 30 november 2019, aanvang 15:30 uur.
Als u graag zou willen komen, maar nog vragen heeft, neem gerust
contact met ons op.
U bent van harte welkom!
https://hervormde-gemeente-ingen.protestantsekerk.net/
Een warme groet van de dames van de Diaconie,
Marja, Lientje en Marloes
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Fotoboek Ingen, nu te koop zie ook pagina 17
Hieronder hebben wij een paar foto’s geplaatst van pagina’s uit het fotoboek.
Het boek met 220 pgina’s is te koop voor slechts € 18,50.

Onderwerpen in het fotoboek:
Boerenleven
Fruit
Het dorp als wereld
Vertier
Dorpelingen

Verkoopadressen:
Café-restaurant Ons Hoekje Ingen
Kapsalon De Kapper (Henny) Ingen
Primera Lienden
Haarstudio Switch (Conja van Soest) Eck en Wiel
Primera Eck en Wiel
Bert van Ingen schoenmakerij Lienden
En uiteraard bij Willem van Doorn en Henk van Dorland

Rijschool Van Estrik uit Lienden – De beste keuze voor je rijbewijs!
Bij Rijschool Van Estrik uit Lienden kunt u terecht
voor uw rijbewijs categorie B, B-automaat en B-E
(aanhanger).
Dagelijks wordt er door eigenaar Frank van Estrik
gelest in zijn sportieve wagenpark, een VW Polo en
VW Golf automaat.
Kijk voor meer informatie en pakketten op de
website rijschoolvanestrik.nl.

Rijschool Van Estrik – T. 0344-601855 – M. 0615-084412 – E. info@rijschoolvanestrik.nl – W. www.rijschoolvanestrik.nl

Verduurzamen is van ons allemaal
Het inrichten van de openbare ruimte vraagt om een andere aanpak
als gevolg van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaat en
energie.
Tegelijkertijd vraagt de maatschappij meer aandacht voor een
gezond woon- en leefklimaat, schoonheid en beleving.
De Gemeente Buren en OFN hebben onlangs een overeenkomst met
elkaar getekend om bij de inrichting van de openbare ruimte daadwerkelijk aan de slag te gaan met de uitdagingen van deze tijd.
Hierbij komen een aantal thema’s aan de orde zoals het inzetten van
afval als grondstof voor bijvoorbeeld straatmeubilair, bebording,
beschoeiing van watergangen en afzettingen.
Doelstelling van de overheid is om in 2050 circulair in te kopen
hetgeen betekent dat hergebruik van materialen een absolute
noodzaak is.
Grondstoffen die je dus morgen toepast voor een product moeten bij
einde levensduur van dat product weer volledig vrijkomen om er een
nieuw product van te maken.
Daarbij komt dat bij het maken van producten en het weer hergebruiken van producten ook zo min mogelijk CO2 dient te worden
gebruikt. Met elkaar hebben we afgesproken dat we de hoeveelheid
CO2 gaan terugdringen.
De overeenkomst tussen de Gemeente Buren en OFN spreekt ook over
het slimmer maken van de openbare ruimte en het terugdringen van
bijvoorbeeld het aantal voertuigbewegingen.
Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het monitoren van het aantal
gebruikers van een bankje in de openbare ruimte om daarmee te
weten of het wel daadwerkelijk gebruikt wordt.
Is het gebruik minimaal dan kun je ervoor kiezen om het bankje op een
andere plaats in de gemeente in te zetten.
Het voorkomen van een nieuwe materiaalstroom is het credo, niet het
inzetten van nieuwe materialen.

Dus als je meer over je openbare ruimte weet kun je er slimmer mee
omgaan. Zo kun je ook denken aan het terugdringen van het aantal
autokilometers.
Waarom langs afvalbakken rijden die niet vol zijn?
Waarom voor reiniging naar een bushokje gaan dat niet vies is?
Als je sensoren toepast kun je op afstand zien of het nodig is om naar
de afvalbak of het bushokje te komen.
De komende jaren gaan de gemeente Buren en OFN aan de slag in alle
kernen van de gemeente Buren om dit soort bijzondere en noodzakelijke ontwikkelingen te testen.
Natuurlijk staan we daarbij open voor ideeën en suggesties vanuit de
samenleving. De opgave om de samenleving te verduurzamen is er
één van ons allemaal!

Onlangs tekenden Gerdjan Kelle (ex wethouder Gemeente Buren) en David Baars
(directeur OFN) een intentieovereenkomst waarbij een verkeersbord werd onthuld dat
wordt gemaakt van rijstvliezen, steenzout en minerale olie. Foto: William Hoogteyling

23

Hulppunt Lienden is verhuisd
Omdat de privacy onvoldoende was, is het Hulppunt Lienden
verhuisd van Blommeland naar de Voorstraat nummer 8.
De tijden blijven onveranderd: elke maandag van 11.00-13.00 uur.
Brieven, lastige formulieren en vragen over geld , kortom zaken
waar je het meestal niet in het openbaar over wilt hebben, kunnen
hier worden besproken.
Dus om inwoners die met dit soort
vragen bij het Hulppunt komen zich
meer op hun gemak te laten voelen is
Hulppunt Lienden in het vervolg te
vinden op Voorstraat 8 in Lienden.

recht op hebt.

Elke maandag van 11.00 tot 13.00 zit
een thuisadministratie-vrijwilliger
klaar om mensen te helpen met
toeslagen, aanvragen, lastige formulieren en brieven en uitzoeken waar u

Een medewerker van Welzijn Rivierstroom is aanwezig voor andere
vragen.
Bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg,
leefbaarheid in de buurt, activiteiten of initiatieven.

Gratis lidmaatschap voor AutoMobiel.
BUREN - AutoMobiel is een sociale vervoersdienst voor en door
inwoners.
Het lidmaatschap voor AutoMobiel is tot 31 december 2019 gratis in
de gemeente Buren!
Een keer in de week gaat een mevrouw A. zingen.
Voorheen bracht haar man haar, maar hij is overleden en zij heeft zelf
geen rijbewijs. Vanuit haar dorp is het met de bus erg lastig.
Zij is lid geworden van Automobiel.
Een vrijwilliger brengt haar elke week naar haar hobby.
“Fantastisch dat deze mogelijkheid er is”, aldus mevrouw A. “anders
zou ik waarschijnlijk niet meer gaan”.
Voor inwoners zonder vervoer is in de gemeente Buren ‘AutoMobiel’
beschikbaar. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A
naar B te komen.
Daarbij kan je denken aan een boodschap doen in het groot winkelcentrum in Lienden, op bezoek bij familie in de omgeving of naar de
kapper in het dorp verderop.
Welzijn Rivierstroom en AutoMobiel van Stichting Servicepunt
Thuiswonen werken hierin samen.
Informatie en lidmaatschap: 088-7004100.

Nieuw streekmerk Betuws Best ziet het levenslicht
Het nieuwe streekmerk Betuws Best is zaterdag officieel gelanceerd.
Ambachtelijke streekproducten staan volop in de belangstelling.
De verkrijgbaarheid voor de consument laat echter nog wel eens wat
te wensen over. Door het gebruik van het merk Betuws Best zetten
producenten en verkooppunten uit de Betuwe de streekproducten
nadrukkelijk op de kaart.
Betuws Best is voortgekomen uit het project ‘Streekproducten uit de
Betuwe’.
Alle agriproducenten in de Betuwe
kunnen zich aansluiten bij het beeldmerk,
tot nu toe hebben tien bedrijven dat al
gedaan.
Onder hen zuivelproducenten, fruittelers
en landgoedwinkel Natuurlijk Gruun.
Die laatste deelnemer was ook gastheer van
de lancering.
Met Betuws Best worden de producten van de bedrijven herkenbaar als
afkomstig uit de streek, is de gedachte achter het beeldmerk.

Bron: Nieuwe Oogst
Foto’s: Seijbel Photography

Droom
Het idee voor Betuws Best komt uit de koker van Jolijn Zwart.
‘Ik had al jaren een droom, dat ik een supermarkt binnenloop en dat
ik direct producten uit eigen streek zie waar ik bewust voor kan
kiezen’, zegt ze over haar motivatie.
‘Betuws Best moet consumenten helpen om producten uit de
omgeving te herkennen.’
Betuws Best is ontwikkeld door de Stichting Platteland Rivierenland
en het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland.
Ook diverse streekproducenten waren betrokken bij de ontwikkeling.

De initiatiefnemers van Betuws Best willen op die manier streekproducten beter op de kaart zetten, zowel regionaal als landelijk.
‘We mogen trots zijn op wat we hier allemaal produceren’, zegt Eric
Stuurbrink, fruitboomkweker en bestuurslid van Tree Centre Opheusden (TCO). We hebben het grootste laanboomgebied van Europa.
Dat moeten we veel meer uitdragen want veel mensen weten dat niet.’
De Gelderse landbouwgedeputeerde Peter Drenth mocht de lancering
voor zijn rekening nemen. ‘Voor iedereen die over stikstofzaken wil
praten; kom zo even naar me toe’, begon hij zijn toespraak. ‘Maar laten
we het ook hebben over hoeveel moois we hier produceren.
Koop elders niet, wat de Betuwe u biedt.’
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Wij gaan door na
januari 2020
Bent u al lid?

Lienden
Iets spannends óf iets ontspannends
geven als eindejaarsgeschenk?

Jongeren tot 18 jaar gratis
Volwassenen € 37,50

Met deze cadeaukaart kan de ontvanger namelijk zelf een keuze maken uit het volledige
cadeaukaartenassortiment van Primera, zoals Bol.com, MediaMarkt, Zalando, Diner Cadeau,
Nationale bioscoopbon en vele andere… Altijd goed dus! Er is keuze uit meer dan 100 cadeaukaarten.
De cadeaukaart is onbeperkt geldig en in delen te besteden.
Kom naar de winkel en:
• Wij verpakken alle cadeaukaarten feestelijk voor je in:
• De ontvanger kan de Primera Keuze cadeaukaart online of in de winkel verzilveren voor
het volledige cadeaukaartenassortiment en alle cadeauartikelen in de winkel.

Interesse of meer informatie?

Openingstijden “Huis van Lienden” Blommeland

Kom dan langs in onze winkel.
Wij staan graag voor je klaar!

Met vriendelijke groet,

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Primera Lienden
Verbrughweg 38
4033 GP, Lienden
0344 - 60 53 75
lienden@primeranet.nl

9:00 - 12:00 15:00 - 16:30
9:00 - 16:30
9:00 - 17:00
9:00 -12:00, 13:00 - 16:30
9:00 -12:00, 13:30 - 20:00

Medewerker aanwezig
11:00 -16:00
12:00 - 17:00
15:00 - 20:00

Keuze uit meer dan 100 cadeaukaarten, o.a.:

Even naar Primera.

Primera.nl/zakelijk

Zondag 8 december
open van 12.00 tot 17.00 uur

Bezoek onze website voor een echte 360˚
beleving van onze kerststallen en beelden
U bent t/m 24 december van harte welkom in Bemmel

Gratis toegang
Openinstijden,
ma. gesloten
di - do. van 10.00 - 17.00 uur
vr. van 10.00 - 20.00 uur,
za. van 10.00 - 16.00 uur

Van Appeldoorn
Dorpsstraat 45
6681 BL Bemmel
Ingang showroom via DA Drogisterij
Telefoon (0481) 450267
www.kerststallen.com
info@kerststallen.com

t Administratie,
t Samenstellen jaarrekening,
t Belastingaangifte.
Vaste prijsafspraak voor eenmanszaak en ZZP’er.
Ook verzorgen wij uw particuliere belastingaangifte.
Laan van Nieuw Meerten 17 4033 DC Lienden
0344-604791 t 06-46061453 t www.ariehonders.nl

Van mens tot mens
van hart tot hart
sinds 1855

Voor directe hulp!
Wij zijn er voor u Al meer dan 160 jaar
Persoonlijk, vertrouwd & betrokken

WEVERS BEGRAFENISVERZORGING
TORENSTRAAT 3A, 6669 DN DODEWAARD
TEL: 0488 411 055
E-MAIL: INFO@WEVERSUITVAART.NL

Geen crematies

INTERNET: WWW.WEVERSUITVAART.NL

Culinair met kerst
ECK EN WIEL
BOON’S MARKT
DONDERDAG
9:00 TOT 13:00
ZATERDAG
9:00 TOT 13:00
MAURIK
JUMBO SUPERMARKT
DONDERDAG
14:00 TOT 17:30
ZATERDAG
14:00 TOT 18:00

Alle vissoorten voor een

Kerst 2019 maak je compleet met de lekkerste vissoorten heerlijke gemengde visschotel
van vishandel Kirsten Koelewijn. Gerookte vis, verse vis en
natuurlijk onze mooi opgemaakte vis- en gourmetschotels
kunt u bestellen via 0615243807 of bij onze verkoopwagen.
Bestellen kan tot 21 december. Vrolijk kerstvis!

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

Bestellen kan ook bel:
06-15243807

Gemengde visschotel

Verder heb je nodig: Overschotel

Ingrediënten voor 4 personen

Bereidingswijze
Hak de peterselie fijn en verkruimel het bouillonblokje.
Was de prei en snijd in kleine ringen.
Roer de peterselie, prei, roomkaas, kookroom, wijn en het bouillonblokje goed dooreen.
Beboter de ovenschaal licht.
Verdeel de vis (niet de gekookte mosselen/garnalen) in niet te kleine
stukjes en leg die in de ovenschaal.
Doe er (veel) peper en (minder) zout op.
Verdeel het roommengsel over de vis. Als het goed is, staat de vis nu
onder.
Verwarm het geheel 60 minuten in een oven op 170°. Voeg tegen het
einde de mosselen en garnalen toe zodat deze meegewarmd worden.

• pp 150 à 200 gram filet van verschillende vissoorten.
Graatloos verdient de voorkeur, bijvoorbeeld filet van
kabeljauw/zalm/zeewolf/zeebaars/Red Snapper.
• 200 gram gekookte mosselen
• 100 gram gekookte garnalen
• 2 of 3 pakjes verse roomkaas met knoflook en tuinkruiden (Boursin).
• 2 uitgeperste tenen knoflook
• Verse peterselie
• 1 prei
• 250 dl crème fraîche/kookroom
• 1 glas droge witte wijn
• Half blokje visbouillon

Lekker met zuurdesemstokbrood.

WIJ WENSEN U GEZELLIGE FEESTDAGEN

Caprese eitjes uit de oven
Een ei is zo veelzijdig. Je kunt het koken, bakken en pocheren.
Of je maakt deze lekkere Caprese eitjes uit de oven.
Je kunt deze Caprese eitjes natuurlijk ook met andere ingrediënten
maken.
Voeg bijvoorbeeld geitenkaas toe in plaats van mozzarella.
Of doe er lekker wat ham bij.
Ook lekker!
Ingrediënten voor 1 persoon
2 eieren
3 cherrytomaatjes
2 plakjes mozzarella
2 blaadjes basilicum
Peper & zout

Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius (hetelucht).
Snijd de cherrytomaatjes doormidden.
Snijd de mozzarella in stukjes of koop kant-en-klare mozarrella bolletjes.
Vet een schaaltje in met wat olijfolie.
Doe de tomaatjes, de mozzarella en de basilicumblaadjes in het schaaltje.
Het is belangrijk dat het bakje geschikt is voor de oven.
Breek 2 eitjes boven het schaaltje met de ingrediënten.
Strooi er naar smaak nog wat peper en zout overheen.
Zet de caprese eitjes 15-20 minuten in de oven.
Serveer met wat geroosterd brood.

Gevulde eieren altijd lekker
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Maak eens een kerstdiner met grootvlees

eer aan
w
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e
n
e
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o
gen k
De feestda
Alle ingrediënten voor een lekker
kerstdiner of kerstbrunche
vindt u bij de de echte vakslager

Bestel
alles online
www.versplein
augustinus.nl

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 buffetten.
Rollade
Al die ambachtelijke
gemaakte
vleeswaren gaan natuurlijk goed
samen met vers belegde broodjes
die elke middag bij veel mensen in
de smaak vallen.
Spare ribs vers

Bavette

Picanha

Fricandeau

Gourmetschotel

Rib eye

Compleet verzorgde BBQ of buffet,
familiedag, vergadering, verenigingsbijeenkomst, 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

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

Picanha met kerstomaatjes en zilveruitjes
•
Braziliaans, feestmaaltijd
Ingrediënten 6 personen

•

20-30 min.

5 teentjes knoflook, geperst (u kunt ook knoflookpasta gebruiken) 1 Picanha van circa 1,5-1,8 kg - 5 eetlepels olijfolie
500 gram kerstomaatjes - 500 gram
zilveruitjes - verse, zwarte peper - zout
Verder heb je nodig
Knoflookpers - oven
Voorbereiding
1) Strooi wat zout over de geperste knoflook, snij dit heel fijn en
maak hier een pasta van. Meng de paste met 1 eetlepel olijfolie.
2) Kerf de Picanha licht in met een scherp mes en wrijf deze in met
knoflookmengsel. Laat de picanha geduren 1 uur, afgedekt, op
kamertemperatuur liggen.
3) Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
4) Verwijder de overtollige pasta van de picanha.
Dit is om verbranding in de oven te voorkomen.
5) Verhit in een grillpan 3 eetlepels olijfolie en bak de picanha
gedurende 4-5 minuten rondom bruin.
6) Plaats de picanha in een ovenschaal in de oven en gaar gedurende
circa 35 minuten tot een kerntemperatuur van circa 55-57 graden
Celsius. Haal de picanha uit de oven en laat nog 5-10 minuten
rusten in aluminiumfolie. De picanha gaart dan nog door.
7) Verhit ondertussen de grillpan met een eetlepel olijfolie en bak
hierin de tomaten en de zilveruitjes.
Strooi hier wat peper en zout overheen.
Serveertip
Serveer de picanha en garneer met de tomaten en uitjes.
Bron: www.beefensteak.nl

Bavette met portobello’s

2 personen 30 minuten

Bavette is het stuk vlees van de flanken van de koe, zeg maar de
zijkanten van z’n buik. Omdat het iets minder bekend is dan biefstuk
of ossenhaas, ligt de prijs iets lager. Betaalbaar en ontzettend lekker
vlees waar je iedere vleesliefhebber blij mee maakt.
Ingrediënten:
400 gram bavette - 4 portobello's - 150 gram
pecorino - 2 teentjes knoflook - 2 eetlepels
verse platte peterselie - 2 eetlepels roomboter
(of olijfolie) - 75 gram rucola
Bereiding:
Laat de bavette op kamertemperatuur komen, bestrooi met zout en
peper. Snijd de portobello's in 'reepjes' van 5 millimeter.
Snijd de pecorino in flakes met een kaasschaaf of gebruik hiervoor een
rasp. Snijd twee eetlepels peterselie fijn en hak de knoflook in kleine
stukjes.
Laat je grilpan (of gewone pan) 2 minuten door en door heet worden
op hoog vuur. Laat de boter of olijfolie smelten en bak het vlees 4
minuten per kant , in totaal dus zo'n 8 minuten.
Schenk gekookt water in een pan en dek de pan af met een bord.
Het vlees gaat namelijk straks op dit bord nagaren in aluminiumfolie.
Leg de bavette op een stukje aluminiumfolie en pak goed in en laat
het vlees 10 minuten rusten op het warme bord.
Bak de stukjes portobello met de knoflook 4 minuten in de pan met
een eetlepel olijfolie. Meng de rucola met de pecorino en breng op
smaak met wat olijfolie en peper. Pak een flinke hand rucola en leg op
een bord. Snijd het vlees tegen de draad in, dat betekent dat als de
vezels van het vlees horizontal lopen, je het vlees verticaal snijdt.
Leg het vlees op de rucola en daar bovenop komen de portobello's.
Maak af met een handje peterselie.
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De grondschroef voor een solide fundatie

Stop met graven of heien, of te wel StopDigging
Zelfs in de winter kunnen wij gewoon doorgaan
Niet graven

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

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 efficiente methode om een fundament te bouwen

Kan het hele jaar door worden geïnstalleerd
25 jaar garantie

StopDigging: neem contact met ons op en zie hoe
snelfunderen met een grondschroef u tijd, moeite en
geld bespaart bij uw volgende project.
Aanpak Bouw en Riool
Twee Sluizen 11
4016 DC Kapel Avezaath
0344-661699 M: 06-46076572
www.aaanpak.eu
info@aanpak.eu

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

Personeel nodig?

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

Uitzenden

 Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

Een emotionele Nieuwjaarsreceptie
Afscheid nemen is soms best moeilijk.
Vooral als emoties een rol spelen.
Tijdens een nieuwjaarsreceptie in de raadszaal van het oude
gemeentehuis aan de Oudsmidsestraat te Lienden konden twee
dorpsbewoners die elkaar lang niet hadden ontmoet, maar
moeilijk tot een besluit komen.
Naar huis gaan werd een hele opgave…
Vroeger ( jaren ’70) was het gebruikelijk dat het college van burgemeester en wethouders, direct na nieuwjaarsdag, een receptie voor
de burgers gaf.
Daar kwamen nogal wat mensen op af. Wel vaak dezelfde.
Ook in 1976 werd er zo’n bijeenkomst belegd.
De burgemeester en wethouders, natuurlijk met hun dames,
stonden netjes op een rij opgesteld vooraan in de zaal.
De secretaris en de ambtenaren zag men wat verderop.
Voor de ambtenaren was deze bijeenkomst min of meer verplichte
kost. Maar men vermaakte zich prima. Dat moet worden gezegd.
De plaatselijke ondernemers en middenstanders meldden zich
uiterst correct. De brandweer was er en uiteraard de raadsleden.
Verder kon men er bestuursleden van verenigingen ontmoeten.
Er waren gasten bij die niet verder kwamen dan het rijtje bestuurders. De penningmeester van een muziekvereniging stond lager op
de lijst..
Je moet het zakelijke belang natuurlijk nooit uit het oog verliezen.
“De allerbeste wense wah. Ok veur dit neie jaor burgemister. Ge wit
toch burgemister, da’k in ’t darp een neie loods wil bouwe..
Hedde gy d’n aonvraog gezien. Nogmaols ’t beste wah…”

Ook Hent en Tut waren in de raadszaal aanwezig. Het duo trok jaren
bijna dagelijks op. Maar één kreeg werk buiten het dorp.
De ontmoetingen werden minder frequent.
Men was elkaar, zelfs in een dorp is dit mogelijk, uit het oog verloren.
Maar nu, tijdens de receptie, raakten ze gezellig aan de praat.
Ze lieten zich nog eens bijtanken door de gemeentebooi, die met een
dienblad met volle glazen rondliep.
Ook al waren de glazen ’t zelfde.. een geoefend oog kon de nodige
“Betuwse Tweedrankjes” tussen de Seven Up en Witte Wijn ontdekken.
“Aongelengd.
Un bietje Up en veul jenever.
Da starkere spul is veur de
specialiste”, grinnikte de booj.
Op een gegeven moment naderde
het afscheid.
Het was weer mooi geweest.
Ok veur Tut en Hent, volgens de bode, beiden “specialist”.
Maar als je elkaar zo lang niet ontmoet hebt en de praat er goed inzit..
dan wordt vertrekken een “abces”.
Tut bedoelde wat anders, maar op een receptie hoor je soms deftige
taal. Je moet mee kunnen doen.
Ook de diverse “twee-drankjes” begonnen te werken.
Uiteindelijk werd de stap genomen.
Voorzichtig.. want men moest eerst nog de trap af.
Onder aan die trap hoorde ik emotionele afscheidswoorden.
“NOU HENTJE, EN AS WE MEKAORE DAN NIE MIR ZIEN……DAN IS DIT
ZO GEZEET DE LESTE KIR… DAN MAR ’T ALLERBESTE KJÈL……EN TOT
ZIENS WAH…!!”.

Kerstboom met kluit....
Lienden- De leden van de vrijwillige brandweer van de oude
gemeente Lienden, hielden zich in de jaren ’70 en ’80 na een brand
of na afloop van oefenavonden, op in de super veilige betonnen
kelder van de B.B., onder hun garage aan de Verbrughweg.
Via een stalen trap kwam men in de ruimte die men ingericht had
als hun home. Gezellige zitjes en een heuse bar.
Hier werden onder meer listen en streken beraamd.
Lukte zoiets, dan besprak men dit- onder ’t genot van wat bluswater- tot in de details tijdens de volgende bijeenkomst.
Zo genoot men nog weken na van de stunt met de “Kerstboom met
kluit”.
Vallende naolde…..
De maand december was een week oud. Als je door de straten van
Lienden reed zag je overal de lichten fonkelen in de kerstbomen.
Dat zag ook een lid van de vrijwillige brandweer. “Glad vergète. Een
kerstboom. As ze nou nog maor argens bome te koop hemme..
Zó’n fraoie en met kluit. Gin vallende naolde dit jaor”, overdacht de
spuitgast bij zich zelf.
Hij kwam terecht bij een collega aan de Verbrughweg.
Nota bene vlak tegenover de kazerne. Die verkocht kerstbomen.
“Hedde ze ôk nog met kluit, want de vrouw van mijn hè een barre
hekel aon naolde, die na een paor daog al valle”. “Zeker kjèl. Ik zal un
mooie veur jou uitzuuke en ‘m ôk nog eens netjes in een pot zette.
Zo’n pot he’k nog wel argens staon. Dan kom ‘k wel bij jou thuis
aflevere”. “Geweldig, da’s mooi as collega’s elkaor matse”.
De verkoper, die alleen nog bomen had zònder kluit, bond onder aan
de afgezaagde stam iets zwaars.
Stopte de boom in een pot met grond en bracht hem naar zijn collega,
“Een mooie boom”, hoorde die op het adres een straat verder.” Jao wah.
Za’k ‘m mar gelijk in de kamer zette. Hij weeg nogal wat”.
Dat is fijn”, liet het thuisfront horen. “Af en toe waoter geve en ge kun
‘m in ’t veurjaor zo in de tuin zette.
Ge zul meemaoke hoe die gao gruuje. Een blikvanger in den hof”.

Piet Verwoert

Piet Verwoert

Maar al na een paar dagen
begonnen er naalden uit de
boom te vallen.
En 2 dagen voor de Kerst
waren er alleen maar kale
takken te zien.
Een tapijt van naalden
bedekte de vloer.
De koper vertrouwde de
zaak niet.
Hij sjouwde de boom met
pot naar buiten.
Géén kluit.
Een afgezaagd stammetje
en alleen wat klei in de pot.
Hij nam onmiddellijk wraak.
Hakte de boom zonder
naalden in stukjes en
verpakte ’t geheel in een
doos.
Voor dat hij hem dicht deed

legde hij er een briefje bovenop.
“Af en toe een bietje waoter geve.
Dan zul de d’r nog veul plezier van hemme!.
Zo, nou ’t adres nog op de deus en dan mot ’t goed komme!”
Hij bracht het keurige pakket naar het postkantoor en bestelde:
“Wil de gy dit pakket onder rembours verzende… ’t Beste dan mar
en goeie feestdaoge”.
De kerstbomen verkoper ontving het pakket en betaalde de onkosten.
Aordig… zo’n kerstpakket…da hemme wij brandweerlui nie
vaok...”…
De restanten van de boom verdwenen na het uitpakken in de kliko.
Het briefje in de kachel.
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30 jaar geleden in een politieblad en nu

Laat de winter maar komen, wij zijn er klaar voor.
Strooizout, sneeuwschuiven en elektr. sneeuwfrees!

Dierenspeciaalzaak I Hengelsportartikelen
Schaatsen I Tuinartikelen I Groenten-en kruidenplanten
Tuinzaden I Pootaardappels I Gereedschappen
Tuin- en parkmachines

Schaatsen kopen en/of slijpen 52 weken per jaar.
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Op onze schaats- en sleeën pagina’s op onze website kunt u alle
modellen uit onze collectie bekijken.
Met meer dan 1500 paar schaatsen, zit uw favoriet er vast bij.
kinderschaatsen
kunstschaatsen
hockeyschaatsen
(combi)noren
sleeën
Schaatsen slijpen € 7.00 ( GEHELE JAAR MOGELIJK)
NIEUW NIEUW NIEUW
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn
beschikken wij vanaf heden over 2 volautomatische schaatsenslijpers
daarmee zal de wachtijd veel korter worden
Wie slim is zorgt dat zijn schaatsen altijd scherp zijn.
Laat ze dus NU slijpen!!voor de vorst intreed.

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

“Verzeker de risico’s
die u zelf niet kunt dragen”
Rijnstraat 68 A | 4031 KM INGEN | T: 0344 60 15 37 | E: info@petersassurantien.nl

GRONDWERK/SLOOPWERK/RIOLERING/BESTRATING
VERHUUR GRONDVERZETMACHINES VANAF 75 CM BREEDTE

www.jdekeijzer-lienden.nl
Brinkstraat 23 - 4033 CW Lienden
T: 0344-601573 - M: 06-53459125
E: richarddekeijzer@live.nl

Hans van den Brink motorracer in hart en nieren
In de motorsport zijn er diverse categorieën waarvan de grote
jongens altijd in de belangstelling staan.
Er worden op amateur niveau echter ook diverse races in binnen- en
buitenland verreden.
Eén van die enthousiaste coureurs is de 24 jarige Hans van den Brink
uit Ingen. Timmerman van beroep.
Sinds zijn negentiende neemt hij als vrije rijder deel aan races op het
laagste niveau en tegenwoordig bij de OWCUP (open wegraces) op
het middelste niveau.

De laatste wedstrijd op 12 oktober
jl. in Assen lag hij bij de training
met 41 deelnemers in de achtste
positie toen hij in een bocht
onderuit ging, jammer genoeg
met schade aan zijn motor en pols,
zodat hij de rest van de wedstrijd
aan zich voorbij moest laten
gaan.
Nu de winter nadert en het raceseizoen voorbij is wordt de motor
uit elkaar gehaald en geprepareerd
voor het volgende seizoen om dan
nog beter voor de dag te komen.
Mocht u Hans willen volgen dan kan dat op www.owcup.nl of op
www.racesport.nl
Wij wensen hem veel succes in 2020 en veel raceplezier.

Op zijn Honda CBR 600 RR komt hij steeds dichter bij de snelste
jongens. Hij hoopt volgend jaar op een plaats in de hoogste amateurklasse, de ONK Pro Cup. Trainen doet hij veel op de circuits
in Zolder en Mettet (België) en in Assen.
Op het circuit van Assen worden 7 races per seizoen verreden en 2
maal racet het team in Duitsland.

40-jarige tafeltennisvereniging scoort regionale bekendheid

Piet Verwoert

Ommeren- De tafeltennisvereniging SER80 viert dit jaar het 40-jarig
bestaan.
De op 14 februari 1979 opgerichte club heeft in de loop der jaren
regionale bekendheid gekregen.
Niet alleen door de vele toernooien die men in de Ommerense
Meentzaal organiseert. Met name ook door de deelname aan
diverse bedrijven competities. SER 80 viert het jubileum deze herfst
met een toernooi voor eigen leden met zowel enkel als dubbelwedstrijden.
Al op 7 januari 1977 werd er een begin gemaakt. De tafeltennis sport
werd in de gemeente Lienden ( Lienden, Ommeren en Ingen) ingevoerd.
Er werd weliswaar al eerder hier en daar tegen een bal geslagen in een
schuur, garage of zelfs buiten, maar in januari 1977 werd het eerste
officiële toernooi georganiseerd.
Vanaf de oprichting van SER80 organiseerde de vereniging diverse
toernooien.
De wedstrijden die de meeste bekendheid kregen waren de TOP-24
toernooien.
Deze wedstrijden trokken zelfs spelers uit Deventer, Nijmegen,
Arnhem, Assendelft en Apeldoorn.
De Ommerense vereniging organiseerde ook enkele keren de energie
verslindende Super Marathons.
Men begon op vrijdagavond, ging de hele nacht door en finishte
zaterdags om 17.00 uur. SER 80 verdiende door sponsoring van
dergelijke toernooien nieuw materiaal, zoals tafels en netposten.
SER 80 kende in de beginjaren 80 een flinke jeugdafdeling.
De junioren speelden competitie in een A-en B-klasse.
Voor de regionale jeugdtoernooien bestond veel belangstelling.
De jeugd liet het echter in de loop van de tijd afweten. Momenteel
kent de tafeltennisvereniging alleen een senioren afdeling.

Voorzitter Andre van Ingen: “ Al jaren hebben we een vast aantal
trouwe leden. Een vriendenclub die eenmaal achter de tafel, wekelijks, zeer fanatieke gevechten levert in een competitie met 2 afdelingen. Natuurlijk zijn we blij met nieuwe leden.
Zij ( zowel dames als heren) kunnen zich melden in de Meentzaal op
dinsdagavonden. Men kan altijd meedraaien in de competities”.
Bedrijven competities
De Ommerense vereniging heeft vele jaren meegedaan aan regionale bedrijven competities. Met name het team Andre van Ingen, Jack
Hamersma en Piet Verwoert werd zowel kampioen in Rhenen,
Veenendaal, Dodewaard als in Elst (Utr).
Tijdens deze competities werden veelal, door de concurrentie, elk
jaar sterkere spelers ( Bondsspelers) ingezet.
Elk jaar was er wel een sterkere bezetting.
In dit jubileum jaar organiseert de club naast de competitie ook een
groot jubileum toernooi.
Deze wedstrijden reeks is nog in volle gang.
Men verwacht begin december de prijsuitreiking.
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Bedrijventerrein Doejenburg II Maurik

K
S
F
J
I
R
D
BE OOP
K
TE

S
L
E
AV

De gemeente Buren verkoopt bedrijfskavels op het bedrijventerrein
Doejenburg II in Maurik.
Het is duidelijk dat de economie volop draait en dus ook de belangstelling voor vestiging op dit bedrijventerrein toeneemt.
Bedrijvencontactmedewerkers Marina van den Anker - Wammes en
Marinus van Olderen van de gemeente Buren spreken daarover met
belangstellenden. Hoe gaat zo’n gesprek in zijn werk?
“Meestal speelt een ondernemer al een tijdje met de gedachte om
uit te breiden of zich te verplaatsen.
Dat betekent dat hij al ideeën, wensen en eisen heeft.
We bekijken hoe we dat het beste vertalen naar een plaats op het
bedrijventerrein.
Samen zoeken we naar de beste oplossing.
We begeleiden en ontzorgen de ondernemer(s) vanaf het eerste
gesprek tot aan de opening van de nieuwe bedrijfsruimte”.
Bedrijven kunnen zich bij jullie aanmelden voor zo’n gesprek?
“Dat is juist. Er is geen definitieve verkaveling opgesteld.
Er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd.
Zo is het ook mogelijk op een gedeelte van het nieuwe terrein een
bedrijfsruimte met –woning te realiseren.
Zo’n kavel is dan minimaal 1500 m2.
Door regionale afspraken richten we ons primair op bedrijven uit de
gemeente Buren.
De maximale kavelgrootte is 5000 m2.
Daarvan wordt afgeweken indien:
- er sprake is van een aan de gemeente gebonden bedrijf;
- de bedrijfsvoering een ruimere kavelgrootte noodzakelijk maakt”.

Marinus van Olderen

Marina van den Anker

Wat zijn nu de specifieke verkooppunten om op Doejenburg II een
kavel te kopen?
“Het zijn niet alleen de mogelijkheden voor een bedrijfswoning of
een erfpachtconstructie voor de grond die uniek zijn, maar op hele
terrein liggen ook de aansluitingen voor glasvezel.
Dus een supersnelle internetverbinding.
Ook de nog behoorlijk vrije verkaveling en stimuleringsmaatregelen
maken het kopen van een kavel aantrekkelijk.
Het is de bedoeling een parkmanagement-organisatie op te richten
waarin de bedrijven gezamenlijk een aantal voorzieningen regelen.
Natuurlijk zorgt de nieuwe Verbindingsweg voor een rechtstreekse
toegang naar de Provincialeweg.
En met 15 minuten ben je op de A2 of de A15”.
Nadere informatie bij:
Gemeente Buren, tel. 14 0344 of www.doejenburg2.nl
Marinus van Olderen, tel. 06 27140523, e-mail molderen@buren.nl
Marina van den Anker - Wammes, tel. 06-83441237, e-mail
manker@buren.nl
Contact voor bedrijven
De gemeente Buren hecht veel waarde aan een goed contact met
het plaatselijke bedrijfsleven.
Een goede en directe dienstverlening is hierbij een must.
Daarom zijn binnen de gemeente Buren twee accountmanagers
aanwezig.
Zij zijn het centrale aanspreekpunt binnen de gemeente.
U kunt met al uw vragen en opmerkingen bij hen terecht.
Met Marinus en Marina kunt u contact
opnemen via het mailadres
ondernemen@buren.nl
of rechtstreeks via bovenstaande
contactgegevens.
Zij helpen u graag verder.
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Dia Nuevo speciaal voor het kleinbedrijf
Even voorstellen:
Ik ben Dia van Maren, 43 jaar en woon in Eck en Wiel met mijn man en
twee dochters. e passie voor cijfers ontstond al mijn kinderjaren en met
inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van kleinbedrijf
ondernemers heb ik me ontwikkeld tot een brede adviseur.
Sinds 2016 werk ik als zelfstandig accountant en belastingadviseur in
de Betuwe.
Ondernemers kunnen bij mij terecht voor de belastingaangifte, het op
orde krijgen en houden van de boekhouding.
Ik help graag met praktische adviezen. In duidelijke taal, doelgericht en
zonder franje.
Met raad en daad.
Zo houdt de ondernemer tijd en geld over.
De naam Dia Nuevo is niet toevallig gekozen.
Natuurlijk is er een link met mijn voornaam, maar Dia Nuevo betekent
letterlijk nieuwe dag.
Elke dag opnieuw fris beginnen.
Dat past bij mij en bij ondernemers. Iedere dag brengt nieuwe kansen.
Ondernemers zijn niet in hokjes te stoppen, mijn dienstverlening is dat
evenmin.
Met open vizier pak ik elke financiële uitdaging aan.
Ik haal veel plezier en energie uit het bereiken van het optimale
resultaat voor mijn klanten.
Zonder verassingen achteraf.
Ik werk met vaste prijzen.
U weet van tevoren wat het gaat kosten en waar u aan toe bent.

T 0344-692803

Meer weten? Neem gerust contact op. Ik sta voor u klaar.
Dia Nuevo
Dia van Maren AA RB
Homoetsedreef 6, 4024 JP Eck en Wiel
T: 06 28 38 36 53
E: info@dianuevo.nl
I: www.dianuevo.nl

F 0344-693402
info@vanessenbv.com

33

Lezingen Baron van Brakell Museum Ommeren
Maandag 9 december 2019 - 20.00 uur

Maandag 13 januari 2020 - 20.00 uur

De stadsrechten van culemborg uit 1318 - Hans Saan

25 jaar na de evacuatie van 1995 - Ger Vrieze

700 jaar geleden kreeg Culemborg van Heer Johan
van Beusichem stadsrechten en de brief waarin die
opgeschreven zijn hebben we nog steeds.
In deze lezing beginnen we met de voorgeschiedenis van Culemborg: de ontginningen en de vroege ontwikkeling van de stad tot
1318. Dan zoomen we in op de stadsrechtenbrief.
Waarom kregen we die, wat staat erin, hoe moet je dat begrijpen.
Wie gaf ons die brief en waarom eigenlijk.
En dan hangen er meerdere zegels onderaan. Van wie waren die en
waarom deden ze dat zo.

‘Onze dijken, een ramp of Hollands Glorie’
Over de hoogwaterperiode in 1995, toen
bijna 200.000 mensen huis en haard moesten
verlaten wegens een dreigende overstroming.

Aan de hand van een mogelijke vete in 1318 laten we zien hoe het
strafrecht in die tijd waarschijnlijk functioneerde. Het loopt helemaal
niet goed af, er komt bloed aan te pas, maar dat is nodig voor de lijn
van het verhaal. Jammer genoeg hebben we buiten deze brief
weinig andere Culemborgse bronnen uit die tijd.
Gelukkig kunnen we leren van andere steden.
Hans Saan is momenteel voorzitter van het Culemborgs historische
Genootschap AWK Voet van Oudheusden. Hij is vooral bezig met de
late middeleeuwen, met Bosch en Bruegel als twee ankers.
Met een werkgroep schreef hij mee aan het tijdschrift van het
Genootschap: de Voetnoot over de stadsrechten, dat die avond
beschikbaar is.

“Ten Onrechte Beschuldigd”

Verzetsstrijder Johannes van Zanten - Conny van der Heyden.
Conny van der Heyden heeft
een paar jaar diepgaand
onderzoek gedaan naar de
legendarische verzetsstrijder Johannes van Zanten uit
Kesteren, die ook nog een
tijdje in Lienden heeft
gewoond.
Dit alles heeft zij verwerkt in
het boek “Ten Onrechte
Beschuldigd- In de schaduw
van Market Garden”.
Naast zijn jeugd, zijn
verzetsdaden en zijn
fusillade, wordt er aandacht
besteed aan de wijze
waarop de liquidatie van de
Liendense NSB’er Leccius de
Ridder in zijn werk is gegaan en aan het bombardement op Huize
‘Den Eng’ in Ommeren waar de dokter en verzetsman Jean Guepin
woonde en werkte.
Landelijke bekendheid kreeg Johannes van Zanten vanwege de
door hem gepleegde overval op de Afdeling Bevolking van het
gemeentehuis in Tilburg, maar zijn huzarenstukje van het redden
en overzetten van een complete Britse para- eenheid naar het
bevrijde gebied is zeker even indrukwekkend te noemen.
Op zaterdag 25-1-2020 wordt het boek gepresenteerd.
De weken erop zullen er een aantal lezingen worden gehouden
over Johannes van Zanten.
Hierin zullen onder andere de liquidatie in Lienden, de crossing in
IJzendoorn en het bombardement op Huize ‘Den Eng’ aan bod
komen. Maar ook wat de aanleiding is geweest tot de arrestatie van
Van Zanten met daarop volgend zijn fusillade.
De eerste lezing is alleen bestemd voor leden van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken, die zich van tevoren moeten
opgeven. Dit wordt aangekondigd in het tijdschrift “De Baron” van
de vereniging.

Het land beschermen tegen het water
Zonder dijken en duinen kan er in een groot gedeelte van Nederland geen sprake zijn van bewoning. Geen wonder dus dat het
bouwen van dijken en het beheer van waterstanden Nederlanders
als het ware in het DNA zit. Dat geldt voor alle lagen van de bevolking, van huisvrouw tot onze koning. U weet dat Willem-Alexander
–als Prins van Oranje– zich in het bijzonder bezig hield met watermanagement en hij deed dat heel kundig, daar kan ik van getuigen.
Om een goed idee te krijgen van het belang van dijken moeten we
terug naar de Middeleeuwen. Toen werd het fundament gelegd
voor onze waterwerken. Monniken speelden daarbij een grote rol.
Dankzij inpoldering konden de mensen gebruik gaan maken van
stukken land die daarvoor steeds onderliepen.
Omgekeerd kon het water ook op een zelfgekozen moment
doorgelaten worden, bijvoorbeeld om de vijand op afstand te
houden.
Overstromingen
We kennen in onze geschiedenis veel stormrampen en overstromingen. Steeds probeerde men oplossingen te vinden, met wisselend succes.
We kijken naar oude tekeningen en schilderijen die ons daarvan
een beeld schetsen, en het onverschrokken optreden van mensen.
Uiteraard kunnen we niet over overstromingen spreken zonder
aandacht te besteden aan de geschiedenis van dijken en het
inzicht dat men gaandeweg ontwikkelde. We maken kennis met
Andries Vierlingh (1507-1567), mijn rolmodel voor dijkenbouw, en
R.R.L. de Muralt. De laatste kreeg –ten onrechte- verwijten na De
Ramp in 1953.
1995
Wat ons in het Rivierengebied natuurlijk het meest aanspreekt is de
hoogwaterperiode in 1995. Door de hoge rivierwaterstanden
dreigden de dijken het te begeven. De overheid reageerde alert en
evacueerde een groot deel van de bevolking, ongeveer 200.000
mensen. Ook moesten veel dieren in veiligheid gebracht worden.
Hoe aangrijpend is dit alles voor de bewoners van dit gebied
gew-eest? We kunnen concluderen dat veel mensen voortvarend
optraden en, indien mogelijk, ook anderen hulp boden.
Het liep uiteindelijk goed af, maar de schrik zat er flink in.
Wat doet zoiets met mensen?
De opluchting was enorm toen men, na enkele dagen elders in
spanning gezeten te hebben, weer naar huis mocht.
Daarom organiseerde men bijvoorbeeld in Ochten het fantastische
Bedankfeest.
Tijdens de lezing op 13 januari 2020 ‘25 jaar na die spannende
dagen’ beleven we die dagen opnieuw en vragen we ons af:
Kunnen we in de toekomst een ramp voorkomen?
Ger de Vrieze is Dijkenman-in-ruste. Oud-Hoofd Dijkverbetering bij
Polderdistrict Betuwe en senior Projectmanager bij Waterschap
Rivierenland.
Op maandag 10-2-2020, houdt Conny de lezing nog een keer, dit keer
voor alle belangstellenden.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken
met de persoon Johannes van Zanten. Immers mede dankzij zijn
krachtdadige optreden, zijn tactisch inzicht en zelfverlooche-ning
kunnen wij hier in vrede leven.
Mogelijk wordt de lezing herhaald in meerdere plaatsen.
Het boek is vanaf 25-1-2020 te koop gedurende de openingstijden van
het Streekmuseum Baron van Brakell en bij lokale boekhandels. Deze
zullen vermeld worden op de website van het Arend Datema Instituut.
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14 december Kerstmarkt
Ingen 14.00 - 21.00 uur

Kerkdiensten met kerst

Lienden
25 dec. 9.45 u. Kerstdienst Ds. K. Hak
18.30 u. Kerstdienst
Ds. J.H. de Vree
26 dec. 10.00 u. Kerstviering van zondagscholen en clubs
31 dec. 19.00 uur oudejaarsdienst
1 jan. 10.00 uur nieuwjaarsdienst

Meer dan 40 kramen
Koren zingen in de kerk
Gezellig Horecaplein
Kinderspelen
Live kerstmuziek op het plein

Ladies Night Lienden

Ommeren

Fruitkerstboom
Sinterklaasintocht Lienden inspireert, verbindt en bruist!

24 dec. 22.00 u. Kerstnachtdienst
Voorganger Ds. Overdijk
25 dec. 10.00 u. Kerstdienst
Voorganger Ds. Overdijk
De kinderen worden in deze dienst
zeker niet vergeten en er is
kinderkerk(tijdens de preek) voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.
31 dec. 19.30 u. Oudejaarsdienst
Voorganger Ds. Overdijk

Beleef een sinterklaasintocht zoals u nog niet eerder heeft meegemaakt: kom
naar de feestelijke avondintocht van Sinterklaas in Lienden!
Op vrijdagavond 22 november loopt heel Lienden en omgeving uit voor deze
sfeervolle en wonderlijke avond.
De organisatie van dit evenement ligt in handen
Ondernemersvereniging LOI in samenwerking met
Boekdesint.nl. ‘’Het is hartverwarmend om te zien
hoe welkom Sinterklaas is in dit relatief kleine dorp!’’,
zegt een enthousiaste Bas van den Brink,
uitvoerend producent van de intocht.
01-dec

Met zo’n 70 vrijwilligers weet de organisatie al vier
jaar land jong en oud te verbazen. ‘’…ook als je
geen kinderen hebt is de intocht in Lienden écht
een feestje! Wees welkom en dans mee.’ vertelt Bas
enthousiast.
Tijdens de Sinterklaasintocht kunt u professioneel
entertainment verwachten.
Er is een groot podium, ruim 50(!) Pieten, het paard
Amerigo wordt van stal gehaald en naast een
gezellige fanfare treed ook de Sint & Friends Liveband op.

Ingen

08-dec

15-dec
Foto: Design & Zo Lienden

22-dec

Kortom: de intocht in Lienden wil je niet missen.

24-dec

Het programma:

25-dec

18.00 uur Aankomst Sinterklaas bij Winkelcentrum Timmer en lichtjesoptocht
richting het Marktplein.
18.30 uur Aanvang ‘Het Grote Sinterklaasfeest’ op het Marktplein
met de Sint & Friends Liveband
19.15 uur Meet & Greet met Sinterklaas en zijn Pieten
20.00 uur Einde programma

29-dec
31-dec

10.00 uur1e Adventszondag
(gezinsdienst)
Ds. J.G. Schenderling
10.00 u. 2e Adventszondag
Ds. J.G. Schenderling
19.30 u. Sing in met
bewoners van Ziderius
Ds. J.G. Schenderling
10.00 u. 3e Adventszondag
Ds. J.G. Schenderling
10.00 u. 4e Adventszondag
Ds. Juffer Wageningen
Kerstnachtdienst (23:00
uur) Ds. J.G. Schenderling
1e Kerstdag (gezinsdienst)
10:00 uur
Ds. J.G. Schenderling
10:00 uur Dhr. Muurling
Barneveld
Oudjaarsdienst 19:30
Ds. J.G. Schenderling

TW E R K
STE R K IN M A A

GEZELLIGE WINTER

De verandering van jaargetijden maken de dagen korter.
Tijd om wat extra aandacht te geven aan je dieren en jezelf.
Geniet optimaal van deze winter.
De ambachtelijke hooischuur is gevuld met hooi.
Creëer een heerlijk binnen, buiten onder een overkapping
Het vakmanschap en gebruik van solide materialen maken dat je
vele jaargetijden buiten kunt blijven genieten.
Ook de handige klusser, die wat behoefte heeft
aan advies en ondersteuning, helpen we graag.
Onze produkten vindt u in onze webshop www.vanviegen.com
Kijk ook eens op Facebook en Instagram voor enorm veel
fotomateriaal, informatie én referenties!

!

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