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Deze speciale uitgave is eenmalig in de gehele gemeente Buren verspreid. 
Oplage 12.000 exemplaren



Dé electrospecialist
van de Betuwe

      

      
 

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

Nieuw in de showroom

€499,-

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

  

Grijp niet mis en bestel je airco op tijd! 
Vanaf €249.- voor een mobiele airco en 
vanaf €799. - voor een split unit *excl montage 

Vorig jaar ook zo warm gehad?

  

v.a.

Alle modellen van Napoleon 
en Grandhall bij ons te krijgen!

Gas en houtskool BBQ’s

Gas BBQ v.a.

€299,-

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

mega run jungle 46 meter

Opblaas�guren

Feestje deze zomer? Bestel op tijd

Van theelepel tot aggregaat

Wanneer mogen we weer Buiten-Feestjes houden?

Statafels Servies

Levend tafelvoetbal
BBQ grilcombinatie



In deze uitgave o.a.:
* Koop Lokaal Buren
* Reisverslag Juliën
* Streekproducten
* Oorlogsverhalen
* Tuinieren in juni
* Culinair
* en nog veel meer
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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
Marijn van Dorland
Sandra Schlegel
Piet Verwoert
Willem van Doorn

Vormgeving en realisatie: Henk van Dorland

Fotogra�e: Henk van Dorland,
    Willem van Doorn (oude foto’s)

Druk: R&H Drukkerij Dodewaard       

Verspreiding: Verspreidingsbureau Rhenen

De bevrijding

Volg ons op

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

Volgende Fruitbode 
  juli 2020

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”

De redactie van de Fruitbode heeft gemeend toch iets aan de 75-jarige 
herdenking van de bevrijding te moeten doen. 
Ondanks deze rare tijd waarin we het gevoel hebben in een "oorlogs-
situatie" te zitten nu we het advies krijgen om zoveel mogelijk binnen 
te blijven. 

Nu vechten we tegen een onzichtbare vijand,  van wie we moeilijk 
kunnen winnen. De oorlog duurde vijf jaar en dat is lang geweest. 
Laten wij het met z'n allen korter laten duren en gezond proberen te 
blijven, des te eerder kunnen we weer volop van en met elkaar 
genieten. 

In deze special leest u verhalen en ziet u foto's van de laatste maanden 
van de oorlog en de bevrijding. 
We hebben geprobeerd met al het materiaal, van ieder dorp een 
situatie te beschrijven die hier betrekking op heeft. 
Mede hierdoor ligt deze Fruitbode bij elk adres in de gemeente Buren 
op  de mat. 
We denken dat dit een globaal beeld geeft van wat zich hier heeft 
afgespeeld. Verdrietige gebeurtenissen maar ook de dankbaarheid ten 
opzichte van hen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid. 

Tot slot, terug naar het heden waarin wij oneindig dankbaar kunnen 
zijn voor alle werk van de medewerkers in de zorg, die zich, met gevaar 
voor hun eigen gezondheid, inzetten om ons te bevrijden van dit 
Covid-19 virus. 

Wij wensen u veel leesplezier maar vooral veel gezondheid toe.

Mei 1945, Nederland bevrijd
Waar vijf jaar op moest worden gewacht
Wat waren de mensen verblijd
Ondanks de ellende die de oorlog bracht.

Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijfelijk leed is er geleden
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden.

Jodenvervolging, gewelddaden
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen
Vele verzetstrijders verraden
Soldaten die kwamen en gingen.

Pijn, verdriet en angstige jaren
Het was een hele moeilijke tijd
Miljoenen hebben dit ervaren
Toch verloor Duitsland de strijd.

Nu, 75 jaar vrijheid gedenken
Dat er nooit weer oorlog zal ontstaan
Moge God ons blijvende vrede schenken
Zodat wij veilig verder mogen gaan.

Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd
Blij dat we nu in vrijheid mogen verkeren
En dankbaar kunnen leven in vrijheid.

Fedde Nicolai

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever



Tuinschermen van Arends Natuurlijk
Tuinmaterialen voor in uw tuin:

 Palen, balken, regels, planken, gaasschermen,
rabatdelen, alles voor uw tuin.

 Tuinschermen, wilgenmatten,

Op het industrieterrein in Kesteren!

  Afhalen
  Bezorgen

Plaatsen

Nijverheidsweg 4a  4041 CK Kesteren   T  0488 723124    E info@arendsnatuurlijk.com

WWW.ARENDSNATUURLIJK.COM

Dealer van:
ln.tnaragprac.www • moc.ocedniut.www        

Koffie, thee 
of limonade 
staat klaar!

Bel Siem! 
0488 - 723124 of
06 - 41176171

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

Laat u inspireren in onze gezellige bloemisterij!

Wij zijn aangesloten bij:

Zomerbl oe i ers



Wat is er in juni 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. 
De zon schijnt en de lucht is stralend blauw, de maand juni is 
begonnen! De vogels en insecten zijn overal te horen en de geuren 
van allerlei planten hangen heerlijk in de lucht. 
Niets is �jner dan tijdens een zwoele avond te genieten van de 
buitenlucht met een hapje en drankje.

Het gazon in juni

Qua onderhoud van het gazon in juni kun je het gras 1 à 2 keer per 
week maaien, afhankelijk van het weer en de groei. Tijdens droge 
periodes is het beter minder vaak te maaien en het gras niet te kort te 
houden. Om uitdroging tegen te gaan is het beter tot ‘s avonds te 
wachten met maaien.
Als je niet eerder in het seizoen tijd gehad hebt om het gazon aan te 
pakken, doe dat dan deze maand. Verwijder rotte plekken of plekken 
met grof gras uit het gazon en zaai deze opnieuw in. 
Voor snel resultaat kun je op maat gesneden graszoden leggen.
Voorkom vastlopende wielen van de handgrasmaaier door de 
machine na gebruik altijd direct schoon te maken. 
Controleer je de hele maaimachine zo nu en dan.

Het onderhoud van de vijver in juni

Als je graag een aantal jonge visjes wilt grootbrengen in je vijver, dun 
dan de beplanting in de vijver niet te veel uit. Op deze manier hebben 
de kwetsbare jonge vissen nog een schuilplaats tegen ‘gevaren’ van 
buitenaf.
Geef de vijver een natuurlijke uitstraling door de gele lis, kattenstaart, 
biezen, varens, hosta’s en de lisdodde langs de randen te planten. Het 
aanplanten van deze oeverplanten gaat op dezelfde manier als bij 
vaste planten in de border.
Vul de vijver regelmatig bij, het water verdampt immers snel tijdens 
de warme maanden. Doe dit alleen wel in etappes, zodat het vijverwa-
ter niet in één keer teveel afkoelt.

Beplanting in juni

Alle één- en tweejarigen kunnen nu uitgezaaid worden. Geef ze deze 
maand een de�nitieve plaats in de tuin of border.
De op pot gekweekte canna’s en lelies moeten nu echt de grond in. 
Ze kunnen uiteraard ook verder in potten uitgroeien, bijvoorbeeld op 
het balkon of op een terras. In potten hebben ze wel wat meer water 
nodig dan in ‘het wild’.
Een regenachtige dag in juni is ideaal om binnenplanten even buiten 
te zetten. Het is dan niet te koud, de plant frist er lekker van op en het 
blad is na de bui weer helemaal stofvrij.
Bij aanhoudend mooi weer hebben de borders en alle andere 
beplanting veel besproeiing nodig. Eenmaal per week enkele uren 
sproeien werkt beter dan dagelijks een kwartier. Maar denk niet 
alleen aan de beplanting buitenshuis. Als de temperatuur buiten 
oploopt hebben de kamerplanten ook meer water nodig.
Wanneer je in het najaar geen rozen of heesters hebt kunnen 
planten, kunnen deze nu alsnog geplant worden. Rozen zullen zelfs 
deze zomer al volop bloeien.

Snoeien in juni

Beplanting krijgt na de langste dag, 21 juni, een nieuwe groei-impuls. 
Zorg er daarom voor dat heesters en hagen nog voor deze periode 
teruggesnoeid worden, zodat ze daarna weer mooi uit kunnen lopen. 
Vergeet tijdens de warme dagen niet om ook de hagen voldoende 
water te geven.
Overige tips voor juni
Haal het onkruid regelmatig weg. Wees alleen niet al te rigoureus met 
het wieden want zaailingen van vorig jaar zijn ondertussen ook 
tevoorschijn gekomen en voor je het weet haal je teveel weg.

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

Wij verkopen mooie fruitbomen.

Ook kopen wij bomen in, om een 
gevarieerd assortiment te krijgen.

Kersenboom Notenboom Perenboom Appelboom

Bezoek www.fruit-boom.nl voor ons complete assortiment

Kennis, creativiteit en nostalgie zit 
in de bomen die wij u aanbieden.



Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl

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

Vogelenzangseweg 43-45
4033 AG Lienden
Tel: 0344-602250

 Fax: 0344 - 604799
www.vakgaragedehaas.nl
info@vakgaragedehaas.nl

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

onderhoud en reparatie

airco service

altijd vaste prijzen



Al 63 jaar is de �rma van Ommeren in Ommeren een begrip in de 
Betuwe en bekend als de elektronicaspecialist.
Van kleine huishoudelijke apparaten, witgoed, tot aan de meest 
geavanceerde televisie toestellen kunt u rekenen op het beste advies 
en service. 

Nu de zomer nadert hebben Dick en Wesley naast airco's ook BBQ's in 
het assortiment opgenomen. 
Wesley, zelf een BBQ liefhebber, is zelf content met de diverse model-
len en hij kan u goed adviseren over het gebruik en natuurlijk lekkere 
recepten om het BBQ-en tot een feestje te maken.
Ook van de  aanschaf van een airco kunt u jarenlang plezier hebben.  
Vragen die u hierbij kunt stellen zijn bijvoorbeeld;  Is het verstandig 
om een mobile of een splitunit aan te scha�en. Hoe groot is de ruimte 
die gekoeld kan worden en waar kunt u hem het beste plaatsen.

Bij de �rma van Ommeren kunnen wij u adviseren en het monteren is 
uiteraard ook geen probleem. Service, advies en garantie staan hoog 
in ons vaandel.

Om u nog beter van dienst te zijn wordt het bedrijf in september 
verplaatst naar Winkelcentrum Timmer in Lienden. 
Van een grootte van 145 m² nu, gaat de oppervlakte naar 350 m² op 
de hoek naast "de Nootzaak".

Dus alleszins de moeite waard om nu en straks eens binnen te 
lopen bij de elektronicaspecialist van de Betuwe.   
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Electro Van Ommeren is klaar voor de zomer

Electro van Ommeren vof • dr. Guépinlaan 3 in Ommeren 
Tel. 0344 - 603115 

info@electrovanommeren.nl • www.electrovanommeren.nl

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

KooplokaalBuren.nl
Wees loyaal, koop lokaal

Nu de Coronacrisis de wereld in zijn greep heeft, brengt dit voor 
iedereen veel onzekerheid met zich mee. De ondernemers in de 
gemeente Buren worden, net als de rest van de samenleving, hard 
getro�en door de gevolgen van de coronacrisis. 
Alle horecaondernemingen hebben hun deuren moeten sluiten en 
veel winkels hebben te maken met fors dalende klantenaantallen. 
Veel ondernemers kunnen een steuntje in de rug dan ook goed 
gebruiken.

In deze tijd kunnen we elkaar heel goed helpen. 
Door precies hetzelfde uit te geven, maar op een net iets andere 
manier. KooplokaalBuren.nl is een gratis platform voor alle 
ondernemers in de gemeente Buren. Doe je ook mee? 
Je kunt je aanmelden via het formulier op de website. 
Er zijn al een aantal ondernemers toegevoegd op de website en het 
aantal groeit nog altijd. 
De functionaliteit van de website wordt binnenkort verder uitgebreid 
met meer mogelijkheden.

Kooplokaal Buren is een initiatief van Spijker & Co en Ondernemers-
platform Buren, een samenwerking van 5 actieve ondernemers-
verenigingen in de gemeente Buren. 
De website wordt ondersteund door de gemeente Buren.

KooplokaalBuren.nl Wees loyaal, koop lokaal

WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL!



Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

KRAMEN:
Remsestraat 2 Lienden

Welkom bij kersenteeltbedrijf MTS van Elst.

MerchantSamba

Kordia

Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

KRAMEN:
Remsestraat 2 Lienden

Een van Elst kers
is altijd kers vers

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

MTS
VAN ELST
KERSENTEELTBEDRIJF

Remsestraat 2
Lienden

Zijveling 1 Ommeren (aan de N320 naast het Baron van Brakel museum)
T: 0344 -782560 I: www.natuurlijkgruun.nl - info@natuurlijkgruun.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 8.30 – 17.00 uurNu volop asperges!

Altijd al eens willen weten wat er gebeurt met appels en peren voordat ze mooi op de fruitschaal liggen? 
Stap dan deze zomer in de Elstar-Express van Natuurlijk GRUUN! 

Meester Kees neemt je mee de boomgaard in en geeft op een leuke manier uitleg over alles wat je ziet. 
Want hoe snel groeit een appel eigenlijk?

Rijd mee in de Elstar-Express
Elke vrijdag en zaterdag in de vakantie maanden juni tot en met augustus, rijdt de Elstar-Express een rondje 
door de boomgaard. 
Meester Kees weet alles over fruit en beantwoordt graag vragen. 
De rit is leuk en leerzaam voor jong en oud én voor echte fruitliefhebbers. 
Want onderweg valt er natuurlijk ook iets te proeven.

Proef en beleef bij Natuurlijk GRUUN

Midden in de Betuwe vind je Natuurlijk GRUUN, de grootste 
boerderijwinkel in de omtrek.
Geniet in de sfeervolle winkel van producten uit de Betuwe, 
dé fruittuin van Nederland. 
Je kunt hier terecht voor aardappels * groente en fruit * 
noten * een heerlijke �es wijn of cadeaupakketten * EL-STAR 
(appel) cider * meel van de molen en het puur sap van eigen 
appels en peren * jam en stroop * Beemster kaas van ’t mes 
* chocolade * vers gebakken PUUR brood * fruitmanden * 
de befaamde GRUUNSE appeltaart en nog veel meer *

De 6e Betuwe Oogstdag weer 
gehouden op de eerste zaterdag 

van september 05-09-2020



Zo’n 3 jaar geleden viel het Jolijn Zwart-van Kessel op dat korte 
ketens in vele regio’s in Nederland al op de kaart stonden als 
thema, behalve in Rivierenland. 
Het Groene Hart bijvoorbeeld was er al lang mee bezig en ook 
bestonden er in veel gebieden streekmerken om de lokale 
producten herkenbaar te maken en te promoten bij de eigen 
inwoners, zakelijke afnemers en toeristen, zoals bijvoorbeeld 
Zeker Zeeuws. 

De tijd was rijp voor een Betuwse variant. 
Met het POP3 project Lekker Lokaal Rivierenland dat steun ontving 
vanuit de Provincie Gelderland en het Europees fonds voor Platte-
landsontwikkeling heeft projectleider Zwart-van Kessel daar werk 
van gemaakt zodat ook in Rivierenland korte ketens een thema zijn 
geworden en er beweging is ontstaan. 
Dat was de ambitie.
Tussen 2018 en heden zijn er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd 
voor agrarisch producenten en overheden, is er een masterclass 
geweest waar 12 agrarisch producenten leerden hoe zij hun product 
verder konden ontwikkelen, marketen en steviger direct in de markt 
konden zetten. 
Wat opviel was dat ervaren producenten open stonden voor nieuwe 
ontwikkelingen, zoals Noordam Zuivel die allerlei nieuwe plannen 
aan het smeden is en bijvoorbeeld één van de deelnemers die een 
jaar geleden nog niet wist wat te gaan doen met haar peren en die nu 
een succesvol perenstroop bedrijf heeft. 
Alle deelnemers mochten hun bedrijf en aanbod presenteren voor de 
wethouders en gedeputeerden in dit gebied. 
Inmiddels liggen sommige producten bij lokale supermarkten in het 
schap. 

Een mooi succes! 
In het project zijn ook 2 Meet & Matches georganiseerd die tezamen 
tot bijna 150 ‘matches’ tussen aanbieder en afnemer van streekpro-
ducten hebben geleid én er is een Horeca inspiratie event georgani-
seerd met Koninklijke Horeca Rivierenland en Stichting Dutch Cuisine 
om de horeca ondernemers te inspireren en te stimuleren om meer 
met lokale producten te koken. 
Als blijvend resultaat is er tot slot het streekmerk Betuws Best ontwik-
keld en bij het Regionaal Bureau Toerisme ondergebracht dat het 
verder moet gaan promoten bij agrarisch producenten met een mooi 
product en richting consumenten, toeristen en zakelijke en/of horeca 
afnemers. 
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Streekproduct steeds populairder!

foto: Diana Snijder, een vd deelnemers aan de masterclass 
met haar nieuwe perenstroop, met Flipje.

product en richting consumenten, toeristen en zakelijke en/of horeca 

Jolijn Zwart-van Kessel en projectadviseur Maike van der Maat zijn 
tevreden. Zeker nu er als spin-o� meerdere wederverkoop coöpera-
tieven opstaan waarmee een gebundelde verkoop van de streek-
producten gerealiseerd wordt: Local2Local, dat ook in de Kromme 
Rijnstreek reeds succesvol is, en een nieuw initiatief Puur Betuws dat 
medio 2020 zal gaan starten. 
En zo zijn er ook nog initiatieven rondom streekproducten die 
gebruikt worden bij zorgaanbieders.

Een mooi resultaat van 2 jaar investeren dat mogelijk geworden is 
doordat de gemeenten Tiel, Culemborg, West-Betuwe en Buren en 
agrarisch producent Noordam de handen ineen sloegen en met 
ondersteuning van Stichting Platteland Rivierenland een aanvraag 
bij de provincie indienden voor korte keten stimulering. 
Nu het project bijna ten einde is, hoopt Zwart-van Kessel dat meer 
producenten in het gebied meedoen aan het streekmerk. 
Alléén als er een grote deelnemers groep is en het streekmerk overal 
zichtbaar wordt, op veel producten en bij veel winkels en horeca 
wordt het succesvol als herkenning en erkenning van het echte 
streekproduct.

 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

DAGELIJKS VERSE SALADES UIT
ONZE GEKOELDE SALADE BAR

Het is weer volop aspergetijd, dagelijks verse 
aanvoer. Gisteren gestoken en vandaag
op uw bord, gezonder kan niet.

Volop verse aardbeien  en 
kersen uit eigen kwekerij

van 07.00 tot 21.00 uur (zondag gesloten)

Het is weer volop aspergetijd, dagelijks verse 
aanvoer. Gisteren gestoken en vandaag
op uw bord, gezonder kan niet.
aanvoer. Gisteren gestoken en vandaag
op uw bord, gezonder kan niet.

 Provincialeweg 1c . 4033 BP Lienden 
Za   09.00 tot 18.00 

kersen uit eigen kwekerij

an 07.00 tot 21.00 uur (

Volop verse aardbeien  en Volop verse aardbeien  en 
kersen uit eigen kwekerij
Volop verse aardbeien  en Volop verse aardbeien  en 
kersen uit eigen kwekerij

van 07.00 v
Onze boerderijautomaat is zes dagen per week open



Bos BoomverzorgingBos Boomverzorging

Professioneel en gecerti�ceerd 
Boomverzorger

Europee gecerti�ceerd en erkend boomverzorger.
Gegarandeerd hoge kwaliteit van boomverzorging.

Eisen volgens het European Arboricultural Council, (EAC) (ISA). 

 Bos Boomverzorging heeft wel ontzag voor echt grote bomen, maar geen angst. 
Wij kunnen stormproof snoeien met klim- en afvangtechnieken 

* Ook planten en verplanten 
   van bomen
* Visuele boomcontrole 
   naar beschadigingen of 
   vergroeingen
* Frezen van stobbe na ruimen

Bos Boomverzorging
 Hindry Bos
 Keizerstraat 21
 4053 HH IJzendoorn

 Mobiel: 06 - 518 539 69
 Telefoon: 0344 - 663 275
www.bosboomverzorging.nl
 E-mail: info@bosboomverzorging.nl 

www.bosboomverzorging.nl

Onderhoud uw bomen en laat
op tijd de dode takken er uit
halen. U voorkomt het vallen
en de eventuele schade bij u
en bij uw buren. Voorkomen is
beter dan genezen.

Met een houten hart zorgen dat bomen gezond en veilig oud kunnen en 
mogen worden. Zodanig snoeien dat de natuurlijke vorm instant blijft. 
Mocht de boom dan toch verwijderd moeten worden, dan kunnen wij dat 
op een correcte manier verzorgen. 
Planten en verplanten & beheerplanning horen hier ook bij.
Verder kennis overdacht door training geven en sparren met vakgenoten 
en klanten zodat we steeds meer gaan begrijpen over bomen

Met liefde en enthousiasme voor het vak blijft het werk met bomen interessant.

Bevrijdingsfeest gestolen door Covid-19 aka Corona

Verregaande maatregelen om Corona (Covid-19) tot stoppen te 
dwingen. 
Alle evenementen en bijeenkomsten worden uiteindelijk tot 1 
september verboden. Sinds de 2de week van maart, elke dag een 
beetje hoop weg eerst een workshop, dansles of andere bijeenkomst 
die niet door gaat. Dan meer en meer afgelaste vergaderingen allerlei 
evenementen die niet doorgaan. 

Scholen, Sportscholen, Restaurants, Kappers, Fysiotherapeuten etc. 
etc.… Bijna alles stopt of moet dicht. Wat een rollercoaster! Ander-
halve meter afstand houden is nu de norm. Overal worden de 
maatregelen zichtbaar. Bij winkels worden de winkelwagentjes en 
-mandjes vakkundig door medewerkers ontsmet, een beperkt aantal 
mensen mag de winkel in, één richtingsverkeer en bij de kassa’s 
plexiglas. Alle feesten afgelast… 
Bizar dat er iets in de wereld rondwaard en niet te stoppen is tenzij wij 
ons ‘buitenshuisleven’ even stop zetten. Dus geen sociale bijeenkom-
sten… We zijn binnen een week overgeschakeld van een 
school/werkritme naar een thuiswerk/-scholing ritme. 

Er wordt opgeroepen om vooral in de eigen regio te shoppen. 
Bij de kleinere ondernemers die het nu echt zwaar hebben. 
Vouchers voor latere afspraken en af en toe je eten afhalen bij horeca 
in je buurt die in de gauwigheid een afhaalmenu hebben 
samengesteld. Ook ontstaan er allerlei mooie initiatieven die via 
Social media de wereld in geslingerd worden. Klappen voor de zorg, 
kaartjes voor ouderen die vereenzamen in tehuizen enz. enz.  
Het gaat nog wel even duren, zegt het kabinet! Elke 2de week een 
persconferentie. Mensen hamsteren alles, vooral pasta, blikvoer en 
wc-papier, heel veel wc-papier. 

Waarom??? De kinderen vragen me: ‘Waarom doen mensen dit! 

Het is toch geen oorlog?’. ‘Ik heb echt geen idee’ zeg ik, ik vraag het mij 
ook af. ’Het is toch geen oorlog? 

‘Hoe ironisch kan het zijn… dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid en 
juist nu worden we in onze vrijheid beperkt.’ (Conny van der 
Heyden)

Mijn oog viel erop toen ik Facebook opende. Precies dat dacht ik ook! 
75 jaar geleden vernamen onze voorouders langzaam dat er een 
einde aan de oorlog kwam. Maar dat bereikte lang niet iedereen dus 
veel mensen wisten van niets er was geen radio meer in elk 
huishouden en social media zoals wij het kennen, bestonden nog 
niet. Alles was ‘ondergronds’ stiekem een radio geknutseld of een 
krantje. Geen 2-wekelijkse persconferenties. 
Geen idee hoe het met familie was. 75 jaar geleden op 13 maart, 
Koningin Wilhelmina is weer terug in Nederland en rond 30 maart het 
begin van de bevrijding van Nederland. Pas op 5 mei 1945 is 2de 
Wereldoorlog tegen Duitsland voor Nederland ten einde. Het moest 
een groot feest worden nu 75 jaar later en nu? 
Waar toen iedereen naar buiten rende en met vlaggetjes de bevrijders 
inhaalden moeten we nu vooral binnen blijven. Geen Bevrijdingsdag, 
althans onder het juk van dit virus iedereen van de straat en vooral 
geen sociale contacten. Geen estafette om het vuur op te halen, geen 
aubade op het plein, geen festivals bezoeken met familie, vrienden of 
kennissen. Dicht op elkaar gepakt, in een grote feesttent of op het 
Dorpsplein. Dit jaar vieren we de vrijheid een keer thuis omdat we 
beperkt worden in onze vrijheid.

Maar eerst 4 mei… 2 minuten stilte… waar gaan we aan denken, 
ongetwijfeld dwalen onze gedachtes af… 
Wanneer kunnen we weer onbezorgd… 

Tienermoeder
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Specialisten
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Particulieren Tuinprofessionals
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Boomkwekers Architecten 
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DOELGROEPEN

Beregeningsinstallaties aanleggen
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Preventief onderhoud
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“Binnen enkele uren een puls,
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Credion realiseert 

Veel Nederlandse MKB ondernemingen worden hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen 
om het Corona virus te beteugelen. De maatregelen kunnen bij veel bedrijven leiden tot 
liquiditeitskrapte. Credion adviseurs zijn de specialisten om in crisistijd uw financiering succesvol 
te realiseren. Juist in deze tijd staan wij dagelijks in contact met ruim 90 financiers om de actuele 
financieringsmogelijkheden voor u als ondernemer te organiseren. Met deze kennis kunnen we 
samen met u de juiste informatie samenstellen voor een succesvolle kredietaanvraag. 

Credion Rivierenland    Plantijnweg 32a    4104 BB  Cul mborg    (0345) 63 82 00     rivierenland@credion.nl

wij ondernemers ondersteunen.’

www.credion.nl

Het kan met Credion.

Heeft u advies of hulp 

nodig? Neem vrijblijvend 

contact met ons op. Wij 

staan u graag bij als uw 

financieringsspecialist.

Arjan Staal
astaal@credion.nl

06 51 43 85 12

Opslagruimte units te huur in Lienden

Zoekt u opslag voor uw inboedel omdat u gaat verhuizen?
Neem dan nu contact op!

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

- Tijdelijk of permanent
- Voor ondernemers en particulieren

- Auto tot aan de unit
- Per maand opzegbaar

Huur nu uw eigen opslag unit

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

Hallo Iedereen!
Ondanks alles wat er gaande is in de wereld en in ons land komen er ook hele mooie dingen aan 
het licht, zoals de Hollandse Nieuwe 2020! 
Vanaf 12 juni a.s. is het weer zover, vers van het mes, maken wij ze met liefde voor jullie schoon. 
Ook hebben we nog een hele leuke mededeling!
We zijn ontzettend druk bezig met het realiseren van onze nieuwe verkoopwagen! Hoe en wat 
houden we nog even spannend, maar we zullen jullie natuurlijk niet te lang in spanning houden. 
Wat kijken wij er als team naar uit om dit grote nieuws binnenkort met jullie te delen!
Wij houden jullie op de hoogte.

Voor vragen/bestellingen kunt u contact opnemenmet Vishandel Kirsten Koelewijn op het 
nummer 06-15243807

Blijf gezond

Groetjes van het team van Vishandel Kirsten Koelewijn.

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

12 JUNI IS HET ZOVER.......

      HOLLANDSE NIEUWE



Bent u net zo blij als wij? De laatste weken krijgen wij veel positieve 
reacties over het thuis bezorgen van de boeken. 
Doordat wij blije gezichten zien bij u, worden wij ook blij en gemo-
tiveerd om verder te gaan met het bezorgen van boeken bij u thuis.
Bij deze willen wij u bedanken voor uw waardering, geduld en positiv-
iteit!

Meer weten over deze service? Ga naar www.karmacbibliotheek.nl of 
FaceBook ‘Uw Karmac Bibliotheek’ en blijf het laatste nieuws volgen. 
Ook staan er twee voorleesverhaaltjes op, verteld door een van onze 
bibliotheekmedewerkers uit Lienden! 
Kijkt en luistert u samen met uw (klein)kinderen ook mee?

Bent u nog geen lid? 
U kunt lid worden bij onze bibliotheek in het Huis van Lienden 
(Blommeland 14) en de servicepunten in Beusichem, Buren en 
Maurik. 
Ga daarvoor naar onze website en klik op ‘lid worden’. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar bibliotheeklienden@karmac.nl of 
kbs@karmac.nl, zowel om lid te worden als om te vragen boeken bij u 
thuis te bezorgen.

Jeugdleden zijn gratis en voor volwassen is een jaarabonnement 
slechts €37,50 (€2,50 korting bij automatische incasso) en u kunt tot 
12 boeken per keer lenen!
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Karmac Bibliotheek bezorgd boeken bij u thuis

Misschien ken je ons al, misschien ook niet. Mozaïek is actief in de 
dorpen en met inwoners en jongeren. 

Buren gaat digitaal
In deze coronatijd hebben we intensief contact met inwoners uit 
gemeente Buren. Marc Horsten is netwerker in de dorpen en ’t stadje 
Buren. Hij verbindt inwoners en organisaties in de wijken bij het 
opzetten van nieuwe initiatieven. De diensten van Welzijn Rivier-
stroom en de dorpswebsites worden ingezet om ze een actieve rol 
tijdens de coronacrisis te laten spelen.

Talent
Jongeren (12 t/m 23 jaar), hebben te maken met uitdagingen, zowel 
negatief als positief. Ze zijn niet altijd overtuigd welke talenten en 
kwaliteiten ze bezitten.
Bas Manders Jongerenwerker Mozaïek: “We zijn ervan overtuigd dat 
elke jongere talenten en kwaliteiten heeft. Als jongerenwerker zoeken 
we jongeren op. We spreken ze op straat, school, pleintjes maar ook 
op privéterrein. Niet om met een vinger te wijzen en ze te vertellen 
wat ze moeten doen. Als Jongerenwerker weten we wat er speelt. Ze 
kloppen bij ons aan met vragen, wensen, behoeften of problemen.” 

Activiteiten
We helpen jongeren om zelf activiteiten te organiseren en/of op te 
komen voor hun belangen. Dit kan gaan over het organiseren van 
bijvoorbeeld een sporttoernooi of het realiseren van de jongerenraad. 

Coaching
Met jongerencoaching helpen we jongeren individueel hun eigen 
weg te vinden in de maatschappij als ze vastlopen (bijvoorbeeld 
werk/school/ �nanciën/relatie).
Door hun wensen of probleem niet over te nemen maar ze daarin een 
rol te geven, werk je aan nieuwe vaardigheden waar ze op dat 
moment maar ook in de toekomst iets aan hebben. 

Contact
Ook in tijden van corona staan we klaar voor inwoners, maar ook 
vooral voor jongeren die het nu extra lastig hebben met alle 
beperkingen die opgelegd worden. 

Chillen met Mozaïek Welzijn

Naast ‘buiten’ te zijn, zijn we ook veel online, zo hebben de Jongeren-
werkers een eigen Instagramaccount en Facebookpro�el zodat er 
direct contact met ze kan worden gezocht.

Marc Horsten – Social Worker – 06 30 03 29 72 – 
m.horsten@mozaiekwelzijn.nl
Bas Manders – Jongerenwerker – 06 20 44 95 10 – 
b.manders@mozaiekwelzijn.nl 
Lance Green – Jongerenwerker – 06 20 45 20 63 – 
l.green@mozaiekwelzijn.nl

Mozaïek
Hertog Karellaan 140
4001 KR  TIEL
0344 61 15 66
info@mozaiekwelzijn.nl
www.mozaiekwelzijn.nl



Lasagne met witte asperges
 
•  HOOFDGERECHT
•  30 MIN + 40 MIN OVENTIJD
•  3-4 PERSONEN

Witte asperges met ham zijn een gouden combi, zeker in deze 
romige aspergelasagne met bechamelsaus met pesto.

Ingrediënten
•  6 tot 8 verse lasagnevellen
•  1 kg witte asperges (ongeschild)
•  8 plakken ham
•  Handje geraspte mozzarella
•  verse basilicum
Bechamelsaus:
•  2 eetlepels groene pesto
•  50 gr bloem
•  50 gr boter
•  peper en zout
•  500 ml melk
Benodigdheden
•  Grote ovenschaal
Bereiding
 
Verwarm de oven op 200 graden. Schil de asperges en snijd het 
harde uiteinde eraf. Kook de asperges 5 minuten voor in een pan met 
wat water, giet daarna af en spoel de asperges af met koud water. 
Smelt de boter in een pannetje en voeg de bloem toe. Roer met een 
garde door elkaar, bak de roux een paar minuten. Giet dan de melk er 
beetje bij beetje bij tot hij helemaal is opgenomen. 
Laat de saus nog iets indikken. Roer dan de pesto er door en breng 
de saus op smaak met peper en zout. Vet een ovenschotel in met een 
beetje boter of olie. Verdeel een beetje van de saus over de bodem. 
Leg hier een laagje lasagnevellen op. Leg daar 4 plakken ham op, een 
aantal voorgekookte asperges en een paar basilicum blaadjes.

Giet er wat bechamelsaus over. Dek weer af met een laag lasagnevel-
len en leg hier weer plakken ham en asperges op en dek de gehele 
lasagne af met de saus. Bestrooi met de geraspte kaas en bak de 
lasagne 40 minuten in de oven. Garneer de aspergelasagne voor het 
serveren met wat verse basilicum. PS: ik heb 2 kleinere ovenschalen 
gebruikt en de porties in tweeën verdeeld, dat is te zien op de foto's.

Zoete Aardappel Frittata

Ingrediënten
Voor 4 personen, bereiding: 35 minuten:
• 2 zoete aardappelen
• 1 broccoli, in roosjes
• 1 ui
• 2 el boter
• 8 eieren
• 150 ml amandelmelk
• 10 g vers basilicum
• 100 g zachte geitenkaas
 
Benodigdheden: ovenbestendige koekenpan of quichevorm van 28 
cm doorsnee

Bereiden
Ik ken niemand die niet smult van deze frittata. Een gerecht dat het 
hele gezin lekker vindt en ook perfect is als je vrienden te lunchen 
hebt. Je kunt het ook koud eten en dus meenemen naar je werk.
 
1. Verwarm de oven op de grillstand tot 180 °C. Schil de zoete     
    aardappel en snijd in kleine blokjes.

2. Kook de broccoliroosjes in ruim water met zout in 4 minuten   
    beetgaar. Giet ze af en laat goed uitlekken.

3. Maak de ui schoon en snipper fijn. Verhit boter in een ovenbes  
    tendige koekenpan, fruit de uien 5 minuten aan. Voeg de zoete   
    aardappelen toe. Bak 10 minuten op middelhoog vuur   
    goudbruin. Voeg de laatste minuut de broccoliroosjes toe, breng   
    op smaak met zout en peper.

4. Klop de eieren in een kom met de amandelmelk los met een   
    garde. Snijd het basilicum fijn en roer 2/3 van de geitenkaas   
    erdoorheen. Breng op smaak met peper en zout.

5. Giet het eimengsel over de groenten, verdeel met vork alle   
    groenten gelijkmatig over de bodem van de pan. Brokkel de   
    overige geitenkaas over de frittata. Zet 15 minuten in het midden  
    van de oven totdat de bovenkant bruin kleurt en het ei gestold is.
 
TIP: Eet er een lekkere grote 
salade bij met sla, tomaatjes, 
avocado en geraspte wortel.
De geitenkaas kun je weglaten 
of vervangen door echte 
bu�elmozzarella.

Recept van: www.foodandfriends.nl. 



Tips voor een gezellig avondje kaasfonduen

Wat heb je nodig?

Om te kunnen kaasfonduen heb je een kaasfonduepan nodig. Kaasfonduepannen kun je eigenlijk overal kopen en wij hebben niet echt een 
voorkeur voor een bepaalde pan. Ben je van plan om maar één keer te kaasfonduen? Dan zou je de kaasfondue kunnen serveren in een pan op 
een warmhoudplaatje. Ga je vaker kaasfonduen? Dan zou ik zeker investeren in een mooie kaasfonduepan. Vergeet trouwens niet om (maxi) 
theelichtjes aan te scha�en, want anders wordt het toch een beetje lastig kaasfonduen

      Wat serveer je erbij?

      Eén van de belangrijkste vragen bij kaasfonduen is: wat serveer je erbij? 
      Inmiddels hebben wij al heel vaak gekaasfondued en weten we wel een 
      beetje wat lekkers is om bij de kaasfondue te serveren. 

Brood
Wij vinden het lekker om verschillende broodjes bij de kaasfondue te serveren. 
Wij variëren meestal met het brood wat we bij kaasfondue serveren maar een wit- en bruin breekbrood vinden we erg lekker. Wij kiezen eigenlijk 
altijd voor afbakbrood omdat je dat van te voren kunt kopen, makkelijk kunt bewaren en kunt afbakken wanneer je het nodig hebt.

Vlees
Naast brood serveren wij altijd kipspiesjes en gehaktballetjes. Je kunt ze zelf maken of kant-en-klaar kopen. 
Wij kiezen regelmatig voor de kant-en-klare variant van supermarkt omdat die heel erg lekker is en je die 
alleen nog maar even hoeft op te warmen.

Aardappels 
Je zou er misschien niet meteen aan denken maar aardappeltjes gedipt in gesmolten kaas is echt 
verrukkelijk. Wij vinden aardappeltjes met rozemarijn en aardappelkroketjes super lekker bij de 
kaasfondue. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor bijvoorbeeld gebakken aardappeltjes of gekookte 
krieltjes.
 
Naast brood, vlees en aardappels serveren wij verschillende groenten bij de kaasfondue. 
Meestal drie kleuren paprika, plakjes komkommer, broccoli en cherrytomaatjes. 
Super lekker en ook nog een beetje gezond.

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

Voorbeelden van diverse soorten kaasfondue vers 
geraspt bij Spiltkaas:

* 2/3 belegen en 1/3 hollandse Gatenkaas
  eventueel milder of pittiger jonge of oude hollandse kaas 
* Rauwemelkse Boeren kaas fondue mix van 2 soorten Stolwijkse        
   echte boeren kaas eventueel smaak naar wens aan te passen 
* Origineel Zwitserse Kaasfondue.
   1/3Zwitserse Emmentaler 1/3Gruyère & 1/3Appenzeller

Kaasfondue vers geraspt aan de kar 
diverse mogeljkheden HollandseFondue
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www.lekkersimpel.nl



Lienden.   In de huidige corona tijd is er veel onzeker en toekomst-
plannen maken is dan ook niet het eerste waar je aan denkt. 
Toch willen we je graag meenemen in de belevingswereld die 
Kilimanjaro heet en je warm maken voor een wonderbaarlijk 
avontuur. De grootste vrijstaande berg ter wereld, daarbij de hoog-
ste berg van Afrika en daardoor “One of the seven Summits”, één 
van de 7 bergen zoals elk werelddeel een “Summit” heeft. 
Mount Kilimanjaro is dit voor Afrika, liggend in Tanzania en 
grenzend aan Kenia. Deze Reus onder de bergen, met een hoogte 
van 5895 meter, beslaat een oppervlakte van maar liefst 388.500 
hectare.

Het begin
Al sinds december 2007 hebben we in onze healthclub, als 1e in 
Nederland, een “Hoogtekamer”, waarin we het zuurstofpercentage 
kunnen regelen. 
Nu, na zo`n 12,5 jaar zijn het diverse doelgroepen die de kamer 
gebruiken zoals bij longaandoening, overgewicht en diabetes. Echter, 
we zien ook een kleinere groep (berg)sporters die gebruik maken van 
deze faciliteiten.
De verhalen, foto`s en �lmpjes van deze bergsporters werden me 
vaak voor ogen gehouden en maakten dat het zaadje om een berg te 
beklimmen al vrij vroeg gepland was. 
Toen er in 2016 door Arnaud de Wilde en Wim de Backer van de 
“Kilimanjaro Experience” gevraagd werd of wij als healthclub mee 
wilden participeren in het begeleiden van groepen die de Kilimanjaro 
wilden beklimmen, was er een extra reden om ja te zeggen tegen een 
1e klimavontuur. 
Als healthclub verzorgen we de healthcheck en de hoogtetrainingen 
voor de deelnemers en zo werd ik steeds enthousiaster om zelf een 
berg op te gaan en ja, dat moest natuurlijk Mount Kilimanjaro zijn.

Ga je mee?
Uiteindelijk is het onze oudste dochter Lisanne die het eindschot 
geeft. In september 2019 belt ze vanuit Barcelona met de vraag, of 
nee, eigenlijk was het geen vraag, maar zei ze “Pa, we gaan in 2021 de 
Kilimanjaro beklimmen”. 
Mijn antwoord, waar ik niet over na hoefde te denken, was ook gelijk 
jaaaa, dat duwtje had ik net even nodig en hoe leuk is het niet om dit 
samen met je dochter te gaan doen. 
Lisanne sprak in Barcelona met iemand die de Kili had beklommen, 
waarop ze spontaan de telefoon pakt en zegt; pa, we gaan.
Nu zul je zeggen 2021, het is 2020. Inderdaad, het antwoord van mij 
was wel we gaan, maar wat bleek, onze verloskundig Aly Mijnheer, 
die ook Lisanne “gehaald” had bij haar geboorte, zou in maart 2020 
gaan en hoe leuk zou het niet zijn als we samen met haar die grote 
reus op konden gaan, waarbij Lisanne samen met de persoon kon 
gaan die haar als 1e in de armen had.

De voorbereiding
Arnaud en Wim van de Kilimanjaro Experience hebben beiden de 
grote passie om 2x per jaar vanuit onze club met een groep deelnem-
ers de Kili te gaan beklimmen. 
Vanuit deze passie laten ze ook werkelijk niets aan het toeval over en 
in een traject van 3 maanden voorbereiding komen alle aspecten aan 
bod. De beklimming wordt gevisualiseerd, de benodigde kleding op 
de diverse dagen besproken, de (eventuele) medicatie, de inentin-
gen, de vluchten en de gewoontes in het land van bestemming, 
werkelijk alles tot in detail uitgewerkt. 
We zijn met 8 deelnemers en in deze 3 maanden wandelen we 
urenlang in diverse mooie gebieden in Nederland en gaan zelfs een 
weekend naar de Ardennen. 
De voorbereiding zorgt ervoor dat we een hecht team vormen, dat 
elkaar steeds beter leert kennen, wat ook het enthousiasme voor die 
grote uitdaging, steeds groter maakt.
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MOUNT KILIMANJARO; REUS onder de BERGEN

De reis
Lisanne en ik besluiten om één dag eerder te vertrekken en deze dag 
te gebruiken om een “dagje Safari” te doen. 
Nog 3 teamleden pakken dit plan op, waaronder Aly, de verloskun-
dige. 
De safari is overweldigend, begeleidt door een Ranger, die met een 
groot geweer als gids fungeert en ons alle mooie stekken met 
gira�en, apen, bu�els en mooie �ora laat zien.
De dag daarna hebben we rust en tijd om alles gereed te maken voor 
de klim naar de 5895 meter hoge top. De Kili heeft diverse klimroutes, 
wij nemen de “Machame” route, waarbij we 5 dagen gebruiken om de 
top te bereiken en 2 dagen om weer te dalen.

De Klim
De start is bij de Machame Gate, op 1800 meter waar we met de bus 
naar toegebracht worden. 
De 1e dag lopen we zo`n 5 uur tot 2850 meter. We zien een prachtig 
regenwoud met reuzen van bomen en heel af en toe slingert er ook 
een aap langs ons omhoog. 
Elke dag staat het tentenkamp gereed bij ons eindpunt, zo ook nu en 
kunnen we gelijk ons tentje induiken, even verfrissen en daarna de 
eettent in, waar elke dag de heerlijkste maaltijden staan te wachten. 
De zware tassen met onze spullen zijn door de dragers naar boven 
gebracht, wij dragen zelf onze rugtas met toebehoren.
Dag 2 gaan we van 2850 naar 3850 meter (New Shira Camp), ook 
weer 5,5 uur klimmen. De jungle, wordt vervangen door lagere 
begroeiing, met mooie vergezichten vanaf de bergruggen over de 
diepe dalen. 
De bodem wordt rotsachtiger en is daardoor ook gladder door de 
regen die af en toe valt.
Dag 3 is een uitdagende, want we gaan van New Shira Camp (3850 
meter) naar Baranco Camp op 4600 meter, en dalen vervolgens weer 
naar 3900 meter om te slapen. Dit om te acclimatiseren en 
hoogteziekte tegen te gaan, de grootste vijand van elke klimmer. 
Kijk ik terug, dan was dit de zwaarste dag buiten de topdag om. 
Zo`n 8-9 uur klimmen en dalen, een pittige dag. De omgeving is niet 
echt begroeid meer, maar vol met lavastenen, een heel ander beeld 
dan de eerste twee dagen.



Dag 4 is eigenlijk ook een acclimatisatie dag, daar we niet veel 
hoogtemeters maken, maar is wel uitdagend. 
We moeten de Baranco Wall op en hoewel de Kili bekend staat als 
wandelberg, komen we hier tot de ontdekking dat we nu moeten 
klauteren, waarbij een �inke afgrond achter ons ligt. 
We gaan van de 3900 naar 4200 meter en weer terug naar 3950 waar 
we overnachten op Karanga Camp. 
Ook vandaag een uurtje of 5 intensief aan de slag, waarbij het 
teamgevoel super is en we elkaar ook volop stimuleren, omdat de 
vermoeidheidsverschijnselen op ons allen vat hebben gekregen.

Dag 5 starten we met de kortste dag van allemaal, 4 uurtjes lopen 
naar het Barafu Camp op 4650 meter. Barafu staat in het Swahili voor 
sneeuw en ijs, maar gelukkig niet bij ons. 
De 4 uurtjes zijn echter misleidend, want om 23.00 uur moeten we 
klaar staan voor de Toppoging naar Uhuru Peak (5895 meter) en weer 
terug naar 3100, in een tijdsbestek van zo’n 18 uur.

De Toppoging
De toppoging is het meest ultieme wat we meegemaakt hebben. 
Om 22.45 uur begon de poging, allemaal met ons hoofdlampje op, 
daar het nacht was en donker. 
Het slapen in die tussentijd was niet echt gelukt, wat ervoor zorgde 
dat je al één vijand meenam de berg op. 
Onderweg zag je dan ook mensen die bij de korte rustpozen die we 
hielden, gelijk in de slaapmodus verdwijnen. 
Vijand nummer 2 was de ijle lucht, hoe hoger, des te minder zuurstof, 
dit tot aan de helft van wat we gewoonlijk in Nederland gewend zijn. 
Elke krachtsinspanning betekende hijgen als een oude vent en 
verzuring in de spieren. 
Om het vol te houden en de top te bereiken had je ook nog af te 
rekenen met vijand nummer 3, mentale belasting. 
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Vechten tegen de slaap, geen a�eiding door het donker zijn en alleen 
je lampje volgen dat voor je voeten schijnt, continu zeggen tegen 
jezelf van “je kunt het”, betekende ook continu in gevecht zijn met 
alle elementen, een mentaal gevecht dat je kon winnen of verliezen.
Na een klim van bijna 8 uur in deze zeer uitdagende omstan-
digheden, mochten we als team de top bereiken. 
Als ik hier aan terugdenk en dat gebeurt nog steeds veel, eigenlijk 
elke dag, dan voel ik het imposante, het indrukwekkende en 
overweldigende gevoel weer in me opkomen. 
Staand boven de wolken, hier op neer kijkend, gelijkend op één grote 
sneeuwvlakte, met prachtige gletsjers en ijsschotsen, die zelf huizen-
hoog zijn, maar hier maar klein overkomen. 
Een oogverblindend schouwspel als de zon opkomt en het gevoel 
hebbend dat je de hemel kunt aanraken. 
Ik probeer het te beschrijven, maar dat is eigenlijk niet te doen.

Emotie
Niemand die de top bereikt, zowel van ons eigen team als ook van 
andere teams die je boven ziet komen, kan het droog houden, of je 
wilt of niet, je wordt emotioneel. 
De één om de reden dat ze deze bijzondere klim maken om dicht bij 
de hemel te zijn en zo daar het gevoel te krijgen dicht bij een geliefde 
te komen die overleden is, een ander door het bijzondere dat je 
meekrijgt en voelt op deze ontzagwekkende top geheten Uhuru 
Peak.
Hoe ik die top mocht beleven is ook een niet te beschrijven gevoel, 
prachtig en bijzonder, samen met je dochter deze reis maken, samen 
de ontberingen doorstaan die je toch tegen bent gekomen, maar 
ook samen de mooie vergezichten zien, meemaken hoe mooi en

vriendelijk de Tanzanianen zijn, samen de warmte van je teamgen-
oten ervaren en samen uit en thuis komen. 
Voeg daarbij de extra dimensie dat ook Aly Mijnheer teamgenoot 
mocht zijn en ik noem het met zekerheid een “Once in a Lifetime, I’ll 
never forget”. 
En stiekem heb ik ook met m`n moeder mogen praten, die in 2010 
dan wel overleden is, maar daar heel dichtbij voelde, als stond ze 
naast me.



~  Verkoop auto’s

~  Onderhoud
~  Reparaties

~  APK

Vogelenzangsew AG Lienden
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~  Airco service

Service gericht Betaal nooit te veel!Vakbekwaam

Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.

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
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MAIL

WEB
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Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

Draadloze PS4 controller
beschikbaar in
verschillende kleuren

Playstation 4 controller

€ 41,99

Headset ontworpen voor de 
hoogtse audiokwaliteit in 
combinatie met de veelzijdig-
heid van een headset

In-Ear Gaming Headset

€ 29,99

Nintendo Joy-Con
van Undercontrol.
Beschikbaar in 
verschillende kleuren

Nintendo Joy-Con

€ 59,99

Gaming toetsenbord
met RGB verlichting.

Gaming toetsenbord

€ 23,99

Professionele gaming 
muis die ulta licht is.
Beschikbaar in zwart,
wit, blauw en roze

Ultra lichte gaming muis

€ 65,99

De Play 3321 is een 
comfortabele headset
die over je oren valt.

Ewent Play headset

€ 35,99



De terugtocht en afscheidsavond
De terugtocht was zwaar, dalen en tegelijkertijd vol op de rem staan 
betekent een enorme belasting op je spieren en gewrichten en we 
waren dan ook allen blij beneden aan te komen. 
Hier stond Louis  te wachten, ons enige teamlid die op dag 2 helaas 
op moest geven vanwege koorts en derhalve zijn hele droom in 
duigen zag vallen. 
Wel was hij gebleven om ons op dag 7 beneden aan de berg te 
verwelkomen, waarbij het wederom een emotioneel moment was.

De afscheidsavond van het team van gidsen en dragers is in ons 
Springlands Hotel, waar gezongen, gedanst en lekker gegeten wordt. 
Hetgeen we hier in deze 10 dagen hebben meegemaakt is onver-
getelijk. De mensen zijn enorm vriendelijk, behulpzaam en meelev-
end. Met het weinige dat ze hebben, zie je ze gelukkig zijn en de 
relaxte manier van leven is iets waar we eigenlijk als Nederlanders iets 
van mee zouden moeten nemen. 
Zonder overigens relaxt te verwarren met lui, want dat zijn ze 
allerminst. 

Tanzania en Nederland laten verbroederen
Veel benoemd en veel gehoord is het Pole pole, wat zoveel betekent 
als rustig, rustig en het Hakuna matata, wat betekent Het komt 
allemaal goed. Zeker in onze wereld waar alles moet en de agenda 
leidend is. 
Nee, ik heb geen tijd want dit moet eerst af zijn, kom volgende week 
maar terug, dan kijk ik wel of ik tijd heb, sorry kids, nu even niet want 
papa is druk en als de stoplichten op groen springen en de chau�eur 
voor me ziet dit niet, dan ga ik natuurlijk toeteren en schelden, die 
klojo, heeft ie z`n ogen in z`n kontzak zitten.
Wat was het heerlijk om daar te vertoeven en nee, om die leef 
gewoonten helemaal naar Nederland te halen, dat gaat niet werken, 
maar een klein beetje zou wat mij betreft wel mogen. 
Wat meer tijd voor elkaar en voor jezelf, gelukkig en dankbaar zijn 
met wat je hebt en het gestreste naar normaal niveau terugbrengen. 
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Trots
Ben trots op mijn lieve dochter die de top gehaald heeft en daarbij 
ook nog al de inspanningen leverde om materiaal voor de documen-
taire te bemachtigen, die de jongste in de groep was en tevens 
gangmaker van de groep. 
Ben trots op ons team met Louis, Elly, Anja, Aly, Jenny, Ruvan en 
natuurlijk op die kanjer van een tourleader Arnaud en het prachtige 
team van gidsen en dragers in Tanzania. 
Apart benoem ik Louis, die ondanks het niet kunnen doorgaan 
vanwege koorts, toch de moed had om 5 dagen op ons te wachten 
en te verwelkomen. 
Trots op het bereiken van de top mogen we zijn, 35% van de pogin-
gen slaagt niet; Hoezo TROTS.

Documentaire en infoavond
Onze dochter Lisanne, die journalistiek studeert in Tilburg aan de 
Fontys hogeschool, heeft zichzelf de opdracht gegeven een 
documentaire te maken van deze onvergetelijke tocht. 
Foto`s en �lms, interviews en prachtige vergezichten, blijdschap en 
ontroering, alles komt hierin terug.
Heb jij interesse om een infoavond bij te wonen, waarin je kunt 
proeven wat Mount Kilimanjaro jou gaat bieden, laat het dan gerust 
weten en geef het door op info@healthclubjulien.nl of kijk gelijk op 
https://kilimanjaro-experience.eu 

Ik wens het iedereen toe om deze ervaring Once in a Lifetime mee te 
maken.

Juliën van der Slikke , Hakuna matata 



Zoelensestraat 4, 4013 CR  Kapel Avezaath

 0344 60 67 39     info@passievoorvuur.nl

www.passievoorvuur.nl

Voor advies, leveren 
en monteren van alle 
soorten pellet-, hout- 
en gaskachels/haarden
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Heb je een idee voor een leuk 
initiatief. Lees het artikel in dit 
magazine voor meer informa-
tie of neem direct contact op 
met ons (0344) 61 15 66.

www.mozaiekwelzijn.nl

CHILLEN MET 
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ROOIEN  -  FREZEN  -  SNOEIEN  -  BESTRIJDING

J. Sloot Boomverzorging heeft een ervaren team van boomverzorgers die 

LAST VAN DE EIKENPROCESSIERUPS?

ONTVANG DIRECT EEN OFFERTE VIA WHATSAPP

Professionele bestrijding 

afspraak. J.Sloot Boomverzorging 06 13 10 88 82

Preventief bestrijden of verwijderen van nesten

Flexibel inzetbaar voor particulier en bedrijf

Meer informatie bezoek onze website: www.jsloot-boomverzorging.nl

J.Sloot Boomverzorging  |  Terweistraat 3  |  4011 EX Zoelen  |  Telefoon: 06 13 10 88 82



is met structureel aanbod van kunst en cultuur. Het lijkt me prachtig 
als elk kind structureel in aanraking komt met kunst en cultuur, een 
beleving/ervaring zegt meer dan 1000 woorden!
De Cultuurcoach is er niet alleen voor de doelgroep kinderen maar 
voor alle inwoners. De focus kan wel bij kinderen liggen omdat hier 
een mooie basis gelegd kan worden voor een ‘leven lang’ genieten 
van kunst en cultuur.
Omdat de functie van Cultuurcoach nieuw is in de gemeente Buren is 
het van essentieel belang om eerst een goed fundament te leggen en 
daarna jarenlang mooie dingen te kunnen organiseren en aanbieden. 
In Betuwse termen, eerst zaaien en later plukken!

   Joris Maier coördineert het team van   
   Buurtsportcoaches & Cultuurcoach in de  
   gemeente Buren en wie ooit zijn   
   Linkedin pro�el heeft bekeken weet dat  
   deze duizendpoot niet bepaald stilzit.   
   Joris is in zijn rol als coördinator,   
   aanspreekpunt en sparringpartner voor  
   de gemeente Buren, Healthclub Juliën  
   en de coaches. In deze rol zorgt hij voor  
   kaders, verslaglegging, evaluatie en   
   monitoring. 

Naast zijn rol als coördinator is Joris ook aanspreekpunt en coördina-
tor van Kindpakket Buren. Het doel van het Kindpakket is dat ieder 
kind mee moet kunnen doen, ook als er thuis onverhoopt (tijdelijk) 
weinig geld is. Hierbij kan gedacht worden aan regelingen voor 
zwemlessen diploma A voor kinderen vanaf 5 jaar en vergoedingen 
van jaarlidmaatschappen voor kinderen van 0 tot 18 jaar voor sport- 
en cultureel aanbod! 

Volgens Joris is er nog steeds veel schaamte op het gebied van 
armoede en hij hoopt dit te doorbreken door de drempel om bij hem 
aan te kloppen laag te houden en de voorwaarden voor goedkeuring 
van regelingen te versoepelen. Het aantal inwoners in de gemeente 
Buren die een bijstandsuitkering ontvangt is misschien lager in 
vergelijking met buurgemeenten, maar uit ervaring weet Joris dat 
een grote groep inwoners moeite heeft met rondkomen en op de 
armoedegrens balanceert. Hier mag wat hem betreft een kind nooit 
de dupe van worden. Ieder kind moet mee kunnen doen! “Als vanuit 
Kindpakket Buren een jaarlidmaatschap van een sportvereniging 
betaald kan worden, kan dit zorgen voor net dat beetje extra lucht. 
Een dergelijk gezin komt hierdoor misschien niet in de schulden 
terecht, wat vervolgens kan zorgen voor minder stress, betere 
nachtrust en sfeer binnen een gezin, dan heb ik mijn doel bereikt,” 
aldus Joris.

Vind je het als inwoner, 
professional, leerkracht, 
vereniging of bedrijf leuk 
om in contact te komen 
met de Buurtsportcoaches
in de gemeente Buren? 
Neem dan contact op met 
Joris Maier via 06-48072563 
of joris@healthclubjulien.nl 

Voor een directe vraag 
aan cultuurcoach 
Karlijn, stuur een e-mail naar karlijn@cultuurcoachburen.nl

Vragen over Kindpakket Buren, neem contact op met Joris Maier door 
een e-mail te sturen naar kindpakketnederbetuwe@gmail.com of bel 
via 06-48072563 

Ook is het leuk om de facebookpagina van de Buurtsportcoaches en 
cultuurcoach gemeente Buren te volgen via; 
https://www.facebook.com/Buurtsportencultuurcoachesgemeente
Buren/
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Net als in veel andere gemeenten is in de gemeente Buren een team 
van Buurtsportcoaches en een Cultuurcoach actief! In de gemeente 
Buren bestaat het team uit zes Buurtsportcoaches en één Cultuur-
coach. De functie van Cultuurcoach is recent aan het team 
toegevoegd en moet zorgen voor meer aandacht voor kunst en 
cultuur in de gemeente Buren.

Eind 2019 heeft de gemeente Buren een aanbesteding uitgeschre-
ven om een team van Buurtsportcoaches & Cultuurcoach voor de 
periode 2020 t/m 2022 aan te stellen. Meerdere organisaties werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding. 
Uiteindelijk heeft lokaal gezondheidscentrum ‘Healthclub Juliën’ de 
hoogste scores behaald en de aanbesteding gegund gekregen. 

Healthclub Juliën is de komende drie jaar verantwoordelijk voor 
inzet van het team en speelt een verbindende en neutrale rol.
Het neutrale karakter wordt extra bekrachtigd doordat Healthclub 
Juliën een aantal coaches als ZZP’ers inhuurt die niet werkzaam zijn 
binnen het gezondheidscentrum maar uitsluitend als Buurtsport-
coach of cultuurcoach. Zo worden er verschillende coaches ingehu-
urd met een eigen ZZP onderneming, zoals Sportbureau Betuwe, 
Dansstudio 91 en een coach vanuit Mozaiëk Welzijn. 

Binnen het team is veel kennis en expertise aanwezig en iedere 
coach kent de cultuur in de gemeente Buren. Dat is essentieel om 
successen te boeken! Iedere coach heeft zijn eigen specialiteit, 
expertise en wordt in zijn/haar eigen kracht gezet. Belangrijkste taak 
van de coaches is het verbinden en versterken van lokaal sport-
beweeg en cultureel aanbod. Het uitgangspunt is dat alle inwoners 
mee moeten kunnen doen, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke 
of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaard-
heid of sociale positie. 
Uiteraard is er extra aandacht voor de meest kwetsbare inwoners.

Het team werkt in opdracht van Healthclub Juliën maar onder regie 
van de gemeente Buren. Financiële middelen om het team te 
bekostigen worden bijeengelegd door gemeente Buren, Rijksover-
heid en middels co�nanciering. Gemeente Buren inventariseert en 
bepaalt in overleg met verschillende sectoren uit o.a. onderwijs, 
zorg, welzijn, sport en bedrijfsleven waar de prioriteit, focus en 
speerpunten voor de komende jaren komen te liggen. 
Hierbij vormen lokale gezondheidscijfers van GGD Gelderland- Zuid 
en het lokaal Sport- en beweegakkoord zeer belangrijke input om 
mee te nemen!

          Karlijn Maier vervult vanaf januari 2020 de   
          nieuwe functie van Cultuurcoach binnen de  
          gemeente Buren. Karlijn is geboren en   
          opgegroeid in het Burense dorp ‘Lienden’ en  
          weet als geen ander hoe groot het gemis is   
          om op te groeien in een (plattelands)dorp   
          waar weinig tot geen aandacht voor ‘kunst &  
           cultuur’ is. Deze ervaring zorgt voor ontzet-  
          tend veel energie om ‘kunst & cultuur’ meer   
          op de kaart te zetten in de gemeente Buren!

De droom van Karlijn is om zoveel mogelijk kinderen in de 
gemeente Buren te laten opgroeien in een omgeving die omgeven  

Sport en cultuur mogelijk maken voor iedereen!



De gemeente Buren verkoopt bedrijfskavels op het bedrijventerrein 
Doejenburg II in Maurik.

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 de�nitieve 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”.

 
 
 

Bedrijventerrein Doejenburg II Maurik

Wat zijn nu de speci�eke 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.

Marinus van Olderen

BEDRIJFSKAVELS 

TE KOOP

Marina van den Anker



Beste Inwoners,

In 2020 herdenken we in de gemeente Buren het beëindigen van de 
Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. En we vieren sindsdien dat we in 
vrijheid mogen leven, met het besef dat wij met elkaar verantwoordelijk 
zijn om onze vrijheid, met de verantwoordelijkheden die daarbij horen, 
door te geven aan onze kinderen. 
Dit zou gepaard gaan met allerlei activiteiten, zoals de herdenking van 
het bombardement op de Roodvoet, een bevrijdingstoertocht met oud 
legermaterieel, het ophalen van het bevrijdingsvuur in Wageningen en 
een concert in theater Agnietenhof. 
Maar ook de onthulling van een plaquette ter nagedachtenis van 
voormalig Indiëgangers uit Buren.

Vanwege de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, kunnen deze activiteiten vooralsnog niet 
doorgaan. 
Ik weet dat verschillende organisaties nadenken over een andere 
manier of een ander moment om hier in gezamenlijkheid bij stil te 
staan. 
En dat waardeer ik bijzonder. 
Op het moment van schrijven van deze tekst weet ik niet wat de mogeli-
jkheden zijn om toch op gepaste wijze aandacht te schenken aan de 
bevrijding op 5 mei en 75 jaar bevrijding. 

Mevrouw Conny van der Heyden-Versnel uit Lienden heeft onlangs het 
boek ‘Ten onrechte beschuldigd, In de schaduw van Market Garden’ 
geschreven en uitgegeven. worden, goed gedocumenteerd, op 
spannende wijze beschreven. 
Het verhaal gaat over Johannes van Zanten, een verzetsstrijder die 
landelijk bekendheid geniet.

Zijn levensverhaal en verzetsdaden in de Betuwe worden, goed 
gedocumenteerd, op spannende wijze beschreven. 
In het voorjaar heb ik haar boek gelezen en daardoor heb ik een beter 
beeld gekregen hoe het hier was ten tijde van de oorlog. 
Ik kan u dit boek van harte aanbevelen, want u kunt het samen met 
andere huisgenoten (voor)lezen. 

Ook zijn er verschillende plekken in onze gemeente die, zichtbaar of 
onzichtbaar, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog herbergen. 
In deze speciale uitgave van de Fruitbode, die voor de gelegenheid in 
onze hele gemeente wordt verspreid, kunt u lezen welke gebeur-
tenissen in de Tweede Wereldoorlog zij met zich meedragen. 

Op deze manier geven wij toch het verhaal van de vrijheid door in een 
tijd dat we als gemeenschap fysiek niet samen kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Jan de Boer

Vijf jaar geleden, tijdens de herdenkingsdienst in de kerk van 
Ingen in 2015, vond ik dat de oorlogsslachto�ers van Ingen 
een “gezicht” moesten krijgen. 
We kennen hun namen van de plaquette in de kerk, maar 
daar staat geen foto bij. 
Tijdens de herdenkingsdienst op 4 mei 2015 stonden er in de 
kerk foto’s en hierbij vaasjes met bloemen in rood, wit en 
blauw.
De foto’s gaven  de gezichten weer van hen die overleden 
zijn tijdens het oorlogsgeweld, op welke wijze dan ook.

Oorlogsslachto�ers in Ingen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Willem van Doorn

De liturgie van de deze dienst begon met een gedicht van Charlotte Fontijne:

De Stilte spreekt

Hoorde u het?                                                                                                                                     
Toeschouwer op de bank                                                                                                                                               

Hoorde jij het net?                                                                                                                                          
Kindje aan papa’s hand

Zij die het horen,                                                                                                                                        
Luisteren                                                                                                                                                                 

Heb je gevonden waar het ontspringt?                                                                                                    
Alleen,                                                                                                                                                                    

Hoor je hen �uisteren                                                                                                                                    
Terwijl, wij nu tezamen                                                                                                                                       

Hun spreken harder klinkt

Men zegt: “Twee minuten is het stil”                                                                                                                       
Zo heb ik  ze nooit beleefd                                                                                                                                               

Stilte is als er mensen zwijgen                                                                                                                            
Maar elk van deze stemmen leeft

Ik hoorde in de stilte geen zwijgen                                                                                                                   
Een soldaat sprak tegen mij                                                                                                                             
Over liefde voor zijn gezin                                                                                                                                     

Hoe hij van hen houdt                                                                                                                                          
Zijn stem klonk vredig en blij

Die mevrouw hoorde net geen zwijgen                                                                                                                           
Een stilte allerminst                                                                                                                                               

De stem van haar grootvader sprak                                                                                                                   
Hoe trots hij op haar is                                                                                                                                                    

Zijn stem,                                                                                                                                                                     
Van binnenin

Zij die niet geluisterd hebben,                                                                                                                          
Hebben het niet gehoord

Maar, het hindert niet                                                                                                                               
Luisteren kan altijd                                                                                                                                                  

Hun stemmen klinken voort
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Het monument in Maurik
Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Maurik (gemeente Buren) is een 
trapsgewijs oplopende natuurstenen gedenksteen. In de steen is 
een tekst in reliëf aangebracht. Achter de gedenksteen is een 
bakstenen gedenkmuur geplaatst, waarin een aantal kruizen en een 
zwarte marmeren plaat zijn gemetseld. De gedenksteen is drie 
meter hoog, 65 centimeter breed en een meter vijftien diep.

Teksten
De tekst op de gedenksteen luidt:

'LATEN WIJ NIET VERGETEN...'

De tekst op de plaquette luidt:

'1940-1945
TER NAGEDACHTENIS
AAN HEN
DIE HUN LEVEN GAVEN

OPGERICHT 4 MEI 1995.'
Op een kleine Begraafplaats achter de R.K. Kerk is een Oorlogsgraf 
van het Gemenebest.
Het betreft het graf van:

Glider Pilot Regiment, 25/09/1944, 5511117, 22 jaar

Op 17 september 1944 landde hij tijdens operatie
Market Garden in een Hamilcar glider in de buurt van Arnhem.

Monument Maurik

Foto: de Gelderlander

Boerderij (nog bestaand) aan Prinses Marijkelaan onder water
Gezicht vanaf de Homoetsestraat op de onder water staande 
Buitenweg te Maurik, op de achtergrond de N.H.-Sint Maartenskerk, 
rechts naast de boom op de voorgrond is de onderwijzerswoning 
zichtbaar, geheel rechts de openbare lagere school

Menigte verzameld schuin voor woning, tegenwoordig 
bewoond door tandarts Meijer 1945

Maurik

Gezicht op de onder water staande Kreupelstraat, thans 
Raadhuisstraat (en ook wel Voorstraat geheten) 24
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Na lang praten wisten Johannes en Fré  de agent te overtuigen door 
te zeggen dat het ‘voor een goede zaak was’. 
Daarnaast beloofde Van Zanten dat niemand de kluis ooit nog terug 
zou vinden. 
Toen pas verleende de agent zijn medewerking. 
Zijn ondergedoken collega Van Schaik keerde even naar Maurik terug 
om hem ruggensteun te bieden.Zo werd in de zaterdagnacht van één 
april om klokslag drie uur de overval in gang gezet. 
Joop en Frits stonden op de uitkijk. Van Zanten en zijn leden begaven 
zich naar het gebouw waar ze wachtten tot de deur om vier uur werd 
opengedaan. Volgens de verkregen informatie hielden de bewakers 
op dat tijdstip namelijk een plaspauze waarvoor ze naar buiten 
moesten.

Precies op tijd ging de deur open. 
Zodra de eerste bewaker na zijn pauze-moment weer naar binnen 
wilde gaan, werd hij door de leden overmeesterd. 
Binnen werd hij samen met zijn collega’s op de stoelen vastgebonden. 
Uit voorzorg sneden de Kp’ers de telefoonkabel door en brachten 
balken naar binnen waarmee de zware brandkast naar buiten werd 
gedragen en in de wachtende auto gezet.
Inmiddels was ook agent Roos gearriveerd die met zijn sleutel de kluis 
opende waarna hij en agent Van Schaik snel naar huis terug �etsten. 
Onderweg ingehaald door de vluchtauto waarin de KP-leden met 
schietklare pistolen naast de kluis zaten. 

Nadat de bewakers van het distributiekantoor zich hadden 
losgemaakt haastten ze  zich naar de woning van agent Roos. 
Opgewonden begonnen ze te vertellen dat er vannacht een overval 
was geweest op hun distributiekantoor. 
Roos keek de mannen eens goed aan en vroeg of ze dachten hem 
voor de gek te kunnen houden met deze 1 april grap. 
Daarna deed hij resoluut de deur weer dicht en liet de bewakers 
verbouwereerd achter.
Door deze actie van de agent begon de Sicherheitsdienst aanzienlijk 
later met hun onderzoek,  wat juist zijn opzet was geweest. 
Nu hadden Van Zanten en zijn leden meer tijd gekregen om alles weg 
te werken.

Zoals aan Roos beloofd liet Van Zanten de kluis voorgoed verdwijnen 
door hem nabij Beesd in de Linge te gooien. 
Na vele zoektochten, zelfs recentelijk nog, is de brandkast nooit  
teruggevonden. 
Van Zanten heeft zijn woord gehouden. 
Bij de overval raakte niemand gewond en werd niemand opgepakt. 
Dankzij de buit van 4332 bonnen konden er weer vele duizenden 
onderduikers in hun onderhoud voorzien. 
Zoals blijkt, een verzetsdaad die zelfs heden ten dage nog wordt 
herinnerd.

 

In het boek "Ten onrechte beschuldigd" van Conny van der 
Heiden, waarin verzetsstrijder Johannes van Zanten de hoofdrol 
speelt, heeft zij een aantal verzetsdaden beschreven. Eén daarvan 
gaat over een overval om ruim 4000 bonkaarten te bemachtigen 
in Maurik.

Het is voor een goede zaak
Ruim een jaar na de overval op het distributie kantoor in Maurik reed 
er een versierde wagen mee in de bevrijdingsoptocht. Hiermee 
werd duidelijk gemaakt dat men deze verzetdaad nog niet was 
vergeten. 
Op een gedragen bord was met de hand de tekst geschreven: 

1 april verloor Alva zijn bril. 
Verleden jaar dezelfde tijd raakte Maurik zijn bonnen kwijt. 
De onderduikers hadden lol, de brandkast die zat boordevol. 
Ruim 4000 kaarten in één nacht. 
Het was een waardevolle vracht.

Samen met zijn knokploeg had de verzetsleider Johannes van 
Zanten deze overval op zijn naam staan. 
Door de gestaag groeiende stroom onderduikers was het van groot 
belang dat er bonnen binnen bleven komen. 
Daarom werden er door de Landelijke Knokploegen overvallen 
uitgevoerd op distributiekantoren.

Enkele dagen voor de eerste dag van April in 1944 had de knokploe-
gleider Johannes van Zanten bericht gekregen. 
Dit vermeldde dat er in de kluis van het Maurikse distributiekantoor 
4332 bonkaarten waren opgeslagen.
Voor Van Zanten een reden om meteen een plan in elkaar te zetten. 
Hierbij riep hij de hulp in van zijn drie vaste en trouwe KP-leden: 
Fré de Jong, Hans Vervoorn, en Jan Havinga. Maar ook die van Joop 
Meijer en Utrechtse Frits, die beide in Maurik waren ondergedoken 
en van de plaatselijke politieagenten Roos en van Schaik.
In eerste instantie wilde Roos niet mee werken. 
Hij was de enige die ik het bezit was van de kluissleutel. 
Zodra de Duitsers zouden zien dat de kluis met een sleutel was 
geopend, zou de verdenking meteen op hem vallen. 

Overval distributie kantoor Maurik
Conny van der Heijden

Het voormalig distributiekantoor in Maurik

Johannes van Zanten



De zwaar beschadigde steenfabriek Roodvoet na het bombardement 

De andere twee slachto�ers waren evacué Teuntje Bijl en schipper 
Ernst Hartsuiker.
De families die in de kelder van directeurswoning schuilden 
overleefden wonderwel het bombardement. Ook de dikke muren van 
de steenovens bleken gelukkig  bestand tegen de hevige explo-
sies en voorkwamen dat er   meer dodelijke slachto�ers 
waren gevallen.

                         

                                        
De door de Duitsers gevorderde schepen in de haven waren onherstel-
baar beschadigd. 
Na het bombardement werden op last van burgemeester Moree van 
Maurik alle overlevenden ondergebracht bij families in de omgeving. 
De indrukwekkende begrafenis van negen van de elf slachto�ers vond 
plaats op 5 april 1945 op de Nederlands-Hervormde begraafplaats te 
Rijswijk, waar sommige graven nog steeds zijn te zien.
Enkele zwaargewonden  kregen na de  bevrijding in het noodzieken-
huis op het Landgoed Mariënwaerdt bij Beesd nog bezoek van enkele 
Poolse piloten, die zich voor dit fatale bombardement verant-
woordelijk voelden. Tot 25 jaar geleden waren er bij de Dodenherden-
king in Maurik nog piloten van dit Britse Squadron aanwezig.
Karel Hartsuiker, de zoon van één van de slachto�ers, schreef in 1995 
een brief naar de directie van de Roodvoet over het gehele gebeuren 
van 31 maart 1945. Daarop zijn alle nabestaanden, de toenmalige 
burgemeester Hoek van Maurik en voorzitter dhr. Onink van de Stich-
ting Herdenking 4 mei, uitgenodigd voor een rondleiding op de 
fabriek. 
Alle genodigden kregen van de directie een tegel uitgereikt met 
daarop een afbeelding van de fabriek en de jaartallen 1945-1995. 
Vervolgens kregen zij door het gemeentebestuur van Maurik een diner 
aangeboden. 
Het plaatselijke monument Laten wij niet vergeten, is ook op die dag 
onthuld.

Mocht u binnenkort nog eens een �etstocht maken op de Rijnbandijk 
nabij Rijswijk,  dan is goed om bij de bij ingang van het fabrieksterrein 
van De Roodvoet even stil te staan bij deze ingrijpend gebeurtenis van 
75 jaar geleden. 26

Bombardement Roodvoet op Stille Zaterdag eist 11 levens
Richard van de Velde

Als je eind maart op een mooie lentedag bij Rijswijk over de 
Rijnbandijk �etst en geniet van het weidse uitzicht en de ontluikende 
natuur in de uiterwaarden, heb je totaal geen vermoeden dat deze 
omgeving 75 jaar geleden een ware hel op aarde moet zijn geweest. 

In maart 1945 voeren veel schippers uit Ingen, Eck en Wiel en Maurik 
naar het haventje van steenfabriek De Roodvoet in Rijswijk. 
Ze hoopten uit het zicht van de Duitsers te blijven en zo aan vordering 
van hun schepen te ontkomen. De tientallen schepen lagen daar 
beschut achter een dijkje. 
De Duitsers ontdekten ze echter toch en vorderde direct de scheepjes. 
De schippers probeerden dit nog te voorkomen door een sleepboot in 
de ingang van de haven te laten zinken, maar de bezetters bliezen 
hem op en hun droom viel in stukken.

Veel schippers woonden met hun gezinnen in de kamers van de steen-
fabriek, die vanwege brandstofgebrek stil lag. 
Sommige maakten er maar het beste van en bekleedden de wanden in 
de gangen van de fabriek zelfs met papier dat afkomstig was uit een 
aangelegd schip van de papierfabriek van Van Gelder & Zn. 
Door toedoen van een tip van de Maurikse ondergrondse, kregen de 
Engelsen eind maart 1945 te horen dat er Duitse munitieschepen 
waren gelost in het haventje van de steenfabriek in Rijswijk. 
Ook zouden de schepen in het haventje en de kamers van de steen-
oven vol met munitie liggen. 
Het eerste was juist, maar het laatste niet. 

Vermoedelijk is de boodschap verkeerd bij de legerleiding overge-
komen of begrepen, want de munitie was gelost op steenfabriek de 
Lunenburg in Wijk bij Duurstede, aan de andere kant van de Lek. 
Helaas bereikte dit laatste bericht de Engelse legerleiding te laat. 
De operatie werd op 31 maart 1945 (Stille Zaterdag) vanwege het 
slechte zicht die morgen uitgesteld tot 's avonds rond 18.15 uur. 
Toen naderden drie Poolse Squadrons, behorende tot de 131e Wing 
uit Gilze-Rijen met in totaal 36 Spit�res, het gebied van De  Roodvoet. 
Op het terrein van de steenfabriek waren ongeveer honderd evacués 
ondergebracht. 

Door het onheilspellend geronk van het eskader bommenwerpers 
vluchtten velen van hen de gangen van de fabriek in. In de kelder van 
het huis van directeur Van Koolwijk verbleven acht evacués en een 
schippersgezin.
Op het fabrieksterrein lag achter de villa van de directeur en de woon-
huizen, een speelterrein met schommels, waar op dat moment negen 
kinderen aan het spelen waren. 
Het eskader vloog eerst richting Amerongen en keerde toen om en 
wierp vervolgens 108 bommen af boven het terrein van de steenfab-
riek en op de in de haven liggende schepen. 
Tijdens het bombardement vluchtten de mensen uit de huizen naar 
een nabijgelegen schuur. De minuten daarna probeerde de wanho-
pige ouders Kroon van hieruit tevergeefs hun kinderen te bereiken. 
Een voltre�er maakte echter een einde aan het leven van vijf kinderen 
van Van Bel, drie kinderen van Kroon en Geertruij de Wit. 

Foto: Jan Hoogendoorn

De Roodvoet bestond uit twee fabrieken. De rechtse (Oostelijke) fabriek is het 
zwaarst getro�en. Op de Westelijke fabriek waren enkele honderden mensen 
ondergebracht. Daar zijn maar een paar bommen gevallen en geen doden.

Foto: Henk van Dorland
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Kerkraam Erichem herinnert aan evacuees
Evert Sche�er

De zwaar beschadigde steenfabriek Roodvoet na het bombardement (foto: RAR te Tiel

In september/oktober 1944 moesten ook inwoners uit dorpen die nu 
onder de gemeente Neder-Betuwe vallen evacueren. 
Velen daarvan, kwamen de kant op van de dorpen achter Tiel. 
Drumpt (nu Tiel), Erichem en ook Beusichem waren dorpen waar de 
evacuees welkom waren. Uit verhalen blijkt dat er in menig huis evacu-
ees verbleven. Twee families – zo valt te te lezen in het boek ‘De 
Betuwe in stelling’- verbleven in de pastorie en hadden als dagverblijf 
de consistoriekamer van de Hervormde Kerk, die naast de Pastorie 
stond/staat. 
Evacuees die nog later kwamen werden (noodgedwongen) onderge-
bracht in provisorische behuizingen zoals kippenhokken. 
De plaatselijke bevolking deed er alles aan het de gasten in nood naar 
de zin te maken. 

Gebrandschilderd raam
Na de oorlog- waarschijnlijk in het voorjaar van 1948- bood de heer 
A. van Westreenen, voorzitter Committee Geëvacueerden, de 
Erichemse bevolking (Ned. Her. Kerk) een gebrandschilderd glas-in-
lood-raam aan, dat nu nog te zien is in de kerk. 
Het ontwerp was van glasschilder N. Schier uit Haarlem, die het raam 
ook heeft gemaakt. 
Het raam beeldt één van de zeven werken van barmhartigheid uit: 
‘’De gasten herbergen’’.
Uitgebeeld is een groep oorlogsvluchtelingen, die een stad aan een 
rivier verlaten hebben, die door vliegtuigen in brand wordt gebom-
bardeerd. 
Op de voorgrond is een jonge vrouw uitgebeeld, die een oude vrouw 
uit de vluchtelingengroep een veilig huis binnenleidt. In de wolken-
partij, boven de brandende stad, staat een banderol met het opschrift 
: ‘Wereldbrand 1940-1945’ en onder in het raam de tekst ‘de gasten 
herbergen’ en de opdracht: ‘In dankbare herinnering aangeboden 
voor het vele dat Erichem deed voor de evacuees’. 
Vanuit de kerk kun je – als de zon door de ramen schijnt- de tientallen 
prachtige kleuren en honderden gekleurde stukjes glas het mooist 
zien!

St. Joriskerk Erichem

Voedselbonnen



Bevrijders trekken door Buren (hier op de brug over de Korne). Soldaten en moeder met kinderen poseren bij een 
tank van de geallieerden

Gealieerde tank op de Daver. 

Buren

Bevrijding 1945, Amerikaansetank voor Cellendonk.

mei 1945 Canadese militairen van het Galgary regiment 
voor het huis weltevreden 

foto’s: RAR Tiel
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Het wordt tijd dat er een einde aan de oorlog komt….
Wim Veerman

De zwaar beschadigde steenfabriek Roodvoet na het bombardement (foto: RAR te Tiel

Er gebeurde naar verhouding weinig in het stadje Buren tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
Daarom geeft het vanaf april 1945 bijgehouden dagboek, van de 
toen 26-jarige Bob van Veen een zeldzaam kijkje in het dagelijks 
gebeuren bij  een gezin, tijdens de laatste maanden van de oorlog 
en het begin van de bevrijding.   
Bob woonde met vrouw, dochter en zoontje bij zijn ouders in de 
Rode Heldenstraat nr. 45. Het dagboek werd met een collectie 
negatieven van het verwoeste Tiel en van de intocht van de 
Canadezen in Buren aan het Regionaal Archief Rivierenland 
geschonken. 
De inmiddels overleden William R. van Veen, zoals zijn volledige 
naam luidt, emigreerde naar Amerika en werd daar een bekend 
fotograaf.

20 april. De Duitsers laten overal in de omgeving bruggen springen, 
zelfs ook sluizen, zodat het waterniveau niet meer te regelen is.
22 april. De Duitse en Nederlandse SS trekt 's avonds uit Buren weg. 
Zouden we nog anderen krijgen?
4 mei. In Buren zitten nog maar heel weinig militairen. 
Natuurlijk hebben wij er nog enkele in huis. Een paar dagen geleden 
heb ik mijn �ets weer in elkaar geprutst. 
Wanneer zal ik hem kunnen berijden? 
‘s Avonds om kwart voor negen, na het luisteren naar het nieuws van 
Radio Oranje en Herrijzend Nederland, hoorden we plotseling buiten: 
Er is vrede, ik heb het zojuist gehoord!!! 
Mies (zijn vrouw) keek door een kiertje van de verduisteringsgor-
dijnen. Veel mensen liepen opgewonden op straat. 
Na een kwartier naar de radio geluisterd te hebben kwam het fenom-
enale bericht dat de strijdkrachten onder generaal Keitel… gecapitu-
leerd hadden. 
Het Buurs volk was dronken van vreugde, ze hosten en zongen over de 
straat tot bijna middernacht. 
Die nacht hebben we slecht geslapen van de opwinding.

5 mei. ‘s Morgens kon ik 
het niet lang meer hou-
den in bed. 
Ik kreeg bijna ruzie met 
Mies over het vroege op-
staan. 
Donaldje was een klein
 beetje ziekjes vanwege 
de tanden. 
Hij had een poepluier, 
wat nooit is voorgeko-
men de laatste maanden.
Om 8 uur, het was ietwat 
regenachtig weer, heb ik 
buiten de torenklok 
ge�lmd op het moment dat de wijzers het historische moment 
aanduidden. (van de o�ciële capitulatie) 
Ook heb ik nog enige foto’s genomen van alle vlaggen die uitgestoken 
werden in de straat. 
De Duitsers drukten de domper op alle feestvreugde, door te zeggen, 
dat zij nog geen orders hadden doorgekregen over de capitulatie, 
zodat zij er niets mee te maken hadden. 
Alle vreugdebetoon mocht niet geuit worden, geen samenscholingen 
van meer dan 10 personen…enz. 
Onderwijl kwamen Duitse troepen in Buren aan en kwamen o.a. bij ons 
voor inkwartiering. 
Tientallen kwamen die middag ons huis onveilig maken.

6 en 7 mei. Op verzoek van mijnheer Donkersloot, (Ing. bij de PGEM en 
later voorzitter van de Oudheidkamer Tiel) ging Bob mee naar Tiel om 
daar de geallieerden te fotograferen. 
Aanvankelijk konden ze Tiel niet in. 
De andere dag lukte het wel. (Beiden waren lid van de ‘Binnenlandsche 
Strijdkrachten in de Betuwe. Plaatselijk commando Buren’). 

Het nieuwe hoofdkwartier van het P.C. was in het huis van mijnheer 
V. Ghijn (Rozenhage in de Stationsstraat te Tiel).
Na aankomst van de staf moest ik een foto maken op het bordes. 
De verdere dag tot vier uur toe heb ik in Tiel rondgedwaald en alle 
ruïnes gefotografeerd. 
Mussert is gearresteerd door Britse o�cieren!! 
Het lijk van Goebbels is in Berlijn gevonden.

8 mei. ‘s Morgens vroeg werden we wakker doordat we over de Markt 
auto’s en motor�etsen hoorden rijden. 
Het bleken stoottroepen te zijn van de geallieerden. 
Overal langs de hoofdroute en op de markt en bij de brug stond het 
stampvol met Burenaren. 
                   Tegen negenen kwamen de eerste  
                   colonnes door. 
                   Een juichende menigte en   
                   glunderende soldaten, die snel  
                   voorbij reden op vrachtauto’s,   
                                     tanks en pantserwagens. 
                   Ik heb veel foto’s genomen.
                   9 mei. Mijn taak werd een admin- 
                   istratieve taak bij de politie. 
                  Namelijk voor de registratie van  
                  verdachte personen, die gearres- 
                                    teerd waren en in de school opge- 
                  sloten.
10-20 mei.  De laatste halve week hebben we 16 Belgische soldaten 
ingekwartierd gehad. 
Ze waren over het algemeen zeer rumoerig en namen de hele tuin in 
beslag en lagen de godganse dag op het grasveld te pitten. 
Een ervan, een jongen van 21 jaar, dronk uit balorigheid een 1 l. �es 
whisky (Black and White) achter elkaar uit voor een weddenschap. 
Hij kon net drie passen doen naar het grasveld en viel bewusteloos 
neer. Hij werd blauw en rochelde hevig. Het was een walgelijk toneel.

Met veel moeite lukte het Bob van Veen fotopapier te krijgen voor het 
afdrukken van de gemaakte foto’s bij Foto Ypma in Culemborg. 
In juni meldde hij zich met een vriend als oorlogsvrijwilliger aan voor 
uitzending naar het toenmalige Nederlands-Indië. 
Thuis huilde zijn vrouw daarover tranen met tuiten. 
En op 30 augustus 1945 werd uitgebreid de eerste Koninginnedag van 
het bevrijde Nederland, met een optocht in Buren gevierd, wat hij ook 
nog uitgebreid fotografeerde en �lmde. 
’s Avonds was de prijsuitreiking voor de winnende deelnemers aan de 
optocht en toen…’hossen op de Markt’.

Wim Veerman 
(Oud-directeur/streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivieren-
land)

Geraadpleegde bronnen
C. Berkelbach (eindredactie), Buren vertelt(d). Canon van Buren. 
Varik 2014.
Dagboek W.R. van Veen. 1945. Collectie Regionaal Archief Rivierenland.

Fragmenten uit het dagboek van de Burenaar W.R. (Bob) van Veen. (*Batavia 25 april 1919 – †? USA

De eerste vlaggen in de Rodeheldenstraat 
op 5 mei 1945.

Legerauto met Canadezen in de Voorstraat.

Tank op de Kornewal. Aan de overkant 
het huis 'De Conifeer'

Tank op de brug over de Korne.



Bevrijding, Canadese ordonnans 
mogelijk van brigade generaal A. Murphy 

Canadese tanks worden na het binnenrollen in Kerk-Avezaath 
omstuwd door een dankbare bevolking. Vooral de jeugd beklimt op 
deze foto één van de pantserwagens en heet hun bevrijders welkom

Badge East Surrey regiment

Kerk Avezaath

Afscheidsparade Engelse regimenten Surrey en Sussex.

De Duitse troepen in de Betuwe worden bij Huis ten Ham bij de 
Hamsche Brug in Kerk-Avezaath ontwapend. In het raam een bordje 
om aan te geven waar de pistolen naartoe moeten

foto’s: RAR Tiel

Beusichem

Badge Sussex regiment
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Victor Laurentius

Werkelijk legendarische �guren zijn dun gezaaid, maar Teun Beijnen 
was er één van. Geboren op 13 juni 1899 in Ophemert groeide Anthonie 
Christiaan ('Teun') Beijnen op in Beusichem waar zijn vader grootgrond-
bezitter was. Na zijn middelbare school in Tiel en Utrecht volgde Teun 
met weinig succes een technische studie in Delft, maar onderscheidde 
hij zich wel als roeier bij de 'Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga'. 
In de periode 1922-1927 won hij 28 prijzen en dat maakte hem tot de  
    succesvolste Nederlandse roeier  
    van voor de Tweede Wereldoor- 
    log. Zijn hoogtepunt beleefde  
    hij in 1924 toen hij samen met  
    mede-student Willy Rösing   
    deelnam aan de Olympische  
    Spelen in Parijs op het onder  
    deel 'stuurmanloze twee'. 
    Ze haalden de �nale en wonnen  
    deze met een neuslengte van de  
    Franse equipe. Een dag later   
    reisden ze, met een kater van de  
    champagne, af naar Lausanne  
    om daar een paar dagen later  
    ook nog goud te pakken op de  
    Europese kampioenschappen.

Teun Beijnen was een kleurrijke persoon. Door de bezittingen van zijn 
familie kon hij leven als een landheer, zorgeloos en in alle vrijheid. 
Zijn persoonlijk leven was alles behalve doorsnee. 
Zo schaakte hij een bekende operette-ster uit het in die tijd beroemde 
gezelschap van Fritz Hirsch. Samen met een paar vrienden bezocht hij 
in 1930 een optreden in Parijs en daar ging hij de weddenschap aan om 
een �es jenever dat hij met die mooie zangeres - haar naam was Erna 
Hrowath - zou trouwen. 
Tot ieders verbazing won hij en nam de mondaine Erna mee naar huis. 
Een andere geliefde bezigheid van Teun was reizen en rally rijden: in de 
jaren '30 nam hij deel aan de Rally van Monte Carlo, en verder was hij 
één van de eersten die met een caravan op vakantie ging.

De ervaringen van Teun Beijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
steken uiteraard schril af tegen die onbezorgde vooroorlogse jaren, 
maar zijn er niet minder fascinerend om: Teun raakte betrokken bij 
verzetsactiviteiten en vooral in de laatste oorlogsmaanden was zijn 
prachtige Beusichemse villa De Engelenburg een belangrijke schakel in 
het netwerk van de zogenaamde crossings. 
Met name geallieerde militairen die na de mislukte Slag bij Arnhem 
achter de vijandelijke linies waren blijven steken, vonden een tijdelijk 
onderdak op de vliering van De Engelenburg, om van daaruit vervoerd 
te worden naar de Waaloever voor de oversteek naar bevrijd gebied. 

Complicerende factor was wel dat de Duitse generaal Philippi op 
zeker moment het huis van Beijnen uitkoos als zijn hoofdkwartier.
Zo kon het gebeuren dat hij tegelijkertijd Duitse en Britse militairen 
huisvesting bood, uiteraard zonder dat de Duitsers dat doorhadden. 
Dit zenuwslopende spel liep één keer bijna fout toen Beijnen een 
hoge Britse o�cier naar buiten probeerde te loodsen en plotseling 
oog in oog stond met die Duitse generaal. 
Hij loste het briljant op door gekscherend te zeggen: 'Herr General, 
mag ik u voorstellen, dit is Lord Cunningham, van de 51ste Infantry 
division'. De generaal dacht dat Beijnen hem in de maling nam, 
draaide zich om en liep weg. 

Het belangrijkste wapenfeit van Teun Beijnen vond plaats op 4 mei 
1945. Aan de vooravond van de capitulatiebesprekingen met de 
Geallieerden was de hoogste Duitse militair in Nederland, veldmaar-
schalk Blaskowitz, op bezoek bij generaal Philippi in De Engelenburg. 
Ze bespraken in het diepste geheim de onderhandelstrategie om zo 
gunstig mogelijke capitulatievoorwaarden af te dwingen. 
Teun Beijnen kon het gesprek echter vanuit de keuken a�uisteren en 
met behulp van een zender - een zogenaamde S-Phone - doorgeven 
aan de Geallieerden. 
Het betekende een streep door de rekening voor Blaskowitz die zijn 
opzet in rook zag opgaan. Hij moest zich in Hotel De Wereld in Wage-
ningen volledig neerleggen bij de eisen van de Geallieerden.

Teun Beijnen heeft voor zijn verzetswerk nooit de waardering gekre-
gen die hij verdiende, om de eenvoudige reden dat hij op 13 juli 1949 
plotseling overleed aan  'angina pectoris', de verlamming van de 
hartspier, een beruchte roeierskwaal... 

Teun Beijnen, van Olympisch kampioen tot oorlogsheld 

Work in progress: kunstwerk 'Stepping stone to 
Freedom'. 

De bekende kunstenaar Gijs Donker legt op dit moment de laatste 
hand aan het schilderij Stepping stone to Freedom. 
Hij heeft zich laten inspireren door een foto die genomen is in de 
winter van 1944/1945. 

Deze foto bevindt zich thans in de collectie van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH). 
De afbeelding toont Nederlandse Stoottroepers die - op de rug gezien 
- vanuit het bevrijde Land van Maas en Waal de nog bezette Betuwe 
observeren. 
Het schilderij wordt later dit jaar, in samenwerking met historicus Victor 
Laurentius, o�cieel gepresenteerd ter gelegenheid van 75 jaar 
bevrijding.

<

>

Detail



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 juni 2020

Sta op Stoelen van VitaalZorg Nederland:

Voel je vrij en ontspannen in een sta-opstoel?

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

Een betrouwbaar transportbedrijf nodig?

Wij verzorgen groot en klein transport
  Denk eens aan:

Wat Past dat Past

Molenkempke 4 - 4043 KC Opheusden - 0488 44 36 30
www.debruinbetonwerken.nl - Info@debruinbetonwerken.nl

Professionele betonvloeren, 
funderingen en vloerrenovatie

Sterk in beton
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Twee grote vliegtuigcrashes in Ingen
Richard van de Velde

De zwaar beschadigde steenfabriek Roodvoet na het bombardement (foto: RAR te Tiel

Het geluid van een haperende vliegtuigmotor midden in de nacht. Bij 
vele ouderen zal dat de herinneringen oproepen aan de tijd toen het 
de dreiging van plotseling geweld inhield, maar toch ook de hoop dat 
de geallieerden het niet zouden opgeven.

Voor de 7-koppige bemanning van een aangeschoten Stirling 
bommenwerper die op 15 oktober 1942 rond 11.30 uur boven Ingen 
cirkelde was dit geluid allesbehalve hoopgevend. De oorlog zou voor 
hen die nacht tot een dramatisch einde komen.
Vroeg in de avond op 15 oktober 1942 koos de bewuste Stirling, 
samen met een groep andere toestellen, vanaf vliegveld Lakenheath, 
ten noordoosten van Londen, het luchtruim voor een aanval op 
Keulen. Slechts drieënhalf uur later werd het vliegtuig op de terugweg 
van dit bombardement ter hoogte van Ingen aangeschoten door een 
Duitse nachtjager bestuurd door Bruno Eickmeier.

Het toestel raakte in brand en cirkelde nog enkele malen boven Ingen 
rond, alvorens te crashen in het gebied tussen twee woonhuizen van 
de families Van Eck en Van Os. Hierbij raakte niemand van deze families 
gewond. Wel brandde een van de twee huizen volledig af en moesten 
de bewoners jarenlang genoegen nemen met een noodwoning. 

Het toestel boorde zich diep in de drassige grond. Op de crashplaats 
werden de sto�elijke overschotten van zeven zwaar verminkte 
bemanningsleden aangetro�en. De crew bestond uit de Engelse 
boordwerktuigkundige James Denny, waarnemer Mervyn James en 
de boordschutter Thomas Bywaters, daarnaast de Canadese navigator 
Reginald Blair. De drie Nieuw-Zeelanders waren piloot John Brocket, 
boordschutter Francis O’Sullivan en ’radioman’ Trevor Pike.
Vanaf de autoweg N320 uit de richting Culemborg is deze crashplaats 
nog steeds goed te zien. Het ligt net voor de afslag naar het kerkhof in 
Ingen aan de linkerzijde van de weg.
De omgekomen bemanning werd vier dagen later door de Duitse 
Weermacht op de verzamelbegraafplaats Rusthof in Amersfoort 
begraven, waar hun graven nog steeds zijn te vinden.

Vier maanden later op 3 februari 1943 was Ingen weer getuige van een 
zware crash. 
Om halfzeven die avond vertrok van de basis Newmarket in Su�olk de 
Stirling AA-W met Serieno. R9250 van het 75e Squadron "Royal New 
Zealand Air Force, met als doel om Hamburg te bombarderen. Deze 
bommenwerper was één van de 263 bommenwerpers die deelnamen 
aan deze grote operatie.

De Stirling had een hoogte van 3500 meter en was ter hoogte van 
Ingen, toen het rond 19.45 uur werd onderschept en neergeschoten 
door een Duitse jager met aan de stuurknuppel Reinhold Knacke, die 
zelf later op die bewuste avond bij het dorpje Achterveld, bij Amers-
foort, verongelukte.
De Stirling stortte neer in de uiterwaarden, halfweg tussen de veren 
Eck en Wiel-Amerongen en Ingen-Elst, bij het toenmalige waterge-
maal. 
Verschillende bemanningsleden probeerden het brandende toestel 
nog te verlaten. Twee of drie van hen landden per parachute over de 
Rijn op Rhenens grondgebied: tweede piloot Dougal Scott kwam neer 
in de uiterwaarden bij Elst en was op slag dood; �ight engineer 
Desmond Hayward kwam terecht bij steenfabriek Over Betuwe in 
Remmerden en overleed later in een ziekenhuis in Amersfoort

 

�ight engineer Desmond Hayward kwam terecht bij steenfabriek Over 
Betuwe in Remmerden en overleed later in een ziekenhuis in Amers-
foort.
Twee of drie andere afgesprongen bemanningsleden kwamen aan de 
Betuwse kant terecht: het lichaam van boordschutter Desmond 
Clearwater werd zonder parachute in de uiterwaarden bij steenfabriek 
S.G. van der Pol in Ingen gevonden. Net als het lichaam met parachute 
van de Canadese boordschutter Edward McDermott.
Het is nog steeds niet duidelijk waar het lichaam van navigator Frank 
Boese terecht is gekomen. 
Eén bron vermeldt dat hij vlakbij het neergestorte toestel lag, een 
andere bron heeft het erover dat hij bij Elst terecht is gekomen. 
De Duitsers brachten deze vijf sto�elijke overschotten ook over naar 
de verzamelbegraafplaats Rusthof in Amersfoort, waar nu dus twee 
bemanningen die in Ingen zijn omgekomen, vlak bij elkaar begraven 
liggen.

In augustus 1949 werden tijdens het lichten van de resten van dit 
gecrashte vliegtuig nog de sto�elijke overschotten van de laatste drie 
bemanningsleden geborgen: Kenneth Blincoe, George Cook en 
Harold Lowe. Zij liggen nu in Amersfoort naast de andere beman-
ningsleden.
Verschillende inwoners van Ingen verklaarden dat bij het gemaal in de 
Ingense Waarden tot zeker 1960 een houten kruis heeft gestaan met 
de inscriptie '3 februari 1943 08.00 uur' en dat jaarlijks 
Engelssprekende familieleden van de omgekomen bemanning 
bloemen bij het kruis neerlegden. Wat zou het mooi zijn als van dit 
gedenkteken nog foto’s tevoorschijn komen. 

Tot besluit dit gedicht dat is te lezen op een bord bij de ingang van 
een begraafplaats voor geallieerde soldaten en dat iedereen tot 
nadenken stemt:

When you go home
Tell them of us and say
For their lives tomorrow
We gave our today 
Meer informatie is te vinden op de website van Richard van de Velde: 
www.oorlogsslachto�erswestbetuwe.nl. 
U kunt hem bereiken onder telnr. 0345-502583

Hier staat een 
van de bewoners 
bij de plaats van 
de crash.  
Het noodhuisje 
van familie van Os 
is op de 
achtergrond zichtbaar.

Crash plaats uiterwaarden bij Ingen

3e van rechts Travor Pike



De grondschroef voor een solide fundatie

Stop met graven of heien, of te wel Stopdigging

Niet graven 
zet je schop weg en spaar je rug

Geen betonnereng 
vermijd zware arbeid met beton

Geen schade aan de omgeving 
schoon en netjes, geen modder of rotzooi
past uitstekend in een circulair bouwproces 
100% herbruikbaar en recyclebaar 

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

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

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

Stopdigging: neem contact met ons op en zie hoe 
funderen 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.

AANPAK Rioolreiniging

Twee Sluizen 5
4016 DC Kapel Avezaath
T: 0344 - 66 16 99

I: www.aanpak.eu
E: Info@aanpak.eu
M: 06 - 46 07 6572

Uw riool
onze zorg

Een verstopping van het riool moet zo snel mogelijk opgelost worden. 
Onze servicebussen zijn speciaal ingericht en voorzien van de beste apparatuur om u zo snel mogelijk te helpen. 
Wij gaan altijd op pad met verenmachines, hogedruk-apparatuur, freesapparatuur, zenderdetectie en 
inspectiecamera’s. 
Naast Tiel zijn wij ook werkzaam in de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe en Neder-Betuwe.
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5 april 1945: een zwarte dag voor Asch en Ravenwaaij
Richard van de Velde

De zwaar beschadigde steenfabriek Roodvoet na het bombardement (foto: RAR te Tiel

Dit is wetering  t.o. restaurant De 
Kletskop in Asch, waar de Mustang 
van Jerry McDonell crashte.

Na 65 jaar is er in het landschap niets meer van te zien, maar als je 
tegenover restaurant De Kletskop in Asch een doodlopend paadje in 
loopt, bekruipt je toch een vreemd gevoel. Zeker als je weet dat hier 
op 5 april 1945 de Amerikaanse piloot Jerry McDonell met zijn jacht-
vliegtuig neerstortte en veel schoolkinderen uit Zoelmond daar 
getuige van zijn geweest.

    Hij was met zijn dertiende   
    vlucht bezig, toen    
    zijn Mustang P-51-K, met de   
    bijnaam My Baby Doll, ‘s   
    morgens op de terugweg naar  
    zijn basis Steeple Morden in 
Engeland, in de buurt van het Noord-Brabantse Heesch door Duits 
afweergeschut werd geraakt. Jerry landde daar op de Nistelrodense 
landingsbaan B-88, waarschijnlijk om noodreparaties te verrichten en 
steeg even later weer op. Om 14.40 uur kreeg Jerry boven Buren weer 
motorproblemen. 
Hij probeerde in de ochtendmist een noodlanding te maken op het 
weiland Den Dries in Asch, schuin tegenover café De Strooppot, tegen-
woordig restaurant De Kletskop. 
In zijn duikvlucht raakte het toestel eerst enkele toppen van 
fruitbomen in de boomgaard van de familie Van Alphen, maar kwam 
vervolgens na enkele tientallen meters over het weiland te zijn 
geschoven met het landingsgestel in een wetering terecht en sloeg 
over de kop. Het toestel viel daardoor in kleine stukken uiteen en 
raakte in brand. Jerry was uit het toestel geslingerd en op slag dood.

Na de crash werd het terrein afgegrendeld door tientallen toegesnelde 
en bewapende Duitse militairen en SS’ers, die in enkele grote boerde-
rijen in de buurt waren ondergebracht.
De toen 11-jarige Meijns van Dijk uit Beusichem verhaalde: “Ik was er 
samen met mijn buurman Cor de Heus als één van de eerste bij en zag 
kans een boordkanon te bemachtigen. Toen ik echter die Duitsers zag 
naderen, gooide ik ‘m weer snel terug in de wetering en rende weg. 
De volgende dag heb ik er nog naar gezocht, maar vond ‘m helaas niet 
meer.”
    Een tijdlang was de plek des   
    onheils onveilig als gevolg van  
    ontplo�ende munitie.   
    Diezelfde middag had E.H.B.O- 
    er en Rode Kruis-medewerker  
    Jan van Alphen, op verzoek van  
    de Duitse commandant   
    Phillippi, de delen van het   
    sto�elijk overschot in een kist  
    verzameld en overgebracht   
    naar de Breedendamlaan in   
    Beusichem. Toen vervolgens de 
Duitse bewaking werd opgeheven, zagen verschillende schoolkin-
deren uit Asch kans om op souvenirjacht te gaan. 
Een van de kinderen ander nam een gedeelte van een van de boord-
kanonnen mee naar huis en bewaarde het 65 jaar lang in zijn schuur. 
Een ander gewild object was het plexiglas van de cockpit. 
Dat werd gebruikt als brandglas, maar ook om er armbanden van te 
maken. Dhr. Van Mourik uit Beusichem maakte een slangenarmband 
van het cockpitglas van Jerry's vliegtuig. 

Jerry werd een dag later begraven op de Algemene Begraafplaats in 
Buren, naast de zeven graven van de crew van een Engels vliegtuig dat 
in juni 1944 nabij de Hennisdijk was neergestort. Op 11 maart 1946 
werd Jerry McDonell herbegraven in zijn geboorteland. 
Zijn oudere broer Roger had het voorrecht de sto�elijke resten van zijn 
broer per trein vanaf New York naar de begraafplaats in High Springs in 
Florida te brengen. 

Alle inwoners van het kleine dorpje waren aanwezig, toen Roger na 
a�oop van de ceremonie, volgens Amerikaans gebruik, de Ameri-
kaanse vlag aan zijn ouders overhandigde. 
Op het imposante graf van Jerry’s staan de koele woorden “Killed in 
action near Buren, Holland”. 
Jerry gaf zijn leven voor onze vrijheid en dat mogen we nooit 
vergeten. In het voorjaar van 2011 kreeg Beusichemmer Richard van 
de Velde permissie van Dries van Mourik, de eigenaar van restaurant 
De Kletskop (vml. De Strooppot), om een plaquette ter nagedachtenis 
aan Jerry McDonell te bevestigen aan de muur van zijn restaurant. 
Op 2 april 2011 onthulde getuige van het eerste uur Meijns van Dijk 
(rechts op de foto) in het bijzijn van Dries van Mourik deze plaquette. 
Tijdens deze korte plechtigheid  klonk Jerry's favoriete hymne 
Crossing the bar

Kogelregen door dak

Op dezelfde dag van de crash van Jerry McDonnell, vond twee kilo-
meter verderop in Ravenswaaij een ramp plaats, waar nog steeds over 
wordt gesproken. Wat was het geval? 
’s Morgens vroeg op die bewuste 5 april, achtervolgden vanaf Deil drie 
geallieerde vliegtuigen een SS-auto. Op een gegeven moment reed 
deze auto van Zoelmond via de Donkerstraat richting Lekbandijk naar 
Ravenswaay. De Nederlandse SS'ers konden hier aan de zijkant van 
een huis aan de Donkerstraat, dat dicht bij de weg stond, op tijd   
    dekking zoeken voor hun   
    achtervolgers. De jachtvlieg  
    tuigen kregen de SS-auto   
    echter spoedig in het vizier en  
    beschoten niet alleen deze   
    wagen, maar ook het woon  
    huis van landbouwer Jan J. van  
    Eck en Elisabeth van Bekkum.  
Op zolder sliepen op dat moment hun vier kinderen: Dirk, Corrie, 
Ste�na (“Fientje”) en Arie ("Broer"). De kogels doorboorden het dak en 
de 12-jarige Fientje raakte dodelijk gewond en haar jongere broertje 
Arie zo zwaar gewond, dat hij uiteindelijk een been moest missen. 
Ook de toen 16-jarige Corrie raakte door scherven gewond. 
De gewonde kinderen werden naar het Tielse Ziekenhuis gebracht, 
dat inmiddels was geëvacueerd naar het landgoed Mariënwaerdt bij 
Beesd.
Ste�na’s toenmalige hoofdonderwijzer van 
de Ds. Derksenschool in Ravenswaay, 
bestelde zonder medeweten van de familie
Van Eck een grafsteen. Vandaar de opmer-
kelijke tekst. Het graf van Ste�na is nog 
steeds te zien op de Nederlands-Hervormde
begraafplaats naast de kerk in Ravenswaaij.

 
Meer informatie is te vinden op de website van Richard van de Velde: 
www.oorlogsslachto�erswestbetuwe.nl. 
U kunt hem bereiken onder telnr. 0345-502583



WEVERS BEGRAFENISVERZORGING
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Lienden/Ommeren- In de loop van de middag op 24 april 1945 
werden door Engelse dubbelstaartige bommenwerpers aanvallen 
uitgevoerd op het Marktplein in Lienden. Ze vlogen op geringe 
hoogte. Door brisantbommen (brandbommen) werd een �ink 
aantal woningen vernield. Roelof v.d. Berg destijds hierover:
“ Ik zag de beschieting  van dichtbij. We waren namelijk net op de 
boerderij De Abdijhof ( familie Van Steenis). Een vreselijk gezicht”.
Het is een raadsel gebleven waarom de Engelse vliegers het Markt-
plein bombardeerden. 
Er was op dat moment geen Duitser in de buurt.

Op dezelfde dag werden “Huize Den Eng” en de schuren totaal 
vernield. Hiervoor was wel degelijk een motief. 
In “Den Eng” zetelde een Duitse staf. In de hiernaast staande schuur 
was een munitieopslagplaats. 
Ook het herenhuis naast “Den Eng” ging in vlammen op.
In het landhuis waren op dat moment ongeveer 25 Duitse militairen 
en 4 Hollandse meisjes in Duitse uniformen ( zogenaamde ‘Wehr-
machtshelferinnen’) ingekwartierd. 
Een aantal soldaten verloor het leven bij deze aanvallen. 
Ook de Hollandse meisjes konden het bombardement niet navertel-
len. Behalve die ene , die  net voor de aanval, voor een avontuurtje 
koos met een hoge o�cier. 
De omgekomen meisjes zijn in eerste instantie begraven op de 
Ingense begraafplaats. Later zijn ze herbegraven in IJsselstein.

Hervormde Pastorie Ommeren
De Engelse bommenwerpers tro�en op dezelfde middag ook de 
woning van Remmert Septer ( Huize Gerrit) aan de Lienderveldses-
traat. Verder moesten ook de woning van Dorus van Essenveld ( 
Kerkstraat) en de Hervormde Pastorie het ontgelden. 
In deze pastorie huisden tussen de 12 en 25 Duitsers. 
Er stond een Funkstelle (seincentrum) in de kelder. 
De verzetsgroep ‘Albrecht’ gaf dit door aan de strijdkrachten. 
Er sneuvelden 2 Duitsers.

Piet Verwoert
Bombardement Marktplein Lienden en Huize “Den Eng” te Ommeren

Marktplein Lienden Foto: H. van Meeteren

Huize Den Eng na het bombardement Foto: H. van Meeteren

Atributen van het slagveld Lienden Foto: H. van Meeteren

Huize Den Eng voor en na de oorlog

Kadaver van paard in de verwoeste stallen van Den Eng Foto: H. van Meeteren



Esther Jeanette Antoinette Frank (Elly) wordt op 19 december 1937 
geboren. Haar ouders zijn Jacoba van Dijk en Hartog Salomon 
Frank. Elly’s geboorte is een verrassing: Jacoba en Hartog hebben 
de hoop al opgegeven ooit zelf kinderen te krijgen. 
Ze hebben wel een pleegdochter, Elisabeth Dasberg.

Als Jacoba Frank achtendertig jaar is, wordt Elly geboren. 
Het meisje groeit op in Lienden, waar Hartog Frank een manufac-
turenwinkel heeft aan de Dorpsstraat.
Judith van de Berg, ook uit Lienden, werkt bij de familie Frank. 
Zij neemt een groot gedeelte van de zorg voor Elly over.
Het duurt niet lang voor de familie Frank de gevolgen van oorlog 
merkt. 
De burgemeester van Lienden, burgemeester Kamp, heeft op 19 
augustus 1942 op verzoek van het Tielse arbeidsbureau de namen 
van de joden in zijn gemeente doorgegeven. 
Familie Frank krijgt de waarschuwing dat het naar een Duits 
werkkamp zal worden gestuurd. 
Ze horen dat het arbeidsbureau hen de volgende ochtend 
opdracht zal geven om zich in Tiel te melden.

Hartog Frank besluit om onmiddellijk onder te duiken.
Maar wat moeten ze met Elly? 
Ze is nog zo klein… 
Ze kunnen haar niet in een kleine ruimte opsluiten, ze zou het niet 
uithouden! Bovendien geeft de boer waar ze gaan onderduiken aan 
dat hij bang is dat Elly hen zal verraden.
Hartog en Jacoba Frank kunnen zich niet voorstellen dat de 
Duitsers dit kleine meisje niet met rust zouden laten. 
Ze besluiten, onder het voorwendsel dat ze in Tiel rugzakken 
moeten gaan kopen die ze nodig hebben voor hun reis naar 
Duitsland, Judith van de Berg op Elly te laten passen. 
Zij kan niet mee, de voetreis (hun �etsen zijn ingevorderd) zou voor 
haar te ver zijn.

Judith neemt het meisje mee naar haar huis. 
Meteen die nacht duiken Hartog en Jacoba en Liesbeth onder bij 
een boer in Kesteren.
Niet lang daarna moet Judith zich bij de burgemeester van Lienden, 
burgemeester Kamp melden. 
Die vertelt haar dat de ouders en aangenomen zus van Elly 
ondergedoken zijn. Grote schrik! 
Daar had ze niet op gerekend. 
Natuurlijk mag het kind bij haar blijven, verzekert de burgemeester 
haar, dat moet geen probleem zijn.

Maar helaas. Burgemeester Kamp is bang dat hij hier last mee krijgt. 
Hij besluit uit te zoeken of er een artikel is, dat op deze situatie van 
toepassing is.
Dat is er, artikel 3 uit een Duitse verordening: ‘Voor het blijvend of 
tijdelijk veranderen van woonplaats of gewone verblijfplaats door 
joden is een vergunning vereischt.’
De kleine Elly heeft dus een vergunning nodig! 
Hij besluit, ondanks protest van de gemeentesecretaris (‘Daar zult u 
het kind niet mee redden, burgemeester!’) en de commies ter 
secretarie, bij een Duitse instantie een vergunning aan vragen.
De burgemeester schrijft een brief die eindigt met ‘mir die Geneh-
migung zu verleihen um E.J.A. Frank bei der Familie Van den Berg 
verbleiben zu lassen.’
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Elly Frank het meisje dat 75 jaar geleden verdween

De SD geeft na anderhalve week telefonisch door dat de kleine Elly 
Frank onmiddellijk, diezelfde dag nog, naar Den Haag moet worden 
gebracht.
De burgemeester aarzelt niet. 
Hij doet meteen wat hem wordt gezegd, ondanks dat met een 
beetje treuzelen of een waarschuwing vooraf Elly misschien nog 
ergens anders heengebracht had kunnen worden.

Hij gaat met een gemeenteveldwachter naar het huis van de familie 
Van de Berg. 
Daar speelt zich een drama af: Elly moet mee, ondanks smeekbeden 
van de familie. Judith van de Berg zegt er in de documentaire over: 
‘Ze sloeg haar armpjes om me heen, maar ze moest weg. 
Er was geen pardon voor. Het was net of ze van me weggescheurd 
werd. O, dat heb ik altijd zo naar gevonden. 
Dat ze dat kind uit mijn armen haalden. Ik vond het verschrikkelijk.’
Elly wordt door de veldwachter naar Den Haag gebracht. 
Een dag later is ze al in Westerbork. Wat daar met haar gebeurd is, 
weten we niet, wel dat ze al heel snel, op 14 september 1942, op 
transport richting Auschwitz wordt gezet.
De reis duurt een paar dagen. 
Waarschijnlijk is ze onmiddellijk na aankomst, op 17 september 
1942, vergast in een van de gaskamers van Auschwitz-Birkenau.

Burgemeester Kamp wordt na de oorlog kort geschorst en krijgt 
slechts een niet openbare berisping, ondanks het oordeel van een 
speciale adviescommissie: ‘Hij had als goed Nederlander moeten 
inzien, dat indien al ooit, hij zeker slechts in het geval van uiterste 
noodzaak de aandacht van de Duitschers op dit kindje had mogen 
vestigen. 
Deze noodzaak bestond hier niet. 
De geheele wijze van optreden ten aanzien van dit Jodenmeisje is 
dan ook naar het oordeel der Commissie ernstig laakbaar en 
onvergefelijk.’
Volgens het advies van deze commissie behoort burgemeester 
Kamp geschorst te worden. 
Het blijft echter bij een advies: de commissaris van de koningin in de 
provincie Gelderland beslist dat Kamp er met slechts een berisping 
zonder openbaarmaking van af komt; en een berisping is geen 
beletsel voor zijn terugkeer als burgemeester van Lienden en 
Maurik. 
Burgemeester Kamp wordt vlak voor de jaarwisseling 1945/1946 
weer in zijn ambt hersteld. 

Kamp zegt later zelf in de eerste raadsvergadering die hij voorzit: 
‘Als gevolg van de oorlogstoestand is er rond mij veel stof 
opgewaaid. 
Er is een storm gegaan over Europa, een orkaan over Nederland. Het 
gezicht op mij is daardoor vertroebeld. 
Ik heb in die tijd geen gelegenheid gehad mij duidelijk te doen zien. 
Ik erken, mijn houding was niet altijd de juiste. 
In mijn stakingstijd ben ik weer tot rust gekomen. 
Ik heb onder voordurende spanningen geleefd. 
Die zijn voorbij, de rust is in mij weergekeerd en gelukkig ben ik 
terug gekomen tot een evenwichtig mens.’
Maar Elly kwam nooit meer terug.

Op het schoolplein van Basisschool de 
Sterappel in Lienden staat het 
Monument voor Ellie Frank gemaakt 
door Tony Bos uit Lienden.

Tekst op het Monument:

ELLIE FRANK TUSSEN TWEE WERELDEN

Noot van de redactie: Na zijn pensioen wordt in 1955 als eerbetuiging de openbare school 
van Lienden naar hem vernoemd. 'De Burgemeester Kampschool'. Pas in 2005, als deze 
basisschool het 50 jarig bestaan viert, zal de naam veranderd worden in 'Openbare 
Basisschool De Sterappel'. Sinds 2010 staat er op het plein van 'de Sterappel' een bronzen 
beeldje ter nagedachtenis aan Ellie Frank
Het is inmiddels een plekje waar Ellie jaarlijks op 4 mei door velen wordt herdacht

Liesje (Liesbeth Dasberg) en Elly 
Frank, Lienden, 1941. 
Deze foto is genomen vlak voordat 
de familie Frank onderdook. 
Het is een van de zeer weinige foto’s 
die er van Elly zijn.
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‘Currahee’ overlijdt in lazaret Ommeren

De zwaar beschadigde steenfabriek Roodvoet na het bombardement (foto: RAR te Tiel

Soms lijkt het in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel echt op 
schatgraven. Onverwachts kan je dan in een map over oorlogszaken 
iets heel bijzonders tegenkomen. 
Bijvoorbeeld deze korte memo van burgemeester Kamp uit Lienden, 
waarin een naam en legernummer van een militair genoemd wordt: 
Robert L Kane 39183971 en de toevoeging: “De Duitschers namen hun 
zwaargewonden en gewonde krijgsgevangenen mee naar hun 
noodziekenhuis in Ommeren. 
De secretaris van Lienden neemt aan dat Kane daar is gestorven en in 
Ingen is begraven.”
Werkelijk uniek, want tot nu toe is niets bekend over dat Duitsers in 
deze regio ook zwaar gewonde geallieerde krijgsgevangen hebben 
meegenomen naar hun noodhospitaal, de Lazaret. 

   Na tientallen uren speurwerk en het   
   opvragen van Roberts persoonlijke   
   dossier in het militaire archief in St.Louis  
   (VS), is het mogelijk om een reconstruc 
   tie te maken van zijn korte militaire leven  
   en krijgt deze onbekende para een   
   gezicht.

   $50 bonus
   Robert Leo is geboren in 1917 en is de  
   derde in de rij van negen kinderen van  
   het echtpaar Thomas Joseph Kane   
   (1890-1963) en Anna Julia Nayes (1889-
1971) uit Cadott, Wisconsin, aan de noordgrens van de VS. 
Als Robert vier jaar op de Stanley High School heeft gezeten, vertrekt 
hij naar de westkust om daar te gaan werken. 
Hij heeft dan inmiddels ervaring als chau�eur van een bus, taxi, truck 
en tractor. 
Dan wordt hij opgeroepen voor militaire dienst en geeft hij aan dat hij 
een voorkeur heeft voor de paratroepers. 
Niet alleen vanwege de sensatie, de eer en de $50 bonus die dienstpli-
chtigen ontvangen, maar ook omdat hij een leerzame en uitdagende 
ervaring wil opdoen.

Five-Oh-Sink
In juli 1942 wordt Robert geplaatst bij het 506th Parachute Infantry 
Regiment (PIR) in Camp Toccoa in het zuidelijke Georgia. 
Hier krijgt het de bijnaam de “Currahees”, naar het gebergte nabij het 
trainingskamp.
Bob volgt hier één van de zwaarste trainingsprogramma's van het 
leger. Hij zwoegt 12 uur per dag om zijn algehele uithoudingsvermo-
gen te vergroten door dagelijks naar de bergtoppen te rennen en ‘s 
nachts lange marsen met kompas te maken. 
Het regiment staat onder bevel van kolonel Robert "Bob" Sink en 
wordt daardoor ook wel aangeduid als de Five-Oh-Sink. 
Sink leest in een tijdschrift over een Japanse legerunit die het wereld-
record voor marcheren in handen heeft. 
Hij gelooft dat zijn mannen, waaronder ook Bob Kane, het kunnen 
verbeteren. 
Eind november 1942 marcheert hij met het 2e bataljon in volle bepak-
king van kamp Toccoa naar Atlanta: 220 km in ruim 75 uur, inclusief 
33,5 uur daadwerkelijk marcheren. 
Het record wordt verpulverd en maar 12 van de 556 mannen van dit 
bataljon voltooien de mars niet.

The Parachutist Badge
Aan de Airborne School in Fort Benning begint de ‘echte’ 
parachutetraining en oefent Kane veelvuldig op de bijna 11 meter 
hoge vrije-valtorens. 
Ook leert hij zijn eigen, net ontwikkelde, nylonparachute inpakken en 
zijn uitrusting gereedmaken om te kunnen gebruiken bij luchtlan-
dingsoperaties. 
Na het voltooien van deze Jump School, volgt het theorie- en prak-
tijkexamen. 

Robert behoort tot de 98% van de mannen van de 506e, die zijn Jump 
Certi�caat, de gouden Jumpschoolring en de begeerde Parachutist 
Badge in ontvangst mag nemen. 
Vervolgens verhuist de eenheid naar Camp Mackall in North Carolina 
voor een uitgebreide tactische training en doet Bob ervaring op met 
nachtelijke sprongen met volledige bepakking. 
In dit kamp krijgen de Currahees op 1 juni 1943 het eervolle bericht, 
dat zij onderdeel gaan uitmaken van de 101st Airborne Divisie.
Tenslotte leert Bob bij de zgn. Tennessee-
manoeuvres om achter de linies wegversperringen 
op te zetten, bruggen te vernietigen en te werken met 
communicatiemiddelen. 
Hierna worden de paratroepers in september 
1943 overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk, 
waar de 506e gestationeerd wordt ten zuidwesten 
van Oxford.

Easy Company
Op D-Day 6 juni 1944 wordt het 506th PIR ingezet bij Operatie 
Overlord in Normandië. 
Samen met de 82nd Airborne landt de 101st op het schiereiland 
Cotentin. Hun taak is het bewaken van de �anken naar Utah Beach en 
voorkomen dat Duitse versterkingen de kust kunnen bereiken. 
Bovendien moeten ze het Duitse artilleriegeschut in het achterland 
uitschakelen.
Robert behoort bij de B-compagnie van het eerste bataljon. 
De lotgevallen van de E-compagnie van het tweede bataljon, de zgn. 
Easy Company, zijn te zien in de televisieserie Band of Brothers van 
Steven Spielberg en Tom Hanks.

Kane springt om 01.00 uur en is betrokken bij de allereerste gevech-
ten in de buurt van Carentan. Na hevige gevechten krijgen zij het 
terrein nabij Utah-Beach in handen, vlak voor de troepen met 
landingsboten het strand op gaan. 
Bij een van de acties moet Robert gewond zijn geraakt,
want hij wordt onderscheiden met de Purple Heart. 
De Five-Oh-Sink keert op 10 juli terug naar Engeland 
voor rust en training.

Hell’s Highway
In augustus 1944 bedenkt de Britse veldmaarschalk 
Montgomery een simpel en gevaarlijk plan, dat er voor moet zorgen 
dat de oorlog voor Kerstmis voorbij moest zijn. 
Hiertoe moet dan wel een luchtlanding door drie divisies (Market) 
worden uitgevoerd, die een strook zouden moeten innemen waar alle 
bruggen in lagen van de Belgische grens tot aan Arnhem.
Door een grondo�ensief (Garden) zou dan in snel tempo vanuit België 
naar Arnhem een afstand van 120 km. overbrugd moeten worden, om 
de parachutisten en glidermen bij Arnhem te ontzetten.

Op 10 september 1944 geeft de Amerikaanse Generaal Eisenhower 
met tegenzin zijn toestemming aan dit plan Operatie Market-Garden. 
Hij richt dan het eerste geallieerde luchtlandingsleger op, dat uit 
Amerikaanse, Britse en Poolse onderdelen bestaat. Deze eerste 
Airborne-divisie bestaat uit parachutisten en glidermen van de 82e en 
101ste Amerikaanse luchtlandingsdivisies.
De Currahees van Bob Kane moeten dan voor de tweede maal in actie 
komen. 
Hun missie wordt het veiligstellen van 23 km weg van de zgn. Hell’s 
Highway, de huidige N265 van Eindhoven naar Veghel.
Op 17 september 1944 rond 13.15 uur landt het hele regiment bij 
dropzone "C" op de Sonse Heide, tussen Best en Son. 
Ze verzamelen zich snel, marcheren naar Son, maar worden daar in 
het centrum verrast met een beschieting door een Duits 88 mm 
kanon, dat hun opmars stopt. 
Het 1e bataljon probeert het dorp in het westen te omzeilen, maar 
wordt tegengehouden door twee 88 mm kanonnen bij het Wilhelmi-
nakanaal. Hierbij vallen vele slachto�ers. 

op te zetten, bruggen te vernietigen en te werken met 

Robert “Bob” Kane (foto: B. Florissen)
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Richard van de Velde

De zwaar beschadigde steenfabriek Roodvoet na het bombardement (foto: RAR te Tiel

Met behulp van hun eigen kanonnen vechten de parachutisten van de 
506th zich een weg naar de brug. De Duitsers hebben de para’s van de 
506e lang genoeg kunnen ophouden om explosieven op de brug aan 
te brengen en als de eerste parachutisten de brug naderen, blazen ze 
hem op. Provisorisch wordt er snel een houten noodbrug gemaakt, 
zodat het 2e en 3e bataljon overgezet kunnen worden om naar 
Eindhoven op te rukken.

De volgende morgen 18 september komen zij aan de rand van 
Eindhoven zwaar onder vuur te liggen door twee Duitse 88 mm kanon-
nen en zwaar machinegeweervuur. 
Langzaam trekken de troepen op en na een intense strijd worden de 
twee kanonnen van de Duitsers vernietigd, soldaten gevangenen 
genomen en stoten de troepen door naar de vier bruggen over de rivier 
de Dommel. 
Die worden zonder problemen ingenomen.
Vroeg in de middag van 18 september wordt in Eindhoven-Noord op de 
Woenselsestraat het eerste contact gemaakt tussen twee pantserwa-
gens van het XXX-korps en de 506e. 
Helaas moeten de parachutisten melden dat de brug bij Son verloren is. 
Ingenieurs van de XXX-korps worden ijlings naar deze plek gestuurd 
om een Baileybrug over het Wilhelminakanaal te plaatsen. 
Dat lukt op 19 september. 
Tegen de avond arriveert de hoofdmacht van het XXX-korps in 
Eindhoven en begint de tocht richting Arnhem.
Het uitgedunde 1e bataljon van Bob is in Son achtergebleven en heeft 
enkele naburige dorpen, zoals Breugel, Nederwetten en Nuenen, 
bevrijd.
Helaas stokt de geallieerde opmars bij de laatste brug in Arnhem en 
mislukt de operatie Market Garden. 
Daardoor verhuist eind september 1944 de frontlinie naar het gebied 
ten oosten van Nijmegen en de Betuwe.

The island
In dit zogenaamde ’Eiland’, dat globaal loopt van Heteren tot aan 
Opheusden, sluit op 4 oktober 1944 de 101e Airborne divisie, met het 
Regiment van Bob, zich aan bij de daar al aanwezige 82nd Airborne. 
Hier lossen zij de Britse 43e (Wessex) Infanteriedivisie af, die na het 
verlies van Arnhem-Oosterbeek daar zijn gebleven. 
Meteen na hun komst worden de Amerikanen fel bestookt door Duitse 
tanks en artillerie, die vanaf de Grebbeberg goed zicht hebben.
De nieuw uitgeruste Duitse 363e Volksgrenadiers wordt vanuit 
Duitsland ook hier naartoe gedirigeerd en in de nacht van 4 op 5 
oktober begint een dagenlang gevecht om Opheusden. 
Terwijl de licht gewapende para's en Britse artillerie aan de oostkant 
van Opheusden ingegraven zitten, krijgen de Duitsers de Dorpsstraat 
aan de westzijde in handen. 
Deze straat wisselt die dag zeven keer van bezetter en er vallen enorm 
veel slachto�ers. In de in puin geschoten windmolen aan de Dalwa-
genseweg vinden 120 geallieerde gewonden onderdak.
De Duitsers proberen Opheusden in te sluiten, maar komen niet verder 
dan de spoorlijn, waar de Currahees zich hebben verschanst.
‘s Middags 6 oktober gaat de B-compagnie van Bob in de tegenaanval. 
Met een machinegeweer springen John Garrigan en Bill Oatman over 
een paar sloten en rennen met de rest van 
hun peloton over een tabaksveld. 
Dan komen ze bij een hek van anderhalve 
meter hoog, waarachter vele jonge Duitse 
soldaten liggen. Bill vuurt constant met 
zijn wapen, maar merkt dat ze niet verder 
kunnen. Zijn maten verschuilen zich in 
huizen, maar sergeant Bob Kane klimt 
over het manshoge hek en wordt nooit
 meer gezien. In het donker gaan ze nog 
op zoek naar hemm, maar kunnen hem 
niet meer vinden. ‘s Avonds wordt Bob als 
vermist opgegeven. In het centrum van 
Opheusden, achter het huis van de notaris, 
heeft vroeger rechts het hoge ijzeren hek gestaan, waarover Bob is 
gesprongen. 

Lazaret
Amerikaanse documenten maken duidelijk dat Bob bij deze klimpar-
tij zwaar gewond moet zijn geraakt, krijgsgevangen gemaakt en door 
de Duitsers is meegenomen naar hun lazaret in de lagere school in 
Ommeren. 

Hier overlijdt hij uiteindelijk op 13 oktober aan zijn verwondingen.
Een dag later wordt hij op de Algemene Begraafplaats in Ingen 
begraven. 

Een tweede bijzonder archiefstuk geeft daarover gedetailleerde 
informatie:
"J. van Schaik, Achterbrei 194 in Ingen, geeft inligtingen over een 
Amerikaans soldaat. 
Dat hij op het kerkhof te Ingen begraven ligt en wel op den data 14 
October 1944. 
Hij was miltereer en begraven ongeveer 16 Duitsers wonen de 
begravenis bij ook een veldprederker was aan wezig. 
Zijn boven kleren zijn afgenomen en zijn schoenen. 
Hier mede verklaar ik dat dit naar waarheid is Opgemaak."

In maart 1946 wordt zijn sto�elijk overschot overgebracht van Ingen 
naar de Amerikaanse Erebegraafplaats in Neuville en Codroz, in de 
Ardennen. 
Op verzoek van zijn familie worden in 
april 1949 de sto�elijke resten van 
Robert weer opgegraven en overge-
brachtnaar de USA. Een maand later 
vindt de herbegrafenis plaats op de 
Brooklawn Cemetery in Chippawa, Wisconsin.
Uit Amerikaanse documenten blijkt dat Robert in London was 
verloofd met de Britse Margaret Trender. 
Hun trouwdatum was al gepland, maar het huwelijk kon door het 
plotselinge overlijden van Robert geen doorgang vinden. 
Ze bleek wel in verwachting van hem te zijn, want begin 1945 werd in 
Londen Robert Kane Trender geboren.
 Hij kreeg dus de voornaam en achternaam van zijn vader. Helaas is 
dèze "Bob" begin januari 2019 in Londen overleden.

Over de strijd in Opheusden vinden we in de Nederlandse 
geschiedenisboeken niet veel terug, maar zowel voor de 101e 
Airborne Divisie als voor de inwoners is die rampzalig geweest. 
In het stadhuis van de gemeente Neder-Betuwe in Opheusden hangt 
in het niet publieke gedeelte een herinneringsplaquette voor de 
Amerikaanse 101ste Airborne Divisie. 
Op het gedenkteken staat de 
'Screaming Eagle' afgebeeld, het 
symbool van deze Luchtlandingsdi
visie.Bobs strijdmakkers hebben nooit 
geweten wat er met hem is gebeurd, 
maar dat raadsel is nu opgelost. 

Hij heeft zijn leven gegeven voor 
onze vrijheid en dat mogen we 
nooit vergeten

(Bron foto van grafsteen: M. Kane)
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(Foto: R. van de Velde)
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Toespraak op 4 mei 2020 in de Lambertuskerk Ingen,  
geannuleerd vanwege het corona-virus

Chris van Esterik

Op 17 september was de hemel boven de Betuwe zwart van de 
geallieerde vliegtuigen. Met 2013 vliegtuigen werden 20.000 
geallieerde luchtlandingstroepen plus een enorme hoeveelheid 
materieel gedropt in de buurt van Nijmegen en Arnhem.  
De slag om Arnhem was begonnen. In een hevig gevecht, dat 8 dagen 
duurde, slaagden de geallieerden er niet in om de brug bij Arnhem te 
veroveren. Er werden 6000 geallieerden gevangen genomen, 1200 
sneuvelden, de rest dook onder of vluchtte naar het bevrijde zuiden. 
Aan Duitse zijde vielen er 3400 doden en gewonden.
De brandhaard van de strijd verplaatste zich nu naar Opheusden en 
Dodewaard, 10 kilometer ten oosten van Ingen. 

Op 1 oktober, overstroomden duizenden Duitse soldaten de 
gemeente Lienden en gelastten de Duitsers de bevolking van het 
Duitse deel van Opheusden te evacueren, evenals Kesteren, Ochten en 
IJzendoorn. Het gebied werd tot Sperrgebiet verklaard. 
Duizenden inwoners trokken westwaarts naar Lienden, Ingen, Omme-
ren en Maurik. 
Een ooggetuige uit Lienden schreef: “In een eindelooze rij, in 
stroomenden regen rolden wagens en karren en allerlei geïmprovi-
seerde voertuigen, hun vaak havelooze bezittingen langs den weg.”  
Op  die 1e  oktober had de oorlog Ingen echt bereikt. 
Dominee Koppert uit Ingen schreef: “Vele inwoners uit Kesteren en 
Opheusden vonden hier een gastvrij onderdak, nadat de Ingensche 
boeren  zich spontaan met hun wagens en paarden beschikbaar 
hadden gesteld om zo veel mogelijk huisraad uit de huizen te Kesteren 
weg te rijden.”
De strijd was zo grimmig en hard dat dominee Koppert schreef: “Het 
gebulder der kanonnen had de kerkdiensten op de Zondagen in Ingen 
onmogelijk gemaakt.”

Bommen en granaten
Pieta Hol, geboren van Westrhenen,  schreef in die dagen brieven naar 
haar dochter Ali, die in Heemstede woonde. Pieta trouwde in 1906 met 
Rut Hol. Allebei waren ze in Ingen geboren. De Hollen en de Van 
Westrhenens waren er welhaast de aanzienlijkste geslachten. 
Rut Hol, 32 op zijn trouwdag, was een neef van nicht Jaantje uit de Brei, 
die Nederlandse Letteren in Utrecht had gestudeerd en later het 
fameuze boek De Betuwe schreef. 
Rut en Pieta bewoonden een grote boerderij aan de Gang in Ingen. 

 
 

 

Ook meester Franke, hoofdonderwijzer in Lienden, en vader van de 
man van Ali, schreef naar Heemstede: Hij maakte in Lienden de strijd 
van heel nabij mee. Midden tussen de bommen en granaten schrijft 
de hoofdonderwijzer zijn verhaal: ‘Beste kinderen,                                                                                    
Veel mensen zijn al in schuren en een boomgaard gekropen met 
gegraven schuilkelders. Velen hebben Lienden verlaten. Lienden, 
Ommeren, Ingen, Eck en Maurik zitten nog vol vluchtelingen uit 
Opheusden, Kesteren, Ochten, IJzendoorn en Echteld, die ontruimd 
zijn. Velen zijn alles kwijt. 
De huizen zijn propvol met vluchtelingen en soldaten. 
Heel wat boeren zijn paarden, vee en wagens kwijt. ”
16 oktober 1944 moest Ingen op bevel van de Duitsers evacueren.  
Rut en Pieta Hol kregen in Maurik onderdak.  
Eind november mochten ze weer terug.  Pieta schrijft aan Ali hoe de 
Duitse soldaten de boerderij hadden achtergelaten: 
“De WC onder en boven liep zo wat over. Alles zat verstopt. 
Verder was alles ondersteboven gehaald. 
Er stond  letterlijk niets meer op z’n plaats. 
Alles uit de kasten gegooid, de telefoon lag zelfs in de voddenmand, 
helemaal verschimmeld. 
De weckketels zijn ook weg en de vleesmachine. De fornuispot is ook 
verdwenen. Ze schijnen die opgeladen te hebben met nog meerdere 
naar een schip te Eck en Wiel.” 

Restaurant Hol
Nauwelijks had de familie Hol de boerderij weer enigszins op orde 
of, in de nacht van 2 op 3 december, bliezen de Duitsers  bij Elden, 
vlak onder Arnhem de Rijndijk op. 
Met een geweldige kracht stroomde het water het gebied in met als 
doel om zo de geallieerden te verdrijven uit de omgeving van 
Opheusden en Kesteren. Op 7 december kwam het water naar 
Ingen. De eersten die vluchtten voor het water waren de Duitsers; 
Ze zochten een goed heenkomen op de noordoever van de Rijn. 
Café van Esterik, niet lang daarvoor nog een Duitse commandopost, 
kreeg opeens weer een heel andere functie. 
Het lag, evenals de nabijgelegen kerk, op een kleine verhoging in 
het dorp; daarom bleef het net vrij van het Rijnwater. 
En zo werd de gelagkamer tot noodhospitaal

Op 10 december beschrijft Pieta het nieuwe onheil in een brief naar 
Heemstede: “Het water is hier zo hoog gestegen dat ze in Luchten-
burg, Hoogkana en de Ganzert allemaal hun huizen uit moesten. 
Bij ons is er nog helemaal geen gevaar. 
Wat maken we toch allemaal mee, wie had gedacht dat de Betuwe zo 
op allerlei manieren in de knel zou komen. 
Wij zijn deze nacht met 29 personen in huis. Onder wie Zeger met 
moeder en Greetje en Jaap met het gehele gezin.” 
Zeger en Jaap waren de boerenknechten en Greetje was hun zus.                                                                                              
De meeste evacués sliepen op de korenzolder van de grote schuur. 
Pieta beschrijft hoe het er aan toe gaat: “Wij koken ’s morgens en al de 
andere mensen, 24 in getal, ’s avonds. 
In de grote kamer is ook ruimte voor al de mensen. 
Het is het restaurant Hol. 
Om de tafeltjes zitten de gasten, de jonge garde om de tafel in de 
hoek, de ouderen om de middelste tafel. 
Het menu is voor allemaal hetzelfde.”

                         

Hoog water en bevrijding in Ingen

Familie Hol

Chris van Esterik
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Is een kleinschalig recreatiepark met 75 chalets en Finse bungalows 
midden in de mooie en rustige Betuwe.
Ons park, tussen Ingen en Lienden, ligt zo’n 500 meter van de Rijn af.
Naast de veelal door bewoners gekochte bungalows, beschikken wij 
regelmatig over chalets die voor langere of kortere tijd verhuurd 
kunnen worden.
Op ons park zijn geen faciliteiten zoals een restaurant, speelplaats en 
andere lawaaierige voorzieningen.,
Wel kan in het Zwanemeer (een voormalige zandafgraving) in schoon en 
helder water gezwommen en gevist worden.
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Ze schetst een beeld van Ingen onder water: “Gek was het dat we dan 
kano’s bij ons voorbij zagen komen, als ook bootjes. Onze gierbak heeft 
goede diensten bewezen. 
Alledag gingen ze er mee naar het dorp om brood enz. te halen. Ook 
moest er water mee gehaald worden bij Sinus. In het washok zitten 10 
mensen uit Opheusden nog.
 Vandaag hebben ze voor alle kerstdagen brood gehaald, een zak vol. 
Toch wordt het brood hier ook minder.”                                                                 Door 
het hoge water functioneerde de waterleiding niet of nauwelijks meer. 
Het slechte water veroorzaakte schurft en men kwam onder de luizen. 
Er brak tyfus uit. 

Meester Franke schrijft: “Een heele vloot van zonderlinge vaartuigen 
verscheen op de binnenzee, van wat eens de vruchtbare Betuwe was. 
Oude linnenkasten waren omgebouwd tot roeibooten. 
Logge gierbakken werden omgetooverd in punters. Lijndiensten met 
moderne rubberbooten werden ingesteld. 
Een transport naar Tiel (afstand 10 K.M.)  duurde twee dagen en kon 
slechts geschieden onder politiegeleide. 
Het water overstroomde de aardappelkuilen en duizenden mudden 
appels dreven op de wijde watervlakte rond. Veel ongedorscht koren 
ging verloren en meubelen dreven als wrakhout in de verlaten woning 
rond.” De tabaksvoorziening, al een probleem vóór de overstroming, 
kwam nu echt in de problemen. 
Tijdens de oorlog was men overgegaan op eigen teelt. 
Bij gebrek aan vloeitjes of ander papier om sigaretten mee te rollen 
werd het uitstekende dundrukpapier uit de wat luxere bijbels gebruikt. 
Gods Woord kan immers voor vele doeleinden gebruikt worden. 
En sommigen meenden dat de drukinkt van het papier een speciaal, 
wellicht hemels, aroma gaf aan de sigaret.                  
Op 6 januari 1945 werden Lienden, Ommeren en een gedeelte van 
Ingen opnieuw tot Sperrgebiet verklaard. 
Hoofdonderwijzer Franke uit Lienden schreef: “Geen waterleiding, 
geen electriciteit, geen benzine, geen olie voor tractoren of dorschma-
chines.  Veel zieken. Diphterie. Volle noodziekenhuizen, onvoldoende 
medicijnen. Gegronde vrees voor epidemieën. 
Steeds nijpender werd de toestand. 
Vee moest worden afgeslacht. Aardappelen waren niet meer 
aanwezig.”   Nog op 27 februari, vijf weken voor de bevrijding, worden 
twee Ingenaren op het Dorpsplein dodelijk getro�en door geallieerde 
granaten, G. van Ewijk, 45 jaar en J. Kwint, 60 jaar.        
 Eerder sneuvelde G.W. van Ewijk, 26 jaar oud, in de slag om de Grebbe-
berg in mei 1940 . Addy Booij een neef van Jaan Hol, sneuvelde, 19 jaar 
oud op 15 oktober 1944 bij de gevechten rond Opheusden. 
En later in Indië, kwam op 29 november 1942 D. van Laar om, 24 jaar 
oud. Ze staan allemaal op de plaquette in de kerk.

Brandewijn, cognac en advocaat

Op de avond van 4 mei 1945 om 20.45 uur onderbrak de BBC het 
lopende programma en deelde mee dat alle Duitse troepen in Neder-
land en Noord-West Duitsland zich hadden overgegeven. 
Gerard van Sijll: “Naast ons woonde Johan van Wijk. 
Die luisterde naar de Engelse zender. Die kwam om zeven uur bij ons: 
‘Gerard, joh! We zijn vrij, we zijn vrij! Ze hebben het opgegeven!’ 
Ik naar Johan toe en om negen uur hoorden we het nieuws weer. 
En een schik dat we hadden! Bij ons achter het huis waren Duitsers 
ingekwartierd. Sommigen waren zo blij, maar anderen hadden er de 
pest in. Bij Johan stond de keukenwagen van de Duitse troepen met 
bonbons en sigaretten. Er lagen ook twee vaten met 700 liter 
brandewijn en 700 liter cognac. 
Alle militairen kregen een veld�es vol cognac of brandewijn als ze 
naar het front in Kesteren en Opheusden gingen. 
De vaten waren bijna leeg. Toen hebben we ze boven een gat in de 
grond op hun kant gezet en hebben we er nog veertien liter 
uitgehaald, er eerst �ink van geproefd en de rest  in weck�essen 
opgeslagen.”   

Het zijn de meidagen, de bloesem bloeit uitbundig en versiert zo de 
bevrijding onovertro�en op z’n Betuws.                          
Op 5 mei 1945 schrijft Pieta haar laatste oorlogsbrief aan de dochter, 
schoonzoon en kleinkind in Heemstede: “We  zijn van plan vanavond 
allen gezamenlijk advocaat te drinken. 
Iets brandewijn hadden we nog en de kippen leggen nogal. 
De suiker is het ergste, maar Jaan en wij samen maken er wat van. 
Om ongeveer acht uur ’s morgens hebben we met ons allen staande 
in onze kamer het Wilhelmus gezongen. 
Een ogenblik om nooit te vergeten.” 

Op zondag 6 mei leidt dominee Koppert en dominee Weener uit 
Ommeren ( de Liendense dominee deed niet mee) gezamenlijk de 
eerste dienst in de Ingense kerk na de bevrijding. 
Gelezen werd Romeinen 8, vers 24 en 37: “Want wij zijn in hope zalig 
geworden. De hoop die nu gezien wordt is geene hoop, want hetgeen 
iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar in dit alles zijn wij meer 
dan overwinnaars, door Hem die ons liefgehad heeft.”

Een bloeiende Betuwe
De grote rivieren, die de Betuwe omspanden, hadden het zeven 
maanden lang tot frontgebied gemaakt en het water van de Rijn had 
geen vruchtbare klei gebracht, maar ziekte chaos en ellende.                                                                          
Rottende kadavers van verdronken of verhongerd vee lagen op de 
weilanden. 
In de laatste oorlogsmaanden gingen 32.659 runderen verloren. 
En ook de lichamen van maanden tevoren gesneuvelde soldaten 
lagen er nog. 
Door de gevechten vanaf oktober 1944 was de fruitoogst van dat jaar 
bijna geheel verloren gegaan: 40.000 kisten fruit – 1 miljoen kilo - 
bleven ongeplukt. Vele boomgaarden waren door het hoge water en 
beschietingen aangetast. 
De graanoogst van 1945 bedroeg 60 procent van de oogst van 1940.

De Betuwe kreeg landelijke bekendheid als een van de zwaarst 
getro�en gebieden tijdens de oorlog. 
De Polygoonjournaals in de grote steden toonden dramatische 
beelden van de schade. De Centrale Stichting Herstel Betuwe gaf een 
brochure uit met teksten als “Weet U wat er in de Betuwe ten gevolge 
van den oorlog GELEDEN wordt?” en “Een welvarend Nederland is 
zonder bloeiende Betuwe ondenkbaar!” 
Koningin Wilhelmina kwam in 1946 naar Ochten om er een nieuwe 
woonwijk te openen. 
En in april van dat jaar zong Kinge van der Linden met het Metropole 
Orkest onder leiding van Dolf van der Linden een lied dat nationale 
bekendheid zou verkrijgen: 
Eens zal de Betuwe in bloei weer staan.

vervolg
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In Eck en Wiel staat aan de Prinses Beatrixstraat  ‘Villa Kamplust’ bij de 
dorpsbewoners beter bekend als ‘Het Spookhuis’. In 1830 is het 
gebouwd door notaris Post en later gekocht door de rijke en excen-
trieke W.Ch Naezer. Een man met vreemde gewoontes en een groot 
dierenvriend. Voor zijn hond liet hij geen gewoon hok bouwen maar 
een huis met een kamer, keuken en slaapkamer zodat het dier het 
even goed zou hebben als zijn baas. 
Ook wilde Naezer graag leren paardrijden maar vond les nemen 
klaarblijkelijk grote onzin. Om zijn evenwicht te leren bewaren legde 
hij een zadel over de halve onderdeur en ging erop zitten. 
Daarbij gaf hij zijn knecht de instructie om de deur heen en weer 
bewegen. Een betere leerschool bestond er volgens hem niet.

In de lente van 1940, vlak voordat de Tweede Wereld oorlog uitbrak, 
besloten Naezer en zijn vrouw het dorp Eck en Wiel te verlaten en 
koersten met het schip De Batavia richting Engeland, waar de schoon-
familie woonde. 
Voor vertrek had Naezer zijn personeelsleden de opdracht gegeven 
om in het huis dag en nacht het licht te laten branden en het hoopje 
geld, dat hij op tafel had gelegd, precies zo te laten liggen tot hij weer 
terug kwam. 
Hiermee wilde hij waarschijnlijk net doen of het huis bewoond was. 
Maar daar trapten de aanstormende Duitsers niet in. 
Niet lang nadat het echtpaar was vertrokken kwamen zij het dorp in 
gemarcheerd, opzoek naar een geschikt logeeradres. 
Het liefst in een zo groot en mooi mogelijk huis. 
Het viel hen op dat er in  Villa Kamplust dag en nacht  licht brandde, 
maar wanneer ze aanbelden er niet werd open gedaan. 
Door het raam hadden ze geld op tafel zien liggen. 
De volgende keer toen ze keken lag het onaangeroerd nog steeds op 
dezelfde plek.  
Hoogst merkwaardig en waarschijnlijk bezorgde het hen ook kippen-
vel, maar de Duitsers waren niet bang en besloten hun inkwartiering te 
maken in de mooie en statige Villa Kamplust. 
 

Conny van der Heijden

    

Wat ze niet konden weten was dat er tussen het plafond en de vloer 
van de bovenverdieping een kruipruimte was. Onduidelijk is wie het 
lef had om daar tussen te kruipen, maar op een avond zaten de 
soldaten gezellig bij elkaar wat te praten, toen opeens de lamp aan 
het plafond begon te bewegen. 
Eerst heen en weer en daarna op en neer. Verstijfd van angst staarden 
de Duitsers naar de �ikkerende verlichting, maar al snel renden ze 
struikelend over elkaar het huis uit. 

Degene die in de kruipruimte zat zal wel veel plezier hebben beleefd 
aan zijn gespook dat Villa Kamplust  uiteindelijk de naam van ‘Het 
Spookhuis’ bezorgde.
Dat begon met de vreemde opdrachten van de eigenaar die na zijn 
terugkomst de ongeschonden villa weer kon betrekken, maar hoogst-
waarschijnlijk het hoopje geld kwijt zal zijn geweest.

Bronnen:  
Willem van Doorn; 
Eck en Wiel - Grepen uit de geschiedenis, Joke Honders;
www. delpher. nl.    

Het Spookhuis en de Duitse Soldaten

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet 
tijdens drie oorlogen en honderd vredesmissies. 
Wie hierin heeft gediend mag zich veteraan noemen.

In 2015 is in samenwerking met de gemeente de stichting Veteranen 
Buren opgericht. Een stichting die zich tot doel stelt om de in deze 
gemeente woonachtige veteranen een eigen platform te bieden, 
waarin zij zich kunnen verenigen.
In de gemeente Buren wonen ruim 100 veteranen, variërend van 26  
tot ver in de negentig jaar oud. 
Zij zijn degenen die hebben gevochten voor vrede en veiligheid. 
Voor die van ons of voor die van anderen. Meestal buiten onze 
landsgrenzen en vaak buiten het oog van de media. 
De regering stuurt hen naar een brandhaard en het is maar de vraag 
of zij het er ongeschonden vanaf brengen. 

Een militair kiest hier bewust voor en neemt daarbij het risico om 
uitgezonden te worden. Het is belangrijk om die moed te erkennen 
en onze dankbaarheid aan hen te tonen. 
Door hun inspanningen leven wij al 75 jaar in een vrij land.

Er zijn diverse mogelijkheden om in contact te komen met 
Veteranen Buren:
Via het Secretariaat: Bernhardlaan 7, 4112 KH Beusichem, 
T: 0345-502583, 

E: veteranenburen@gmail.com
Website: www.veteranenburen.nl
Facebook: www.facebook.com/VeteranenBuren

Veteranen Buren

Foto: Henny de Heus
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Via agent van politie M.J. Reijntjens kreeg de ondergrondse te horen 
dat mevr. Van Elzen mogelijk naar de beruchte SD-afdeling in Den 
Haag gebracht zou worden. Het verzet besloot daarop dat mevr. Van 
Elzen onmiddellijk bevrijd moest worden uit het politiebureau. 
Diezelfde middag werd het bureau overvallen door haar man J. van 
Velzen en de verzetslieden Oostendorp en Brinkman. 
De actie slaagde en mevr. Van Velzen en haar kinderen werden nog 
die dag overgezet naar bevrijd gebied aan de overzijde van de Waal. 
De Duitsers sloegen echter direct groot alarm na de uitbraak en dit 
zou niet zonder gevolgen blijven. 
Commandant van het gebied, Oberst Dewald, was op dat moment in 
het nabijgelegen Buren en in kennelijke staat. Hij gaf het idiote bevel 
om twintig willekeurige, maar grote gebouwen in brand te steken en 
honderd willekeurige Tielenaren te fusilleren, alsmede geheel Tiel te 
ontruimen. Als het nodig mocht zijn, dan had de lokale commandant 
toestemming de honderd te vermenigvuldigen met vijf. 
Burgemeester Beekman zag de absurditeit van de opdracht in en wist 
de maatregelen grotendeels terug te draaien.

In de nacht van 23 op 24 december 1944 namen de Duitsers niet 
honderd, maar vijf mannen in gijzeling: H. Van Gijn, J.J. Daalderop, 
N.A. Oostinga, S. Van Wijk en Van Eijck. 
Indien de daders niet voor 24 december 12.00 uur die dag gevonden 
zouden zijn, zouden de vijf gijzelaars worden gefusilleerd. 
Het verzet ging er echter vanuit dat deze fusillade geen doorgang zou 
vinden. Men deed die aanname omdat er na de bevrijding van een 
groot aantal gevangenen uit het Huis van Bewaring in Arnhem door 
de ploeg van ‘Ome Jan’ Dobbe, ook geen represaillemaatregelen 
waren genomen. 
Uiteindelijk werd de dodenlijst aangepast doordat de korpschef van 
Tiel, NSB’er D.J.K.W. Overeem een lijst met 50 namen overhandigde 
aan de Duitsers waarop potentiële kandidaten stonden. e de�nitieve 
lijst werd samengesteld en ’s ochtends werden de todeskandidaten 
W. van den Bogaard, J.J. Daalderop, I. Dasberg, N.A. Oostinga en C. 
Weijman in de gevangenis nog bezocht door pater Preller. 
Tevergeefs bood hij zichzelf aan in plaats van de vijf gevangenen. 
Om 12.30 uur werden de vijf tegen de binnenmuur van de gevan-
genis in Tiel gezet en doodgeschoten. 
De Duitsers gaven opdracht de mannen te begraven op de 
gemeentelijke begraafplaats van Zoelen. 
In de middag werden zij vervoerd op een platte wagen. 
Hun lichamen waren met hooi bedekt. Terwijl deze wagen voorbij 
trok aan de woning van Daalderop zag zijn zoon Jan jachtlaarzen uit 
het hooi steken, hij wist dat dit zijn vader moest zijn omdat niemand 
in Tiel in bezit was van dit soort jachtlaarzen.

In de voormalige gevangenis aan het Bleekveld bevindt zich een 
gedenkplaat. Het opschrift luidt: “binnen de muren van deze gevan-
genis werden op 24 december 1944 de volgende 5 gijzelaars door de 
Duitschers vermoord. W. v.d. Bogaard. J.J. Daalderop. I. Dasberg. N.A. 
Oostinga. C. Weyman.”
Op de gemeentelijke begraafplaats van Zoelen & Kerk-Avezaath   
    liggen nog drie van de vijf   
    mannen begraven. Van den   
    Bogaard werd herbegraven in  
    Tiel en Oostinga werd herbe  
    graven in Breskens. De leeg   
    gekomen plekken zijn nooit   
    opnieuw uitgegeven. De drie  
    resterende graven zijn geken 
    merkt als 'monumentaal graf'.  
    Wilt u het hele verhaal lezen   
    dan kunt inloggen op:   
    www.dodenakkers.nl 

Op de afgelegen begraafplaars van Zoelen en Kerk-Avezaath ligt in 
een hoek van de begraafplaats een aantal oorlogsgraven. 
De twee graven van geallieerden zijn het meest herkenbaar. 
En aan het eind van de rij ligt het gezamenlijke graf van twee jonge 
Nederlandse soldaten die beiden op 11 mei 1940 om het leven 
kwamen. Daarnaast ligt echter nog een drietal oorlogsgraven en 
twee lege plekken. 
Op de drie grafstenen dezelfde sterfdag: 24-12-1944. 
Wie waren deze mannen en wat gebeurde er eind december 1944? 

De aanleiding

 
Op 21 december 1944 werd door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) 
een inval gedaan bij de familie Van Elzen aan de Papesteeg 59 in 
Tiel. Het pand aan de Papesteeg was een ontmoetingsplaats voor 
het verzet, maar op dat moment was het tevens het onderdui-
kadres van een R.A.F.-piloot. 
Op het moment van de inval was de zwangere mevr. Van Elzen 
aanwezig met haar man en hun drie kinderen evenals de onderge-
doken piloot. De piloot was een maand eerder afgesprongen 
boven Tiel omdat zijn toestel was getro�en door de FlaK, het Duitse 
luchtafweergeschut. Verschillende malen was geprobeerd hem 
naar bevrijd gebied te krijgen aan de overzijde van de Waal, maar 
doordat de oevers streng bewaakt werden lukte dit niet. 

Op 20 december deden J. van Elzen en verzetsman Wagenaar 
opnieuw een poging om hem over de Waal te krijgen. Tijdens hun 
wandeling door de boomgaarden in de richting van de Waal liep 
Wagenaar voorop als uitkijk. Onderweg stuitte hij twee maal op een 
Duitse patrouille die wilde weten wat hij daar deed. 
Wagenaar vertelde hen dat hij in opdracht van de 
NSB-burgemeester Beekman moest toezien dat er geen bomen 
werden gerooid. De Duitsers geloofden hem op dat moment al 
leken zij toch enige twijfel te hebben. 
De overzet van de piloot werd wederom afgeblazen. Thuis kreeg 
Wagenaar meer en meer het idee dat de Duitsers zijn verhaal 
mogelijk zouden veri�ëren bij de burgemeester. 
In de ochtend van 21 december ging hij daarom naar het gemeente-
huis, maar Beekman was niet aanwezig, wel trof hij de locoburge-
meester Govaerts. 
Tegen hem vertelde Wagenaar het hele verhaal en in zijn paniek 
vertelde hij dat op de Papesteeg 59 een Engelse vlieger was 
ondergedoken. Nog diezelfde middag werd een inval gedaan bij de 
familie Van Elzen. De piloot werd gevangen genomen en de drie 
kinderen werden ondergebracht op verschillende adressen in Tiel. 
J. van Elzen wist te ontkomen, maar zijn vrouw werd aangehouden 
en overgebracht naar het Tiels politiebureau.
Het verzet reageerde geschrokken op de inval. In de woning 
bevonden zich namelijk verschillende documenten en kaarten die 
van belang waren voor de geallieerden alsmede micro�lms en 
wapens. De meeste spullen werden echter niet gevonden bij de 
inval. Maar zowel het verzet als de SD wisten dat er grotere 
resultaten werden geboekt als ze mevr. Van Elzen aan de praat 
kregen, waarbij het verzet zich ook realiseerde dat de SD geen 
middel onbeproefd zou laten. 

24 December 1944. De dood van vijf gijzelaars
 J. Stitselaar

René ten Dam www.dodenakkers.nl

    liggen nog drie van de vijf   
    mannen begraven. Van den   
    Bogaard werd herbegraven in  
    Tiel en Oostinga werd herbe  
    graven in Breskens. De leeg   
    gekomen plekken zijn nooit   
    opnieuw uitgegeven. De drie  
    resterende graven zijn geken 
    merkt als 'monumentaal graf'.  
    Wilt u het hele verhaal lezen   
    dan kunt inloggen op:   
    www.dodenakkers.nl 
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Het Arend Datema Instituut en de Historische Kring Kesteren en Omstreken

Een bron voor informatie over ons woongebied

In de vorige Fruitbode is geschreven over het Arend Datema 
Instituut als bron voor kennis van deze streek.  
Blijkbaar weten niet veel lezers van de Fruitbode wat dat Instituut 
precies inhoud. 
Daarvoor is het van belang om eens op een rijtje te zetten wat de 
Historische Kring  Kesteren en Omstreken en het Arend Datema 
precies zijn.

 

Gevestigd in het Streekmuseum Baron van Brakell

Het grootste gedeelte van het Streekmuseum Baron van Brakell laat 
voorwerpen zien, maar is geen Informatiecentrum. 
Daarvoor moet u op de bovenverdieping in de Streekmuseum zijn, bij 
het Arend Datema Instituut.  
Daar kunt u in diverse boekwerken informatie opzoeken. 
Maar een ding moet niet vergeten worden, de vrijwilligers die daar 
zitten kunnen u wegwijs maken, maar zijn geen encyclopedie die 
gelijk een antwoord paraat hebben. 
Dat heeft bijvoorbeeld het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel ook 
niet. Ze kunnen slechts aanwijzingen geven om in bepaalde bronnen 
iets op te zoeken.  
Voor meer kennis moet u te rade gaan bij mensen die jarenlang onder-
zoek hebben gedaan naar ons gebied.  

De Historische Kring Kesteren en Omstreken

In 1967 werd de Historische Kring Kesteren en Omstreken opgericht 
door de hoofdonderwijzer ter plekke, Arend Datema.  
Men hield zich in het begin alleen met archeologie bezig, maar later 
ook met streekgeschiedenis, WOII, kastelen en genealogie 
(stamboomonderzoek).  
Het werkgebied omvat de gehele Neder-Betuwe en de dorpen Zoelen 
en Avezathen, aanvankelijk ook een deel van de Over-Betuwe.  
Twintig jaar later betrokken zij het oude Stationsgebouw te Kesteren.  
Het kreeg toen de naam Archief-en Informatiecentrum voor de 
Betuwe. Het oude stationsgebouw was daarmee 
de huisvesting van het Historische Kring 
Kesteren en Omstreken geworden. 
Nog tijdens zijn leven werd Arend Datema geëerd 
door het instituut zijn naam te geven: 
“het Arend Datema Instituut”. 
In november 2014 verhuisde zij naar het nieuwe 
uitgebreide Streekmuseum Baron van Brakell 
in Ommeren.

Er worden door de Historische Kring bijna het gehele jaar door 
lezingen over diverse onderwerpen georganiseerd, die door iedereen 
te bezoeken zijn. 
Ook is het mogelijk om mee te gaan op excursie. 
Leden schrijven artikelen voor het tijdschrift “de Baron”. 
Ook niet-leden mogen een artikel inleveren als het maar met 
geschiedenis te maken heeft. 
Er zijn diverse werkgroepen: WOII, archeologie en vanaf 2020 ook 
jeugdactiviteiten. 
  

Meld u aan als u in een van de werkgroepen geïnteresseerd bent of lid 
van de vereniging wilt worden. 
Zie daarvoor onze vernieuwde web-site: info@hkko.nl

Het Arend Datema Instituut

Bij het Arend Datema Instituut vindt u informatie over allerlei 
aspecten van ons gebied: familiegegevens, kerkarchieven, een 
bibliotheek met boeken over de dorpen uit ons gebied, maar ook 
over aangrenzende gebieden, oude foto’s etc.   
Er worden ook wel eens bepaalde familie-archieven geschonken, 
zoals van de familie Van Esterik, Van Sijll  of onlangs het archief  van 
Dirk (Dik)van der Meijden uit Ingen. 

Een hele mooie bron is de zogenaamde Osenvorenreeks. 
Hierin vindt 
u allemaal informatie over testamenten, grond- en huizenverkopin-
gen uit de periode 1650-1811. 
Te vergelijken met de huidige notarisarchieven. 
Het Arend Datema Instituut brengt al jaren boeken uit, zo is onlangs 
verschenen het boek over de verzetsstrijder Johannes van Zanten 
met als titel Ten onrechte beschuldigd geschreven door Conny van 
der Heyden-Versnel.  
U wordt bij het Instituut op weg geholpen als u bepaalde vragen 
heeft.  Schroom niet om zo maar eens binnen te lopen, u wordt 
gastvrij ontvangen. 
Ook zijn we nog altijd op zoek naar mensen om onze vrijwilligers-
groep te versterken.

Tijdschrift De Baron
 
Het Arend Datema Instituut geeft voor 
de leden van de Historische Kring 
Kesteren en Omstreken en losse kopers 
het Tijdschrift De Baron uit. 
De Baron verschijnt vier maal per jaar. 
Het tijdschrift bevat een hoeveelheid 
aan artikelen die gerelateerd zijn aan 
onze streek. 

Leden van de HKKO betalen € 20 per jaar 
en krijgen het tijdschrift thuisbezorgd. 
Losse delen zijn te koop voor € 4,95.  
Zo werd onlangs nog geschreven over een Romeinse weg bij de Poel, 
over een bijzondere molensteen uit Ingen en een zogenaamde oude 
prent van Kermestein te Lienden.
 
De Archeo-hotspot

Een onderdeel van het Arend Datema Instituut is de archeo-hotspot.  
Vind u wel eens bij het omspitten in uw tuin iets waarvan u denkt dat 
het heel oud is, komt het laten determineren bij de archeo-hotspot. 

Joke Honders,

Joke Honders



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

BEVRIJD JE  
VAN DE REGEN


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48



