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

Jaargang 5  nummer 4 -  juli-augustus 2020 

Foto: Maarten Vroombout

de
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Springkussens

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

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

Suzanne 06 - 38 89 47 44
Sir Rowland Hillstraat 10 - 4004 JT Tiel

mega run jungle 46 meter

Opblaas�guren

Feestje deze zomer? Bestel op tijd

Van theelepel tot aggregaat

We mogen weer Buiten-Feestjes houden!

Statafels Servies

BBQ grilcombinatie Buikschuifbaan

Nu ook dé 
BBQ specialist
van de Betuwe

      

      
 

Nieuw in de showroom

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

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

Alle modellen van Napoleon 
en Grandhall bij ons te krijgen!

Gas BBQ v.a.

€299,-
v.a.

€499,-

Nu de hele zomer bij aanschaf van een 
BBQ tot € 150,- aan cadeaubonnen
van slagerij Augustinus in Kesteren

Gas en houtskool BBQ’s
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* en nog veel meer
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Wereld

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 
  september 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”

Gelukkig kunnen we ons weer vrijer bewegen na maanden met het 
coronavirus COVID19 gemaakt te hebben. 
Een vrijheid die vooral in de vakantietijd heel goed van pas komt. 
Velen van ons blijven in eigen land recreëren en daarom hebben wij 
besloten om een Fruitbode neer te leggen met veel tips voor moge-
lijkheden in ons Rivierenland. 
Samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme, Uiterwaarde en 
enthousiaste ondernemers uit de Gemeente Buren, leest u veel  over 
onze bijzondere omgeving. 

Uiteraard zijn onze trouwe adverteerders die in het magazine staan ook 
weer volop vertegenwoordigd en dat draagt deze formule. 
Deze Fruitbode wordt ook op alle campings in de gemeente Buren 
verspreidt en deze vakantievierders zijn uiteraard van harte welkom bij 
de adverterende bedrijven. 
Zij zullen laten merken,  dat zij hun bezoek op prijs stellen. 
Dat is Betuwse gemoedelijkheid.
 
Wij vertrouwen erop u met deze special enorm veel plezier te doen, 
zodat u ook als inwoners van onze mooie gemeente, eens gaat bekijken 
wat er dicht in de buurt allemaal te beleven valt. 

Wij wensen u een hele goede vakantie met mooi weer en veel plezier.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

we weten ‘t allemaal, ‘t is er een bende
‘t is er te eng, en te vijandig en te vol
het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende
op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol

‘t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden
en door de steden raast een ‘rücksichtlos’ geweld
maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden
er staan weer altijd boterbloemen in het veld

er zijn nog immer die momenten van vervoering
al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief
tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering
van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief

Toon Hermans



~  Verkoop auto’s

~  Onderhoud
~  Reparaties

~  APK

Vogelenzangsew AG Lienden
T F

~  Airco service

Service gericht Betaal nooit te veel!Vakbekwaam

Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.

Kijk ook in onze webshop: 
https://webshop.jvdict.nl

Waterstraat 3
4033 EC Lienden

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

TEL

MAIL

WEB

WINKEL SLUITING
PER 1 AUGUSTUS

10% KORTING OP=OP

Computers en laptops
Computer accessoires
Printers

Cartridges
Kantoorartikelen
Reparaties

Communicatie
Logo en huisstijl
Webdesign

Mobiele websites
Online applicaties
Online marketing

Neem je data overal mee naar
toe met deze stick.

USB Stick 64GB

-10%

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

Ewent 5 poort autolader

-10%

EW1314
Laad 4 apparaten tegelijk
op met deze USB lader.

Laad 4 apparaten tegelijk

-10%

Op alle inkt, origineel als
imitatie krijg je nu 10%
korting.

Alle inkt 10% korting!

-10%

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

Telefoonhouder met lader

-10%

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

Snel lader voor in de auto

-10%



Passie voor vuur en onderhoud

KAPEL AVEZAATH – Nu de zon zich steeds vaker laat zien gebruikt u 
de pelletkachel of gashaard waarschijnlijk veel minder. Het perfecte 
moment voor vakkundig onderhoud. Passie voor Vuur van Harm de 
Jongh is niet alleen het juiste adres voor pelletkachels, houtkachels, 
elektrische haarden, gashaarden en al uw installatiewerkzaam-
heden. Het team staat ook graag klaar voor service en onderhoud. 
Juist nu.

Harm: ‘Voor een zorgeloos gebruik heeft uw pelletkachel, gashaard 
of houtkachel regelmatig onderhoud nodig. Niet alleen van belang 
voor de levensduur, ook voor een e�ciënte verbranding’. 

Passie voor Vuur verzorgt het complete plaatje, bijvoorbeeld het 
onderhoud van een pelletkachel: ‘We halen de hele kachel uit elkaar 
en reinigen de warmtewisselaar en de ventilatoren. Eigenlijk moet 
je het zo zien; overal waar rook komt doen we een uitgebreide 
check en maken het schoon. Ook het reinigen van het schoorsteen-
kanaal nemen we voor onze rekening. Belangrijk voor de veiligheid. 
Bovendien produceert een goed onderhouden (pellet)kachel meer 
schone energie en heeft een hoger verbrandingsrendement’. 

Wilt u er straks ook weer warmpjes bijzitten als het stookseizoen 
weer begint? Neem gerust contact op. De reviews op de website 
zeggen meer dan genoeg over de passie en professionaliteit van 
Passie voor Vuur. 

Passie voor Vuur
Zoelensestraat 4
4013 CR Kapel Avezaath
T: 0344 60 67 39
E: info@passievoorvuur.nl
I: www.passievoorvuur.nl

Lienden- Ben jij toe aan ontspanning? Heb je last van een droge 
huid? Of wil je een heerlijk verwenmomentje voor jezelf nemen? 
Dan ben je bij Soof’s Beautysalon aan het goede adres.

Sophia Brink, die door iedereen Soof wordt genoemd, heeft na twee 
jaar hard studeren de opleiding schoonheidsspecialiste niveau 3 
afgerond. 
Onlangs heeft ze haar salon aan huis geopend waar zij je van harte 
uitnodigt om heerlijk te relaxen in een ontspannen omgeving.

Bij Soof’s Beautysalon staat persoonlijke aandacht hoog in het 
vaandel. Het is een vertrouwde plek voor alles op het gebied van 
schoonheidsbehandelingen. 
Ze is gespecialiseerd in diverse gezichtsbehandelingen, verschil-
lende massages, allerlei brow treatments en niet te vergeten, het 
harsen van ontsierende haartjes op het gelaat en lichaam. 
Sophia werkt met het merk Extenso, dat voor elk huidtype bijpas-
sende producten biedt. 
Ook zijn er handige setjes verkrijgbaar om thuis te gebruiken.

Geen één persoon is precies hetzelfde.
 
Jij bent een uniek mens en daarom creëert de vriendelijke Sophia 
behandelingen die afgestemd zijn op jouw doel en wensen. 
Het zal resulteren in een positief resultaat. 
Je huid zal stralen en dat geeft je een boost voor je zelfvertrouwen. 
Niemand wil met een do�e huid rondlopen, toch? 
Je uiterlijk is je eigen visitekaartje.

Betuwe Singel 20 4033KN Lienden
I: www.soofs-beautysalon
E: info@soofs-beautysalon.nl
T: 06 34 88 85 98

Soof’s Beautysalon, Relax, Enjoy & Stay Hydrated

Uiteraard werkt Soof’s Beautysalon volgens de richtlijnen van het RIVM.

Nieuwsgierig geworden?
 
Wil jij ook ervaren hoe je huid kan opknappen? 
Bekijk de verschillende mogelijkheden en meer informatie op 
www.soofs-beautysalon.nl Tevens kun je een mailtje sturen naar 
info@soofs-beautysalon.nl
Graag tot ziens bij Soof’s Beautysalon! 

Praktijkinformatie: Ma - Za Alleen op afspraak. Zondag Gesloten.



Vishandel Kirsten Koelewijn slaat een nieuwe weg in!

Medio eind juli beschikt vishandel Kirsten over een 
nieuwe verkoopwagen van waaruit zij naast de vertouwde 

producten iets nieuws zal toevoegen.

'De nieuwe bakwagen is groter, mooier en vooral 
e�ciënter, om onze klanten nog beter te kunnen helpen' 
aldus eigenaresse Kirsten Koelewijn. Ook slaat de vishan-
del een nieuwe weg in wat betreft visspecialiteiten, door 

verrassende nieuwe producten en gerechten aan te 
bieden. 'De nieuwe bakwagen beschikt over een grote 

bakplaat, Dank zij deze bakpaat kunnen wij op locatiedi-
verse gerechten klaarmaken, zoals heerlijke zalmburgers, 

street taco's en onze nieuwe stijl wraps. 
We kunnen niet wachten om met ons nieuwe concept aan 

de slag te gaan.

Openingstijden:

ECK EN WIEL
BOON’S MARKT
DONDERDAG 
9:00 TOT 13:30
ZATERDAG
9:00 TOT 13:30

MAURIK
JUMBO SUPERMARKT
DONDERDAG
14:00 TOT 17:30
ZATERDAG
14:00 TOT 18:00

Ommerenveldseweg 67  4032 NB Ommeren  T: 0344 - 601632  

 Onderhoud lease-auto’s
 Voor gebruikte en nieuwe auto’s
 Service en onderhoud
 Gespecialiseerd in Citroën,                                               

  Peugeot en Renault
Occasions met Bovag garantie

 APK keuring, schade-reparatie, 
  spuitwerk,banden,uitlaten,
  accu’s, sportvelgen, radio’s,             
  gebruikte onderdelen,    
  navigatiesystemen
 Ruitreparatie en vervanging
 Reparatie en onderhoud airco

  Campers en caravans en 
  Brommobielen

Bereid uw auto alvast voor op de komende zomerperiode

€ 109,-

Meersteeg 4, Echteld 
T. (0344) 644 403

Friet  Snacks  SoftijsSundae  Milkshakes 
 Thee  Frisdrank



Ommeren, OBS de Meent heeft opnieuw het vignet Gezonde School 
behaald. Dit keer zelf met twee themacerti�caten! Met het vignet 
Gezonde School laat De Meent zien dat de school voldoet aan de 
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Basisschool 
De Meent is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 
schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo 
zorgt basisschool De Meent voor actieve en gezonde leerlingen, een 
veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht 
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacerti�-
caat “voeding”. Op school wordt er onder andere 5 dagen tijdens het 
10 uurtje door elke leerling fruit gegeten, dit wordt door een 
plaatselijke fruitteler geleverd. Ook wordt er bij de tussenschoolse 
opvang een gezonde lunch verzorgd. Het tweede behaalde themac-
erti�caat is “relatie en seksualiteit”. Activiteiten die we inzetten zijn 
hierbij de lessen “Kriebels in je buik”, onze sociaal emotionele 
methode Kanjertraing en de projectweek “Lentekriebels”.  

Locatieleider Miriam Derksen van OBS de Meent is er trots op om een 
Gezonde School te hebben. “Vanaf nu hangen er op de gevel van 
onze school twee plaquettes met het logo Gezonde School. Zo kan 
iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde 
school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke 
organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? 
Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
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‘Playa del Trampo’

Flashback Maart vrijdag de 13de was de laatste ‘naar schooldag’ van 
mijn tieners.
Nu eind juni begin juli weten we het zeker, ze werken tot de vakantie 
thuis! Ik ben blij dat het tieners zijn.. 
Stress? Nee, niet echt want ze zitten eigenlijk al de hele dag op hun 
kamer als ze thuis zijn en hier veranderd er dus niks. 
Alleen na een week bijgekomen van de, Yeah we hoeven niet te 
�etsen en niet naar school… slaat de stemming al snel om naar 
Blèèèghh wanneer mogen we weer naar school? 
Na 2 weken waren ze het al zat! 

Nu willen ze maar wat graag mee boodschappen doen… en nu mag 
het niet �, honden worden vrijwillig uitgelaten komen ze tenminste 
nog buiten! Nee, ze zijn er echt klaar mee. 
Ze sporten zelfs uit vrije wil… komt er ineens een tiener naar 
beneden bezweet en in sportkleding: ‘Ik ga douchen!’. ‘Huh? Wat heb 
je gedaan’, vraag ik. ‘O, ik heb zo’n een sportapp op mijn telefoon.’

Nu blijven we ook nog in de vakantie thuis omdat het te onzeker is 
allemaal… Tienerangst: ‘Straks komen we niet meer naar huis of 
moeten we in een ander land in quarantaine…’ Eerst fantaseerden ze 
nog wel even over hoe het zou zijn, om verplicht ergens in een ver 
weg warm land vakantie te moeten vieren. 
Elke dag uit eten en naar het strand en … nee, opgesloten in een 
hotelkamer elke dag de zelfde keuze qua eten, niet naar het strand of 
het zwembad mogen… Nee, dan liever een keer thuis. 
De tieners reageerden eigenlijk verbazend relaxed lekker want veel 
vrienden en vriendinnen in de buurt blijven ook thuis. ‘Lekker in de 
tuin’ en ‘dan gaan we in een tent in de tuin of op de trampoline 
slapen’. ‘We zijn gezond en dat willen we blijven dus…’
Maar eerst wordt die tuin dus massaal opgeknapt, zelf reed ik ook 
enthousiast met mijn afval naar de stort… en weer naar 
huis…anderhalf uur wachttijd… dat dacht ik dus � niet. 

2de handswinkels stoppen met de inname van spullen er wordt 
teveel aangeleverd. 
Nederland is massaal aan het opruimen gegaan. Er werden 
rommelkamers omgebouwd tot werkruimte en nu zijn de overvolle 
schuren aan de beurt. 
Zo vlak voor de, geannuleerde, vakantie. Ik geloof dat de klusjesman-
nen de handen vol hebben. 
Veranda, zwembad, buitenkeuken alles om een vakantiegevoel te 
creëren…
Tuincentra hebben het druk behalve plantjes ook andere accessoires 
(ze staan er zelfs anderhalf uur voor in de rij) en de zwembad(jes) 
verkopen schieten de lucht in, ook de Hottub (op hout gestokt 
buiten badkuip) is ineens wel heel populair en onze water leveran-
cier vreest voor een water tekort in de zomer vanwege al die badjes 
die gevuld moeten en alle tuinen die besproeid gaan worden. 
Tja normaal is half Nederland weg… 

Onze schuur is ook leeg het zwembad is gevuld! Thuisnesië, Achter-
tuinia of Rundumhause is klaar. Tja, je ziet zoveel leuke benamingen 
voor thuisvakantie voorbij komen. 
Onze tieners zien het helemaal zitten. Op naar ‘Playa del Trampo’. 
En wij gaan ons maar eens in onze omgeving verdiepen. 
De Klompenpaden af de dijken op…

…vooruit met �inke pas. 
Met stralend oog. 
En blijde zin. Een goedgevulde tas. 
De zonne lacht ons vrolijk toe. 
Ons groet der vogelen zang. 
En wij, wij worden vast niet moe. 
Al wandelen we uren lang. 
Tra ta ta ta bom, bom. Tra ta ta ta 
bom, bom. Al wandelen we uren lang. 

Tienermoeder

OBS de Meent Ommeren  is opnieuw gezond!

(Foto: R. van de Velde)



Oude foto’s gezocht van Eck en Wiel
Voor ons nieuwe fotoboek over Eck en Wiel ben ik op zoek naar oude 
foto’s van het dorp Eck en Wiel. 
Het gaat om verschillende categorieën; bedrijven, boerenleven, 
school, fruit, (verdwenen) huizen. 

We streven er naar het boek in het najaar van 2020 uit te brengen. 
Het boek moet het leven in Eck en Wiel vertellen tussen 1900 en 
2000.
Ik maak graag een afspraak met u voor het ophalen van foto’s om 
deze te scannen.                         
Dit moet gezien het Coronavirus natuurlijk op gepaste afstand 
gebeuren. 
Zelf inscannen van foto’s kan natuurlijk ook, dan graag op minimaal 
300 DPI. 
Deze foto’s kunnen dan digitaal verzonden worden naar: 
willemvandoorn500@gmail.com
Heeft u een foto die niet mag ontbreken, neem dan contact op met 
mij op 06-23266550.

Ik hoop op mooie reacties!
Hartelijke groet,

Willem van Doorn

Van Wijk melkhandel Eck en Wiel

De Roodvoet productie is gestopt in 2009. Sinds deze tijd zijn er tal 
van initiatieven geweest om een herbestemming te geven aan 
deze locatie.

Ook zijn er tal van initiatieven geweest om een voortouw te nemen 
om de gebouwen op de Roodvoet alvast te slopen. 
Er is weinig wat niet kapot is.

Mijn betrokkenheid bij de Roodvoet dateert van 2019 toen ik 
gevraagd ben of ik een idee had voor de locatie. Ik ben sinds 2019 in 
gesprek gegaan met de gemeente en heb een plan ingediend waar 
de gemeente uiteindelijk ook iets mee kan, de oud eigenaar verder 
kan en dat er een bijdrage komt aan de ontwikkeling van de omge-
ving.

De inhoud van dit plan behelst de sloop van de gebouwen op het 
terrein en het complete terrein wordt getransformeerd tot een oase 
van rust. De afspraak die vooraf met de gemeente gemaakt is is dat 
wij als initiatiefnemer niet toestaan dat de locatie gebruikt wordt 
voor bewoning van arbeidsmigranten. 
De locatie heeft een zuiver recreatieve doelstelling.

De natuur kon sinds 2009 zijn eigen gang gaan maar heeft daar 
feitelijk weinig tot geen gebruik van gemaakt. Onderzoek toont geen 
grote veranderingen aan met de onderzoeken die allemaal in het 
verleden gemaakt zijn.

Het huidige bestemmingsplan voorziet in 10 woningen en een 
opslagmogelijkheid van 700 vaartuigen. De nieuwe opzet is om hier 
minimaal 200 recreatieve woningen aan toe te voegen ingepast in 
de natuur en de funktie voor vaartuigenopslag te laten vervallen. 

De 2 karakteristieke schoorstenen blijven behouden en op het 
terrein komt er  een ruimte waar familieleden de ruimte krijgen om 
de gevallenen van het bombardement te herdenken. 11 mensen 
waarvan 9 kinderen verloren hierbij hun leven. 
Ook dit voorval is onlosmakelijk met de Roodvoet verbonden.

Alle woningen worden gebouwd conform de nieuwe norm van 
gasloos en zijn praktisch zelfvoorzienend. Er is tevens genoeg ruimte 
ingepast om rondom het terrein te wandelen. Op het uiterste punt 
kun je heerlijk de rivier afkijken. 
Er zullen daar banken geplaatst worden. 

Daarom nodig ik iedereen uit die informatie wenst, constructieve op 
of aanmerkingen heeft zich rechtstreeks tot mij te wenden op 
telefoonnummer 0657164172. 
Heeft U een bruikbaar idee, graag zelfs. 

Correspondentie uitsluitend naar  C. van Someren 
Postbus 34 3925 ZG te Scherpenzeel GLD.

De Roodvoet in Rijswijk straks een oase van rust?
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Huidige situatie

Toekomst



Praktische &
Doordachte  
oplossingen
WH watertechniek ontwikkelt, ontwerpt 
en installeert watertechnische installaties 
voor iedere toepassing. Bedrijfszekerheid 
staat bij ons voorop en is ons fundament 
voor elk advies of ontwerp. Van particulie-
ren tot  tuinprofessionals en van fruittelers 
tot  architecten. Wij helpen  een ieder in de 
oplossing in watertechniek.

Beregeningsplan
Elke beregeningsinstallatie is een samensmelting van ver-
schillende onderdelen, zoals sproeiers, druppelslang, leidin-
gen, afsluiters en eventueel een besturingscomputer. Samen 
met u inventariseren wij uw wensen, voor ons de basis voor 
een degelijk plan. Het plan wordt getekend in een Autocad 
omgeving, wat resulteert in een tekening en o�erte. Deze 
tekening kunt u gebruiken tijdens het aanlegtraject.

Aanleg
WH Watertechniek is gespecialiseerd in het aanleggen van 
beregeningsinstallaties. Van kleine projecten met slechts 
een handvol sproeiers tot grote complexe installaties. Door 
de jarenlange werkervaring van onze monteurs en het juiste 
materieel kunnen wij al onze werkzaamheden op een zorg-
vuldige wijze uitvoeren, in een bestaande situatie of tijdens 
“de aanleg”.

Onderhoud
Om zorgeloos van uw beregeningsinstallatie te kunnen 
genieten wordt er door onze eigen service- en onderhouds-
dienst preventief onderhoud uitgevoerd aan beregeningsin-
stallaties. Dit om de kwaliteit en levensduur van uw installa-
tie te verhogen. In het voorjaar wordt de installatie ontlucht 
en geheel gecontroleerd en waar nodig afgesteld en gere-
pareerd. In het najaar komen wij langs om alles vorstvrij te 
maken zodat uw beregeningsinstallatie schadevrij de winter 
weer door kan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel (088-5013700) of mail (info@whwatertechniek.nl) voor vrijblijvend advies

Bedien wereldwijd uw beregening met uw smartphone, 
tablet of computer. Voorspellend beregenen past het  pro-
gramma aan op verwachte temperaturen, kans op neerslag, 
wind en vochtigheid om zo maximaal water te besparen met 
behoud van een gezond en mooi landschap.

pareerd. In het najaar komen wij langs om alles vorstvrij te 
maken zodat uw beregeningsinstallatie schadevrij de winter 
weer door kan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel (088-5013700) of mail (info@whwatertechniek.nl) voor vrijblijvend advies

Bedien wereldwijd uw beregening met uw smartphone, 
tablet of computer. Voorspellend beregenen past het 
gramma aan op verwachte temperaturen, kans op neerslag, 
wind en vochtigheid om zo maximaal water te besparen met 
behoud van een gezond en mooi landschap.

www.whwatertechniek.nl

Nijverheidsweg 5
4041 CK Kesteren



(0344) 602 337 info@welzijnrivierstroom.nl

HET MOET WEL HEEL GEK LOPEN ALS 
WE SAMEN GEEN OPLOSSING VINDEN …

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR

Zit je ergens mee waarbij je 
hulp kunt gebruiken? Zoek dan 
eens contact met de sociaal 
werkers van Welzijn Rivier-
stroom. Wij ondersteunen 
inwoners van Buren – van jong 
tot oud – en zoeken samen 
naar oplossingen. Wij kennen 
ook veel enthousiaste vrijwilli-
gers en maatjes die praktisch 
kunnen helpen. 

Het kan bijvoorbeeld 
gaan over:
– dat je niet meer kunt 

rondkomen van je geld
– zorgen die je hebt over je 

ouders die steeds 
afhankelijker worden

– vinden van vrijwilligerswerk
– het gevoel hebben er steeds 

meer alleen voor te staan.

Het kunnen ook zaken zijn die 
je in je dorp, buurt of straat 
wilt verbeteren, zoals:
– speelplekken voor kinderen  
– het wonen in je buurt 

prettiger te maken
– samen met anderen iets 

doen, maar je weet niet hoe.

Welzijn Rivierstroom is actief in de hele gemeente Buren. Voor de dorpen Maurik en Lienden Welzijn Rivierstroom is actief in de hele gemeente Buren. Voor de dorpen Maurik en Lienden 
hebben we een team en een Hulppunt dat snel op vragen kan reageren. hebben we een team en een Hulppunt dat snel op vragen kan reageren. 

Magda Bakker 06 10127438

Ankie Bongers 06 22154619

Marry Pikker 06 19808137

Marien van Schijndel 06 33348752

Claire Vaessen 06 12532320

Welzijn Rivierstroom half.indd   1 14-08-19   13:10

Onze boerderijautomaat is zes dagen per week open

PRÉ. FASHION

www.prefashion.nl

Hallo! Wij zijn Yannick- en Luuk Zeeman, wij zijn in de zomer van 
2019 gestart met ons modemerk PRÉ. 
Wij richten ons op verschillende soorten kleding voor mannen. 
Hierbij kun je denken aan een classic shirt die bij iedere out�t 
matched of een lekkere sweater voor de zomeravonden. 
Ook hebben wij verschillende accessoires die bij geen enkele out�t 
misstaan.
Ons assortiment bestaat uit verschillende kleuren shirts, sweaters, 
broeken, zwembroeken en accessoires. 
Voor alle mogelijkheden kun je terecht op onze website 
www.prefashion.nl waar je direct online je bestelling kunt plaatsen.

Onze kleding is leverbaar in de maat S t/m XXL.
Tot ziens in onze webshop!

Yannick en Luuk

Benieuwd? Neem een kijkje op onze website of een van onze social 
media kanalen.
      @pre.fashion
      @prefashionnl
       info@prefashion.nl
       06-12159086

      @pre.fashion
      @prefashionnl
       info@prefashion.nl
       06-12159086

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

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

Professionele betonvloeren, 
funderingen en vloerrenovatie

Sterk in beton



Beste recreanten,

Rivierenland is door haar veelzijdige streken en centrale ligging een 
schitterende toeristisch-recreatieve bestemming. 
De Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal zijn 
uniek met hun fruittuinen, rivieren, dijken, bijzondere binnensteden 
en cultureel erfgoed. 

In deze regio is volop rust en ruimte aanwezig. Uw 1,5 meter vakantie in 
Nederland kan hier dan ook prima worden gevierd. 
Het natuurlijke decor met prachtige boomgaarden en meanderende 
riviertjes en de weidsheid in het gebied bieden, in een tijd waarin we 
drukte moeten vermijden, een extra reden om hier te zijn. 
U kunt hier prachtige lange en korte wandeltochten maken, midden 
door de natuur. 
Ook kunt u heerlijk �etsen over de dijken langs de verschillende rivieren. 
Daarnaast is er voor jong en oud veel te beleven bij onder andere de vele 
recreatieplassen die de regio rijk is. 

Laat u verrassen door het aanwezige culturele erfgoed (waaronder de 
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) en de bijzondere cultuurrijke 
binnensteden. 
En maak kennis met de vele streekeigen producten zoals de Betuwse
kersen, appels, peren en kazen. 
U moet het echt komen proeven. Deze speciale uitgave van de Fruitbode wordt juist in deze 

coronatijd verspreid. 
Geniet van de veelzijdigheid van het mooie Rivierenland. 
En ervaar hoe u hier veilig kunt recreëren in een uniek afwisselend 
landschap. 

Met vriendelijke groet, 
Speerpuntvoorzitter Recreatie en Toerisme, Jan de Boer 
(burgemeester Gemeente Buren)
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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.

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 beton
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

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,  speeltoestellen en vele 
andere constructies.

25 jaar garantie

Een stevige fundering voor chalets en 
vakantiewoningen. Draagkracht tot 
wel 5500 kilo per paal.



Je voelt je thuis 
   in Rivierenland 

Fruit, water, mooie steden, maar 
nu in coronatijd bovenal: rust en 

ruimte. In tegenstelling tot de 
nog populairdere vakantiege-

bieden in Nederland kan de 1,5 
metervakantie prima gevierd 

worden in Rivierenland.
Het natuurlijk decor en de weids-

heid biedt in een tijd waarin je 
drukte moet vermijden een extra 

reden om hier te zijn.
Dat is wat het Regionaal Bureau 

voor Toerisme (RBT) Rivierenland 
propageert.

..................................................................

..................................................................
De Betuwe, de Bommelerwaard en het Land 
van Maas en Waal zijn ieder op hun eigen 
manier uniek: elke streek heeft zijn eigen 
historie, oorspronkelijkheid en uitstraling. 
Overeenkomsten zijn er ook: de gastvrijheid 
van de mensen is overal even groot, evenals 
de inzet van de bewoners voor het behoud 
van de prachtige natuur en de rijke cultuurhis-
torie. Ook streekproducten als de Tielse 
Kermiskoek en de Heukelumse Krakeling 
worden nog altijd geproduceerd om regionale 
tradities in stand te houden.

Ontdek Rivierenland op je eigen manier en in je 
eigen tempo. Dat kan wandelend langs de 
rivier, �etsend door pittoreske dorpjes met 
boomgaarden en bloesem, luierend op een van 
de vele strandjes in de verschillende 
recreatiegebieden of slenterend door authen-
tieke stadjes met gezellige terrasjes en restau-
rants. Ook de verschillende attracties zoals de 
Tuinen van Appeltern, Slot Loevestein, het 
Eiland van Maurik, het uitgestrekte Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie zijn trekpleisters voor jong 
en oud.

Je ziet het, veelzijdig Rivierenland heeft veel te 
bieden. Lekker sportief bezig zijn in de natuur, 
relaxen aan een strandje of suppen op een 
meer, ontspannen in een hotel, fruit plukken of 
kamperen in een boomgaard, struinen langs 
kronkelende rivieren, een kasteel, museum of 
kleine historische stadjes bezoeken. Om het je 
makkelijk te maken zijn talloze routes uitgestip-
peld met opmerkelijke bezienswaardigheden 
en praktische tips voor een onvergetelijk dagje 
uit. Je voelt je thuis in Rivierenland: kom en 
beleef het zelf!
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Fietsen en
       wandelen 

.............................................................

In de diverse steden in de Betuwe en de 
Bommelerwaard kun je ook leuke stadswan-
delingen doen. Op eigen gelegenheid of 
onder leiding van een gids. Ga jij lekker aan de 
wandel in Culemborg, ontdek je liever de 
historische hoogtepunten van Tiel, of heb jij al 
kennisgemaakt met de gootspoken in 
Zaltbommel? Hoe dan ook, leer tijdens deze 
stadswandelingen alles over de geschiedenis 
van deze steden. Liever met een gids op pad? 
Dat kan ook! Laat je door een ervaren en 
enthousiaste gids rondleiden en geniet van de 
verhalen en de unieke doorkijkjes. 

TOP’s en infoposten voor iedereen die 
van �etsen en wandelen houdt 
Wist je dat je in Rivierenland een 
uitgebreid netwerk aan TOP’s kunt 
vinden? Deze punten bevinden zich in 
de buurt van parkeergelegenheid en 
horeca. Handig als startpunt voor je 
wandeltocht!  Kijk op 
rivierenland.nl/informatie voor alle 
locaties. 

Wandelparadijs

Rivierenland is ook een walhalla voor 
wandelaars. Niet alleen door de schitterende 
natuur en de vele vergezichten, maar vooral 
door het grote aanbod aan wandelroutes. Er 
is ruim 1.000 kilometer aan routes, die 
onderling naar hartenlust kunnen worden 
gecombineerd. 
Een pittoreske wandeling over de dijk of 
sportief struinen langs de oevers van de Waal: 
welke tocht je ook kiest, het is gegarandeerd 
uitwaaien.  

Tip       Handig! 
Elk knooppunt heeft een nummer. Je neemt de knooppuntnummers mee op pad en 
onderweg volg je gewoon de bordjes langs de weg met hierop de knooppunten. 
 

.............................................................

Fietsen

Rivierenland is misschien wel de mooiste regio 
om te �etsen. Dat komt door de veelzijdigheid 
van het gebied. Fiets over kronkelende dijken 
langs de rivieren, bezoek een oud stadje, strijk 
neer op een mooi terras of laat je verrassen 
door het culturele erfgoed in de regio. Niet 
voor niets is deze streek erg geliefd onder 
�etsers. Met behulp van het uitgebreide 
�etsroute
knooppuntensysteem plan je heel eenvoudig 
een mooie �etsroute. Laat je onderweg 
betoveren door de prachtige natuur met de 
boomgaarden en uiterwaarden. Neem bij een 
bezoek aan deze regio dus zeker je �ets mee of 
huur een �ets bij een van de vele 
verhuurpunten en kijk op 
Rivierenland.nl/�etsverhuurpunten.  
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Eropuit met kinderen

Er is altijd wat te beleven in veelzijdig Rivierenland. Eeuwenoude 
kastelen, kronkelende rivieren en prachtige fruitboomgaarden; het 
landschap alleen heeft al veel te bieden voor �etsers en wandelaars. 
Maar ook voor leerzame, creatieve of sportieve uitjes kun je terecht in 
Rivierenland. Bezoek eens een museum en leer meer over het roemrijke 
verleden van deze streek. Of maak kennis met de dieren in Ouwehands 
Dierenpark. Vermaak je in of langs de rivier in dit waterrijke gebied. Laat 
je verrassen door wat de regio allemaal te bieden heeft en je zult merken 
dat een dag eigenlijk veel te kort is. 
Rivierenland.nl/tips-voor-kids 

Nieuwe Hollandse Waterlinie

In en op het water

In de zomermaanden zoeken veel mensen het 
water op voor afkoeling en vermaak. In Rivie-
renland zijn er verrassend veel activiteiten op 
en rond het water mogelijk. Met haar ligging 
tussen de grote rivieren is Rivierenland de 
ideale bestemming voor waterliefhebbers. 
Van sportieve activiteiten, zwemplezier en 
loungen tot genieten van culinaire 
hoogstandjes, een rondvaart met kano of 
sloepje of genieten van een struintocht door 
de schitterende natuur in de uiterwaarden.
Rivierenland.nl/waterrecreatie 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige nominatie 
voor de Werelderfgoed- lijst van UNESCO in 2020. En terecht, want 
deze unieke historische verdedigingslinie gebouwd in 1815 is 85 
km lang en bestaat uit zo’n 45 forten, 2 kastelen en 6 vestingen. 
Het mooie is dat er vele jaren hard is gewerkt aan de renovatie en 
ontwikkeling van deze linie: tal van forten en vestingen zijn 
hersteld. Zo is het oude Fort bij de Nieuwe Steeg omgetoverd tot 
het spannende GeoFort en kun je in Fort Asperen eigentijdse kunst 
zien. Als bezoeker van dit gebied krijg je een schat aan informatie 
over de geschiedenis van de linie. Nieuwsgierig geworden? Kom 
kijken en ontdek zelf waarom de Nieuwe Hollandse Waterlinie een 
plekje verdient naast de Waddenzee en de Amsterdamse 
grachtengordel! 
Rivierenland.nl/nieuwe-hollandse-waterlinie 
   

Proef de streek 

Het culinaire aanbod in Rivierenland is even 
gevarieerd als Rivierenland zelf. Strijk tijdens 
een �ets- of wandeltocht neer op een terras 
met een prachtig uitzicht of laat je eens 
culinair verrassen in een van de (h)eerlijke 
restaurants. Of breng een bezoek aan een 
sfeervolle theetuinen waar je taart eet, 
gemaakt van heerlijke streekproducten uit de 
regio! 
Rivierenland.nl/eten-drinken 
 

Met de camper op pad 

VRIJHEID, BLIJHEID MET DE CAMPER 
Niets voelt vrijer dan rondtrekken in een camper! 

Je toert heerlijk rond in je eigen tempo en ontdekt de mooiste 
plekjes van Rivierenland. Er zijn diverse speciaal ingerichte camp-
erplaatsen, veelal prachtig gelegen in de natuur, aan het water of 
dichtbij een historisch stadscentrum. Kijk voor een volledig 
overzicht op Rivierenland.nl/camperplaatsen 
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Fietsroute: Lingeroute 

De Lingeroute voert je op de �ets over slingerende dijken 
langs wuivende rietvelden, weelderige boomgaarden en 
pittoreske dijkdorpjes zoals Rumpt, Heukelum en Acquoy. 
Voor een welverdiende rustpauze ontvangen de vele 
horecagelegenheden langs de Linge je met open armen. 
Kortom: met deze prachtige �etstocht beleef je Rivierenland 
op z’n mooist. 
 
Startpunt: TOP Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, 
Het Klooster 5, Beesd 
Lengte: 70 km 
Knooppunten: TOP 55 31 60 20 59 30 53 52 47 51 16 97 98 99 
49 31 32 29 38 26 39 54 37 36 35 34 57 48 82 81 22 80 14 54 
55 TOP 
 
Tips voor onderweg:  
• Café Cafetaria de Wiel (Cafe-dewiel.nl) 
• Fruitbedrijf de Hoenderik (dehoenderik.nl) 
• Schenkerij de Beurs (Debeurs-geldermalsen.nl) 
• Restaurant Eten en Drinken (Etendrinken.net) 
• Geofort (Geofort.nl) 
• Wijngaard de Rijsakker (Wijngaardderijsakker.nl) 

Wandelen in de regio 

Klompenpaden zijn razend populair, ze schieten als padden-
stoelen uit de grond en wandelaars zijn er dol op. Even voor 
de duidelijkheid, een Klompenpad loop je niet op klompen. 
Als je een Klompenpad gaat lopen, trek je stevige wandel-
schoenen aan, die heb je echt nodig! 
 
Een leuke route is het Batouwepad. Ontdek het mooie 
buitengebied van Lienden. Wandel langs oeverwallen, oude 
stroombeddingen en dijken in het prachtige buitengebied 
van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Klompen aan, 
rugzak om en gaan!  
Ontdek de mooiste fiets- en wandelroutes op 
Rivierenland.nl/routes  

Kom het fruit plukken in de Betuwe!

Roze en witte bloesem, knalrode kersen en felgroene peren: in het 
voorjaar en de zomer is de Betuwe een explosie van kleur. Je vindt 
er allerlei landwinkels, fruitstallen en fruitautomaten waar je de 
hele zomer overheerlijk fruit kunt plukken, proeven en kopen. In de 
gratis Fruitalert-app zie je een overzicht van alle boomgaarden, 
kersenstalletjes en landwinkels en krijg je waardevolle tips en 
weetjes, speciale ‘fruitroutes’ en bijzondere locaties en activiteiten 
rondom fruit.  Kijk voor meer informatie op rivierenland.nl/fruit. 
De ‘fruittuin van Nederland’ heeft meer te bieden. Fietsen over 
kronkelende dijken of wandelen langs de oevers van de Linge... Dat 
is genieten van de natuur! Cultuurliefhebbers brengen een bezoek 
aan Culemborg of aan het pittoreske Tiel, Buren of Neder-Betuwe. 
Blijf ook eens slapen op een camping onder de fruitbomen of in 
een sfeervolle B&B en ontdek het zelf: Je voelt je thuis in de Betuwe! 
 

Inspiratie 
     de Betuwe  
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Buren wordt ook wel de parel van de 
Betuwe genoemd. Door de vele 
bezienswaardigheden komen er 
jaarlijks veel toeristen naar het mooie 
stadje. Je stapt even uit de alledaagse 
werkelijkheid en keert terug naar de 
tijd van je verre voorouders. Buren 
heeft dan ook een rijke geschiedenis.
Buren bestaat dit jaar 625 jaar. Alle 
geplande evenementen zijn in 
verband met het Corona Virus 
verplaatst naar volgend jaar.

Culemborg is een historische stad en 
wie door de eeuwenoude straten 
slentert, kan genieten van een enorme 
schat aan monumenten. En wist je dat 
er veel musea en galerieën in de stad 
te vinden zijn? Van moderne kunst en 
ambachtelijk glas tot de stadsge-
schiedenis in het Elisabeth Weeshuis 
Museum. Ontdek de veelzijdigheid 
van Culemborg met de historische 
stadsgrachten en haar stadsmuren. 
Struin buiten de stad door de 
uiterwaarden met de prachtige verde-
digingswerken langs de Lek en ontdek 
de locaties van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

Of je nu houdt van een terras in het 
gezellige centrum of van een rustig 
bankje op een kronkelende rivierdijk: 
je kunt het gevoel krijgen dat de tijd 
stil staat. Tiel zelf is een stad met een 
rijke historie, maar ook in de omge-
ving vind je authentieke dorpen met 
pittoreske straatjes en pleintjes. En aan 
de rivier wisselen fraaie vergezichten 
zich af met Wetlands en boom-
gaarden. Altijd verrassend, dat is de 
Betuwe op zijn best.  
   

Tiel fruitstad 
aan de Waal

Culemborg 

Oranjestad Buren

Ook leuk! bezoek
      eens een stad 
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De vrijheid in een luxe verblijf met alle faciliteiten en services binnen handbereik. 
Rust, ruimte en genieten!

Aan de rand van het pittoreske en gezellige dorpje Ingen, in de Betuwe, op een rustige 
locatie, ligt logement ’t Voorhuysch. 
Het logement heeft een landelijke sfeer en door de combinatie van moderne elementen en 
natuurlijke materialen is het een huis waar velen zich thuis zullen voelen door de mooie 
ambiance en prachtige omgeving.

Een bijzondere plek midden in de Betuwe dat voelt als 
een thuis voor vele van onze gasten die ’t Voorhuysch in 
hun hart hebben gesloten. 

    U beleeft hier een   
    combinatie van   
    tijdloze charme in  
    een weelderige   
    omgeving en   
    bovenal, 
    ontspanning.

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

LIENDEN – Aan de Provincialeweg tussen Lienden en Kesteren ziet 
u aan de rechterkant al de vlaggen wapperen van Christi's 
Boerderijwinkel. Christi en Erik van der Leeden verbouwen zelf, 
Aardbeien, Frambozen, Appels, Peren, Pruimen en Kersen. 
Daarnaast betrekken zij ambachtelijke zoals groente, en andere 
fruitsoorten direct uit de streek. 
Maar ook zuivel, vlees, eieren etc.

Zelf gemaakte producten

Zelf gemaakte jam, en zelf Betuwse wijn zijn, naast de vele andere 
artikelen, in de winkel te vinden.
En wat denkt u van de uitgebreide saladebar, lekker voor bij de borrel 
of de BBQ.

Gezellig

Christi’s Boerderijwinkel is populair in deze Coronatijd: ‘Mensen 
grijpen de gelegenheid aan om gezonde producten te kopen. 
En bovendien is het hier gewoon veel leuker boodschappen doen.’ 
Uiteraard neemt men de voorschriften in acht, en dat gaat prima en 
erg gemoedelijk.
En…. ook buiten openingstijden kan je er terecht: 6 dagen in de 
week zijn al die verse producten van 08.00 tot 21.00 ook verkrijgbaar 
via de Boerderijautomaat (ook contactloos betalen) van de winkel. 

Christi’s Boerderijwinkel
Provincialeweg 1C, 4033 BP  Lienden
T: 0488-484848
E: info@agfvanderleeden.nl
I: www.christis-boerderijwinkel.nl
I: www.versuitdebetuwe.nl
FB: www.facebook.com/christisboerderijwinkel/

Gezelliger, lekkerder, gezonder en dagvers!

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 



Erop uit met de kinderen 
Tips: 
• Marechausseemuseum Buren 
• Ouwehands Dierenpark
• Wipeout Kids bij Beldert Beach 
• Het Eiland van Maurik, het paradijs  
 voor watersporters  
• De recreatieplas en het park De  
 Meent bij Beusichem 

De Betuwe is leverancier van gevarieerd gezond voedsel in Nederland. Veel 
bedrijven zijn Hofleverancier en bestaan al meer dan 100 jaar. De Betuwe, 
vooral bekend om het veelsoortige fruit, biedt nog veel meer. Het Betuwse 
vlees, groente, zuivel en eieren direct van het platteland. Eerlijk voedsel en dat 
proef je! Je herkent de officiële steekproducten aan het Betuws Best streek-
merk. Betuwsbest.nl 
 
Tip:  
• Neem eens een kijkje in de boerderijwinkel van Lagerweij eieren en  
 kijk hoe de kippen heerlijk scharrelen achter het glas.    
 Lagerweijeieren.nl 
• Maak een ritje met de Elstar Express de boomgaard in waarbij   
 Meester Kees het verhaal van appelbloesem tot fruitschaal vertelt.   
 Na afloop is het genieten op het terras van het Appelcafé.   
 Natuurlijkgruun.nl 
• Breng een bezoek aan de landgoedwinkel op Landgoed Heerlijkheid  
 Marienwaerdt en ontdek daarnaast de historie en natuur van het   
 landgoed tijdens een wandeling of fietstocht. Marienwaerdt.nl 
• Rust lekker uit op het terras van Heerlijkheid Eck en Wiel.    
 Heerlijkheideckenwiel.nl 
• Maak je keuze uit vele streekproducten bij Christies Boerderijwinkel 
 in Lienden. Christis-boerderijwinkel.nl/ 

Betuwse wijnen behoren tot de beste wijnen van de lage landen. Je vindt hier 
dan ook veel wijngaarden waar heerlijke wijnen geproduceerd worden. Het 
combineren van wijn en spijs is dé manier om alle heerlijkheden uit de Betuwe 
te ontdekken. Op die manier geniet je zowel van de heerlijke Betuwse wijnen als 
andere mooie streekproducten uit de regio. Onderbreek je fietstocht voor een 
rondleiding of kom langs voor een proeverij of interessante workshop. Ook 
organiseren de wijngaarden diverse evenementen die het bezoeken waard zijn. 
 
TIP’s 
Wijngaarddekruithof.nl 
Wijngaardderijsakker.nl 
Betuwswijndomein.nl 
 

Betuwe Grand Cru

Betuws Best als het allerbeste goed genoeg is. 

Marechausseemuseum

Inspiratie Overnachten 

Ooit al eens geslapen langs de waterkant of in een boomgaard vol 
met bloesem? Wakker worden met de geur van vers brood en fruit 
of gewekt worden door vogelgeluiden, het kan in Rivierenland. Je 
vindt hier tal van overnachtingsmogelijkheden. Of je nu samen 
een romantisch weekend wilt beleven in een idyllische Bed & 
Breakfast of een grote accommodatie zoekt 
voor een sportief familieweekend, 
de regio heeft het allemaal te 
bieden. Even ontsnappen aan de 
hectiek van alledag en genieten 
van de natuur en de Gelderse 
gastvrijheid, wie wil dat nu niet? 
Rivierenland.nl/overnachten 
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Vestingstad Zaltbommel 
Zaltbommel is een gezellig vestingstadje aan de Waal. Een van de blikvangers is de 
Sint-Maartenskerk. Het loont zeker om de toren te beklimmen. Bovenin heb je een 
prachtig uitzicht. Eenmaal beneden leidt een stadsgids je langs alle mooie plekjes. Kijk 
onderweg ook eens omhoog, je ziet vast een gootspook zitten. Of wandel over de 
eeuwenoude stadswallen, een uniek stukje Zaltbommel. Ook op cultureel gebied laat 
de vestingstad van zich spreken. Het meest bekend is museum Stadskasteel Zaltbom-
mel. De binnenstad kent ook vele kleine galeries en ateliers. Op elke 1e zondag van de 
maand kun je daar eenkijkje nemen tijdens het Kunstrondje. Neem tussendoor plaats 
op een terras en geniet van het vele lekkers dat de streek te bieden heeft. 
Beleefzaltbommel.nl 

Bommelerwaard: eiland tussen Maas & Waal 
Op zoek naar een uniek stukje Nederland? Bezoek dan eens de Bomme-
lerwaard! Een verborgen eiland tussen de rivieren, waar water, natuur en 
historie samenkomen. De invloed van water is overal merkbaar in het 
landschap. De uiterwaarden met prachtige natuur worden omzoomd 
door slingerende dijken. Laat je overweldigen door legendarische 
kastelen en historische dorpen. Dompel je onder in de wereld van het 
water, kunst en gezelligheid en kom tot rust in de mooie natuur. De 
Bommelerwaard is het kloppende hart van het Rivierengebied. 

Tips voor onderweg 
• Brasserie De Buurman (Brasseriedebuurman.nl) 
• IJsboerderij de Schoonheuvel    
 (IJsboederijdeschoonheuvel.nl) 
• Boerengolf Hedel (Boerengolfhedel.nl) 
• Herberg de Zwaan (Herbergdezwaanhedel.nl) 

In en om het water: De Zandmeren 
Op een landtong in één van de mooie uiterwaarden langs de 
afgedamde Maas ligt recreatiegebied De Zandmeren, waar de 
verschillende ondernemers je gastvrij ontvangen. Een toploca-
tie voor natuurliefhebbers en rustzoekers, met ’s avonds de 
mooiste zonsondergangen. 

Tips: 
• Ga het water op en huur een bootje. Dat kan bij   
 Jachthuren.nl en bij van Gent Watersport 
• Boek een overnachting bij het strandappartement van  
 het Gouden Zusje 

Inspiratie Bommelerwaard 

Fietstocht: Rivieren Rivalenroute

Je start bij Slot Loevestein. Dit kasteel is gelegen op een unieke 
plek in Gelderland, daar waar de Maas en Waal samenkomen. 
Strategisch gelegen tussen Maas en Waal in het schitterende 
rivierenland van de Bommelerwaard ligt het indrukwekkende 
kasteel met Koetshuis Ammersoyen. Je hebt maar weinig fantasie 
nodig om je hier in de middeleeuwen te wanen 

Startpunt: TOP locatie Slot Loevestein.
Loevestein 1, Poederoijen
Lengte: 72 km 
Knooppunten: TOP, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 80, 98, 40, 15, 24, 13, 
14, 97, 21, 12, 60, 25, 11, 10, 68, 64, 65, 66, 07, 08, 06, 05, veerpont, 
04, 03, 25, veerpont, 24, TOP.
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Eropuit met
       de kinderen! 

Kasteel Ammersoyen van Geldersch Landschap & Kasteelen stamt uit 
1300. Het is echt een kasteel zoals je je een kasteel voorstelt; met 
metersdikke muren, vier hoektorens en een slotgracht. Tijdens de 
kinderrondleiding mogen de kinderen zich eerst verkleden tot jonk-
vrouw of ridder, daarna gaan ze met de gids een tour maken door het 
kasteel. Voor even waan je je een echte ridder of jonkvrouw! 
Ammersoyen.glk.nl 

Kasteel Ammersoyen

Slot Loevestein

Stadskasteel Zaltbommel

Een bezoek aan Slot Loevestein staat garant voor een leuk 
dagje uit. Jong en oud kijkt zijn ogen uit in het middel-
eeuwse kasteel. Hier hebben mensen eeuwenlang 
gewoond, gewerkt en gevochten. Alles ademt nog de 
sfeer van vroeger, maar het slot ontdek je op een eigenti-
jdse manier! Zo krijgen bezoekers een eigen sleutel. 
Ook de omgeving van Slot Loevestein is de moeite waard. 
Struin door het prachtige natuurgebied Het Munniken-
land dat rondom het slot ligt. Rust daarna uit in de 
Taveerne, onder het genot van een kop ko�e met wat 
lekkers.
Slotloevestein.nl
 

Bezoek het stadskasteel in Zaltbommel. Hier ontdek je 
meer over de geschiedenis van Zaltbommel, de bekende 
tekenares Fiep Westendorp die hier geboren is en de 
Bommelerwaard. Een leerzaam museum voor jong en oud! 
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       de kinderen! 



Fietstocht: Maas en Waalroute 
  
Boudewijn de Groot wist het al; Het Land van Maas en Waal is het waard om bezongen 
te worden. Het gebied ligt ook letterlijk tussen de Maas en Waal. 
Startpunt van deze route is Restaurant De Twee Linden in Beneden-Leeuwen, waar je 
kunt genieten van een heerlijke lunch in het gezellige Grand-Café. De �etsroute neemt 
je mee over kronkelende dijken langs de uiterwaarden van de Maas en Waal, maar ook 
langs De Tuinen van Appeltern, waterrecreatiegebied De Gouden Ham, Batenburg met 
zijn kasteelruïne en Kasteel Hernen, de �lmlocatie voor de bekende tv-serie Floris. 
Onderweg kun je genieten van het unieke rivierenlandschap met buitenpolders, 
eendenkooien, uiterwaarden en boomrijke eilandjes.  

Het Land van Maas en Waal zal je verrassen: imponerende dijken, 
rustgevende wandel- en �etsroutes en idyllische dorpjes geven de 
streek een nostalgisch karakter.  
Aan de Maas tref je heerlijke recreatiegebieden waar je lekker kunt 
uitblazen. Breng een bezoek aan het mooie stadje Maasbommel, de 
kleinste Hanzestad van Nederland. Of maak een mooie struinwandeling 
door de uiterwaarden langs de Waal bij Beneden-Leeuwen richting 
Druten. Of je nu een dag, weekend of week komt genieten, er is genoeg 
te beleven! 
 

Startpunt: TOP locatie restaurant de Twee Linden, 
Zandstraat 100, Beneden Leeuwen 
Lengte: 66 km  
Knooppunten: TOP, 86, 87, 59, 13, 12, 54, 53, 57, 
29, 10, 31, 11, 70, 71, 68, 69, 73, 56, 55, 89, 49, 28, 
25, 26, 20, 21, 24, 80, 81, 86, TOP 

Tips voor onderweg: 
• De Tuinen van Appeltern    
 (Appeltern.nl) 
• Theehuis de Dreumelse Waard   
 (Dreumelsewaard.nl) 
• De Weeghbrug (Deweeghbrug.nl) 
• Riverside Outdoor (Riverside.nl) 
• Moeke Mooren     
 (Moekemooren.com) 
• Bistro de Bolle (Bistrodebolle.nl) 
• Aan tafel bij JAN (Centrum-dreumel.nl) 
• Vrije Markt Wamel (Vrijemarktwamel.nl) 

De Gouden Ham
De Gouden Ham in het Land van Maas en Waal is met een 700 meter 
lang strand één van de grootste waterrecreatiegebieden van 
Nederland. Watersportliefhebbers kunnen hier dan ook hun hart 
ophalen. In De Gouden Ham is meer dan genoeg te beleven. Zowel 
in als rondom het water is het heerlijk toeven. Maak bijvoorbeeld 
eens een rondvaart of huur een bootje en breng een relaxte dag op 
het water door. Geniet van de prachtige natuur in het recreatiege-
bied en overnacht op de camping, in een hotel of in een van de 
leuke B&B’s. Wil je weten wat De Gouden Ham jou te bieden heeft? 
Download dan nu de gratis app! 

Tips bij de Gouden Ham 
• Blijf overnachten op Campingpark Het Groene Eiland 
• Laat je inspireren in De Tuinen van Appeltern 
• Geniet van het uitzicht vanaf het terras van Moeke Mooren 
• Maak een tocht met Rondvaartboot de Sluizer 
• Huur een bootje of maak een tocht in een Tuk Tuk bij   
 Riverside 

Inspiratie Land van Maas en Waal 
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Het hele jaar feest, was het maar zo…. Het Corona virus heeft 
helaas, maar ook onvermijdelijk, roet in het eten gegooid. 
Gezondheid gaat boven alles. 
Ook reguliere evenementen waar Buren trots op is gaan dit jaar 
niet door zoals bijvoorbeeld de bloesemtocht, de �etsvierdaagse, 
de avondvierdaagse, het voetbaltoernooi, Buren Bijzonder, Betuws 
Buren, Chateau voor Buren et cetera. Lichtpunt, alle organisaties 
hebben gezegd dat ze er volgend jaar weer staan, in welke vorm 
dan ook! 
De creativiteit in Buren is immers groot.

Het bestuur van de Stichting Buren625 heeft aan de burgemeester 
voorgesteld het feestjaar door te trekken tot in volgend jaar. 
Dit is goedgekeurd door het college. De feestactiviteiten zoals De 
sleutel van de Stad, Koningsdag, De herdenking van de bevrijding op 
5 mei, Trouwen door de jaren heen et cetera. komen opnieuw op de 
agenda. 
Voor wat betreft de meer reguliere activiteiten, de organisatieteams 
krijgen zeker nog de kans om een speciale Buren625 editie van hun 
evenement te organiseren. 

Het hele jaar feest, was het maar zo…. Het Corona virus heeft 

Dit jaar is niet helemaal verloren. 
Je ziet bij mooi weer dat de bezoekers weer naar Buren komen. 
Gezellig! Wij bieden alle inwoners van Buren tegen betaling van een 
klein bedrag (€12,50) een echte Buren vlag aan. 
Dit maakt de stad extra vrolijk.

De fotogra�e activiteiten gaan door. Iedereen kan ons via 
KiekopBuren.nl zijn of haar plaat van onze mooie stad sturen en 
maakt daarmee kans op een leuke prijs. 
Bewonder de maandfoto’s van Buren op 
https://www.burenstad.nl/site/buren-in-beeld en tenslotte, heet je 
Anna of Willem en wil je op de foto, geef je dan op via 
info@buren625.nl. De eerste fotoshoots zijn gepland voor 10 en 11 
juli. 
We gaan er nu van uit dat er onder voorbehoud en zeker in aange-
paste vorm vanaf 1 september a.s. weer evenementen georganiseerd 
mogen worden. 
Wij gaan ons dan ook beraden wat er in het najaar van dit jaar nog 
mogelijk is en met alle organisaties gaan we werken aan een feestkal-
ender voor 2021. 
Houd daarom onze Buren625app, facebook pagina en website 
www.buren625.nl in de gaten voor meer nieuws. 

Bestuur Stichting 
          Buren 625 jaar stad

Bij De Rode Held nemen wij u graag mee 
terug in de tijd naar een winkel uit groot-
moeders tijd. 
De Rode Held staat boordevol (oud) 
Hollandse producten en producten van 
nu met een Hollands gevoel. 
Exota limonades, zachte zeep en ouder-
wets lekkere snoep liggen uitgestald 
naast geitenwollen sokken, wenskaarten en cadeautjes. 
Wie hier binnenstapt, waant zich in grootmoeders tijd en kan bijna niet 
geloven dat de hele inrichting spiksplinternieuw is, alles met eigen 
handen gemaakt. 
De kleurstellingen passen in zo'n ouderwets winkeltje, het ziet er 
allemaal zo prachtig uit, dat je er niet uitgekeken raakt. 

Rodeheldenstraat 20 - 4116 BB Buren
T: 0344 -843385 - www.derodeheld.nl

Bij De Rode Held bent u aan het juiste adres voor 
een cadeautje voor iedere gelegenheid.

Midden in het prachtige hart van het historische oranjestadje Buren, 
direct naast de kerk, vindt u Lunchroom en IJssalon De Baron van 
Buren. Het hele jaar door kunt u bij de Baron terecht voor heerlijke 
vers belegde broodjes en pizza’s. Daarnaast kunt u in het voorjaar en 
de zomer op het terras genieten van het lekkerste Italiaanse schepijs, 
een krokant hoorntje met een bolletje vers geschept sorbetijs of 
overheerlijke ijscoupes en milkshakes.

Herenstraat 2 - 4116 BK Buren
0344 845531 - www.@debaronvanburen.nl

IJssalon
Lunchroom
Pizza’s
etc.







ECK EN WIEL- Maar liefst 4 generaties van de familie Vonk voelden 
zich thuis op de Rijn. Catherinus, geboren in 1851, was al veerkne-
cht op de pont Eck en Wiel-Amerongen. Zijn zoon Gertjan stond 
van 1918 tot 1945 op de gierpont. Hierna was het de beurt aan 
Kees. Deze Vonk was ook verzot op water. In zijn vrije tijd bouwde 
hij zeil-en roeiboten. Cor Vonk, de 4e generatie, voer van ’74 tot 
1985 heen en weer over de Rijn. Na jaren lang speurwerk bij onder 
meer binnenschippers schreef hij het boek: “Eck en Wiel als 
thuishaven” .

Wie wat bewaart heeft wat!. Bijna 30 jaar geleden had ik een 
interview met Cor Vonk, die toen  afgekeurd was voor het schippers-
vak. Hij maakte destijds deel uit van de gemeenteraad (P.v.d.A)van de 
oude gemeente Lienden. Vandaar de connectie.
Van zijn overgrootvader, Catherinus, wist Cor destijds weinig te 
achterhalen. Des te meer van zijn opa en vader. Zijn grootvader, 
Gertjan Vonk, geboren op 27 december 1880, voer als veerknecht op 
de Rijn. Zijn start was op de Eck en Wielse pont in 1918. Hij ging met 
pensioen in 1945. Cor: “Ik heb hem nogal eens gevraagd of dat heen 
De pont was in 1924 nog helemaal van hout. Zelfs de brugbomen. 
“Mijn grootvader moest alles met de hand doen. Van een hydraulisch 
systeem om bijvoorbeeld de kleppen te laten zakken en omhoog te 
halen had men toen nog nooit gehoord. Als de pont aankwam moest 
hij zware blokken op de kade leggen, zodat auto’s van de pont af 
konden rijden. Mijn opa stond de hele dag in weer en wind. Aan de 
Eckse kant stond een hok. Hierin werd ’s winters een kachel gestookt. 
Verkleumde passagiers en ook het personeel warmden zich hier 
op”en weer varen niet verveelde. Zijn antwoord was dan altijd: ‘Varen 
op de Rijn is voor mij altijd VAKANTIE. Dat verveelt nooit!”. Gertjan en 
zijn vrouw woonden in het eerste huisje aan de Veerweg. De woning  
is van de eigenaar van het veer, de familie Van de Pol. “Mijn opa kon 
niet zwemmen. Hij was echter niet bang uitgevallen. Elke avond 
moest hij met de roeiboot naar de ‘bogtaak’ ( kabel met drie bootjes 
van de gierpont). Vanaf de pont gezien moest hij op het derde bootje 
de olielamp aansteken”.

Een veerknecht was toen nog 24 uur per dag paraat. Als er midden in 
de nacht iemand aan de bel trok was het de gewoonste zaak van  de 
wereld dat deze klant over werd gezet. Ook aan de Amerongse kant 
kon men de bel luiden als men  de “klei” in wilde. 
 Tussen de bedrijven door loste Gertjan ook nog schepen. 

“VAREN OP DE RIJN: ALTIJD VAKANTIE” VIER GENERATIES “VONKEN” OP HET WOELIGE WATER
Piet Verwoert

De pont was in 1924 nog helemaal van hout. Zelfs de brugbomen. 
“Mijn grootvader moest alles met de hand doen. Van een hydraulisch 
systeem om bijvoorbeeld de kleppen te laten zakken en omhoog te 
halen had men toen nog nooit gehoord. Als de pont aankwam moest 
hij zware blokken op de kade leggen, zodat auto’s van de pont af 
konden rijden. Mijn opa stond de hele dag in weer en wind. Aan de 
Eckse kant stond een hok. Hierin werd ’s winters een kachel gestookt. 
Verkleumde passagiers en ook het personeel warmden zich hier 
op”vader van Cor, Kees Vonk, (24 -6-1923) koos ook al voor het water. 
Hij werd schippersknecht op de “Res Nova”. Deze boot was van zijn 
oom. Hij voer 5 jaar op dit vaartuig toen hij ziekenfondsbode werd. Een 
heel ander beroep. In zijn vrije tijd maakte hij onder meer zeil-en 
roeiboten.

Cor koos eerst voor de marechaussee. Van oktober 1974 tot juni 1985 
voer hij op de Eck en Wielse pont. “De pont was toen natuurlijk al 
gemotoriseerd. Het beroep van veerman heeft me –net als mijn 
voorouders-, altijd erg geboeid. Ik ben het met mijn opa eens. Op ’t 
water is het net of je altijd vakantie hebt. En niet allen met mooi weer. 
Hoe harder het waaide des te beter had ik het naar mijn zin. Er waren 
klanten die een hekel aan storm hadden. Die meden de pont al bij 
windkracht 4. Er  waren er ook bij die zich niet wilden laten kennen. Die 
zag ik dan in hun auto zitten. Met de handen zo vast om het stuur 
geklemd, dat de knokkels zich wit aftekenden. Leer mij m’n klanten 
kennen”, aldus Cor. Hij herinnert zich nog de keer toen er een zware 
‘noord-wester’ stond. De pont schommelde zo hard dat de schroeven 
boven water kwamen”.

Cor moest in 1985 na een operatie stoppen met het beroep veerman. 
”Het contact met de mensen mis ik erg. Vooral met de schooljeugd  
heb ik veel plezier gehad”. De Eck en Wielenaar bleef zich interesseren 
in het gebeuren op het water. Er komen nogal wat schippersfamilies 
uit de Betuwe. Cor heeft hier veel over weten te achterhalen. Hij ging 
na onderzoek een boek schrijven. Zijn boek, Eck en Wiel als thuishaven, 
kwam op 13 juni 1993 uit.  Het telt 170 bladzijden en kent veel 
prachtige oude foto’s.

Piet Verwoert

De pont was in 1924 nog helemaal van hout. Zelfs de brugbomen. 
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Voetveer Uiterwaarde
Onze pontjes varen dit seizoen niet. 
Door de aanhoudende corona maatregelen en de steeds duidelijker 
wordende signalen vanuit een aantal vrijwilligers is een onderzoek 
ingesteld onder de schippers en kaartverkopers. De uitslag hiervan is 
dat een groot gedeelte van de vrijwilligers niet beschikbaar is voor 
dit seizoen. Het merendeel van de bemanningsleden horen zelf tot 
de risicogroep. 
Inmiddels is gebleken dat de pontjes kunnen worden beschouwd als 
een vorm van openbaar vervoer (OV) met de bijbehorende restric-
ties. Alle mensen op de pont moeten 1,5 meter afstand houden, 
passagiers en bemanning moeten een zelf (meegenomen) mond-
kapje dragen en de capaciteit van het veer wordt tot 40% terugge-
bracht.

Deze condities leiden ertoe dat niet op een fatsoenlijke manier 
gevaren kan worden.
Ook niet met aangepaste vaarschema’s. Er zijn dan te weinig 
bemanningsleden die onder de huidige omstandigheden bereid 
zijn de veertjes te varen. 
In overleg met de betrokken oevergemeenten is besloten de tien 
�ets- en voetveren niet in de vaart te brengen. Aan de verduurza-
ming van de vloot wordt gewoon doorgewerkt. In de tussentijd 
wordt groot onderhoud en dergelijke aan de ponten uitgevoerd. 
Ter plaatse zal op de bestaande vaarschemaborden de stremming 
kenbaar worden gemaakt met een uitleg van het niet varen. 
Hopelijk kan er volgend jaar weer gewoon gevaren worden.

Meer info: www.uiterwaarde.nl



‘t Koopmanshuys Voorstraat 1 • 4116 BC Buren 

wij zijn geopend van donderdag t/m zaterdag: 10 - 17 uur en
zondag van 12 - 17 uur óf op afspraak

‘waar schoonheid, beleving, ambacht en kunst elkaar ontmoeten’ 

Villa Muze
meesters in vormgeving • interieurstyling • bloemdesign • fotoshoots

• vanaf half november starten in ‘t Koopmanshuys diverse workshops: weelderige  
herfstkrans, adventskrans, kerstkrans & kerstboeket, tafelguirlande & kerstboeket

villamuze.nl

Jakubowski & Vlasblom
twee edelsmeden • van klassieke schoonheid tot modern design

• bijzondere ontwerpen • persoonlijke sieraden • herdenkingssieraden • relatiesieraden 
• eigentijdse sieraden uit oud goud • maatwerk

jakubowski-vlasblom.com
Chateau Lokaal is een initiatief van Europewines en Van Ollie (wijn en 
delicatessen) bedoeld om het hele jaar te kunnen genieten van een 
selectie van kwaliteitswijnen en bijbehorende delicatessen, onder 
meer bekend van Chateau voor Buren. 
Samen laten wij u graag kennis maken met onze bijzondere wijnen in 
combinatie met onze tongstrelende wijn-spijs combinaties. 

Na een succesvolle try out in december 2019 openen wij wederom 
met ingang van 1 juli 2020 ons proe�okaal in ‘t Koopmanshuys in 
Buren. 
Deze unieke locatie, die sfeer en historie ademt, is uitermate geschikt 
om onze proeverijen te beleven en u te laten meevoeren in de 
wereld van geur, kleur en smaak. 
Wij organiseren evenementen voor kleine groepen in samenwerking 
met partners van binnen en buiten ‘t Koopmanshuys. 
Regelmatig worden ook leveranciers van andere wijnen uitgenodigd 
om ons wijnassortiment uit te breiden en te versterken. 
Laat u verrassen!

Ambachtelijk Buren

Het pittoreske Buren ademt niet alleen een heerlijke nostalgische 
sfeer die herinneringen voedt aan tijden van weleer… ook oude 
ambachten vinden hier een hedendaagse voedingsbodem waarbij 
creativiteit en kunst in proces en product terug te vinden zijn.  

Naast verschillende fraaie winkels vol met aantrekkelijke curiosa en 
hoogwaardig interieurdesign zijn er ateliers waar het ambacht in 
brons, goud en zilver te aanschouwen is. 
Bij het betreden van de chocolaterie waan je je in het �lmdecor van de 
�lm Chocolat: prachtig vormgegeven bonbons met gera�neerde 
smaken. 
Kom je ’t Koopmanshuys binnen dan volgt een ontmoeting tussen 
schoonheid en beleving voor alle zintuigen. 
Sieraaddesign, bloemdesign, wijn- en delicatessenbeleving: kortom 
ambachtelijk Buren heet u van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chocolaterie World of Chocolate 

Peperstraat 9 
4116 BG  Buren 
(06) 1743 7593 

 

www.worldofchocolate.nl 
 

 

 

 

 

 

 



Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken 
met bijvoorbeeld gemeente, welzijnswerk, 
gebiedsteam/wijkteam en politie. Dat doen ze door hun ogen 
en oren open te houden.  
Zo kan er snel en gericht actie ondernomen worden. 
De signalerings- en WhatsApp buurtpreventie groepen worden 
in de gemeente Buren door Mozaïek gecoacht. 
De signaleringsgroep heeft een focus op leefbaarheid, de 
WhatsApp op veiligheid.

De ene signaleringsgroep is wat actiever dan de andere. 

Het ligt er ook deels aan, wat er in een dorp allemaal speelt en wat 
een signaleringsgroep via leden of via meldingen van dorpsgen-
oten aan zaken door krijgt en zelf tot actie kan overgaan als gaat 
om het verkeer of het in kaart brengen van de activiteiten en 
voorzieningen in dorp, zoals een mantel- of hulppunt een 
dorpsauto. 
Succesvol hierbij is de eigen dorpswebsite met de meldknop en 
achtergrond informatie en dorpsagenda. 
De signaleringsgroep groeit uit naar een communicatie platform 
van het dorp.

De geschiedenis

Fikse jeugdoverlast in de speeltuin, leidde er begin 2010 toe dat er 
in Kerk-Avezaath een werkgroep buurtpreventie – later 
‘signaleringsgroep’ genoemd- ontstond. 
Zoelen was het volgende dorp waar een vergelijkbare groep werd 
opgericht. 
Daar leidde drugsoverlast tot deze stap. 
Vervolgens kwamen er initiatieven voor oprichting van een 
signaleringsgroep in Buren-Asch, Ingen, Lingemeer, Lienden 
Maurik en Beusichem (+ Zoelmond). 
Wat signaleringsgroepen betreft, is de gemeente nog niet totaal 
afgedekt. In de resterende dorpen beginnen er echter ook 
initiatieven te ontstaan.
Signaleringsgroepen mogen nog veel meer onder de aandacht 
worden gebracht. ‘’Het heeft nog niet dé bekendheid die ze 
zouden moeten hebben en we zijn nog steeds in ontwikkeling’’, 
zegt Marc Horsten van Mozaïek welzijn, die de groepen coacht. 
Dit, in tegenstelling tot de WhatsApp buurtpreventie groepen die 
in alle dorpen van de gemeente aanwezig zijn en al vele malen erg 
succesvol zijn geweest op het gebied van inbraakpreventie en het 
opsporen van vermiste personen.

Signaleringsgroepen: Van groot belang voor de dorpen

Veiligheid en leefbaarheid

Door het oprichten van signaleringsgroepen worden inwoners van 
de gemeente Buren meer betrokken bij veiligheid en leefbaarheid in 
eigen dorp en buurt. 

Hoe het werkt? 

Via meldingsknoppen (de zgn. gele knop) van de dorpswebsites (zie 
hieronder*) , kunnen inwoners zelf digitaal een melding doen in hun 
eigen dorp. 
Het gaat dan veelal over zaken als jongeren-, milieu- en verkeers-
overlast en meldingen voor zorg, welzijn en hulp. 
In de Burense dorpen waar signaleringsgroepen aanwezig zijn, 
worden signalen gemonitord door inwoners zelf. 
De dorpswebmasters en leden van de signaleringsgroepen hebben 
regelmatig contact met wijkagent, Stibmedewerker(s), gemeente 
Buren met betrekking tot de voortgang en signalering van trends en 
het mede uitvoeren van (preventieve) maatregelen in hun dorp.
 
Heeft u vragen over signaleringsgroepen of heeft u belangstelling 
om een signaleringsgroep te starten in uw dorp ? 
Kijk dan op de website van de gemeente (www.buren.nl) en down-
load daar de folder. 
Marc Horsten van Mozaïek welzijn (coach van de signalerings-
groepen), tel. 06-30032972 of e-mail : m.horsten@mozaiekwelzijn.nl

 *De websites van de acht in Buren bestaande signaleringsgroepen 
zijn:
www.beusichemleeft.nl; www.burenstad.nl; www.ingenleeft.nl; 
www.kerkavezaath.info; www.lingemeer.nu; www.sglienden.nl; 
www.sgmaurik.nl; www.samenzoelen.nl. 

Samen veilg



De Koepelvisie van de gemeente Buren – een document waarin de 
gemeentelijke blik op de afzienbare toekomst wordt beschreven- 
was in 2012 voor een aantal betrokken Burenaren (uit het stadje), 
de aanleiding tot de oprichting van de stichting Burgers Voor 
Buren (BV Buren).

BV Buren zet zich, vaak met de gemeente als gesprekspartner, in voor 
een programma van haalbare acties die aansluiten bij de wensen van 
bewoners, ondernemers en bezoekers.  
En het blijft niet bij het opstellen van en vergaderen over een 
weloverwogen programma: Er wordt met tal van vrijwilligers ook 
uitvoering aan gegeven! 
Daarnaast wordt er tegenwoordig nauw samengewerkt met de 
Signaleringsgroep stad Buren-Asch en komen er meer en meer 
initiatieven die daar erg goed bij aansluiten.

Projecten

Uit dat programma met haalbare acties zijn projecten ge�lterd die 
behapbaar zijn en – met vrijwilligers- ook daadwerkelijk kunnen 
worden uitgevoerd.
Zo is er de Hoogstambrigade, die de hoogstamboomgaard, eigen-
dom van de stichting Weeshuis Buren,  aan de Toeren verzorgt.
Een tweede groep vrijwilligers zet zich wekelijks in voor de ‘Stads-
tuin Radiant’, een unieke bloementuin met meer dan 400 verschil-
lende soorten planten.
Een aantal vrijwilligers hebben zich binnen de BV Buren verenigd in 
de plantsoengroep. Deze groep houdt in het plantsoen de paden 
schoon en snoeit en plant er – zoveel mogelijk geënt op de 
historische plattegrond, bomen en struiken.
Projecten die vanuit de BV Buren werden vormgegeven en nagen-
oeg of helemaal zijn afgerond zijn onder meer het opknappen van 
de Onderdreef, het opknappen van de entree van het Plantsoen en 
het inrichten van het entreegebouwtje op de begraafplaats in het 
Plantsoen met als doel er tentoonstellingsruimtes voor het project 
‘’Beleef Historisch Buren’’ van te maken.                 

Toekomst

Richting de toekomst is er vanuit de stichting Burgers voor Buren een 
‘Agenda 2020’ tot stand gekomen, waarin kansrijke initiatieven 
vanuit discussieavonden met Burenaren van lieverlee het levenslicht 
zullen zien. 
Zo komt er een uitbreiding op de rondwandeling door de historische 
stad en het buitengebied met informatiebordjes en via de QR-code; 
gaat het project ‘Beleef Historisch Buren’ op het vlak van PR en 
marketing (verder) uitgerold worden en staat het herstel van de 
oude laanboomstructuur en de historische bomenrijen op de wal en 
in het Plantsoen op de agenda. 
En dan zijn er nog ogenschijnlijk kleine klussen die het stadsbeeld 
verder zullen verfraaien zoals uitbreiden van �etsparkeerplaatsen, 
onderhoud van muren en stoepjes, saneren van verkeersborden en 
het verder verfraaien van de aanblik van de stad Buren en het gebied 
er omheen.

Denk en doe mee met de BV Buren

Vrijwilligers

De stichting Burgers voor Buren houdt zich vooral bezig met de 
bebouwde en natuurlijke omgeving van de stad Buren. De bewoners 
moeten zich er goed voelen en de bezoekers moeten er kunnen 
genieten van de historische aspecten, de sfeer en alle moois. De 
combinatie van historie en tegenwoordige tijd vraagt kennis een 
veel aandacht. Stichting BV Buren beschikt (al) over vrijwilligers die in 
groepen, de schouders onder projecten zetten. 

 

Nog meer meedenkende Burenaren die de handen 
uit de mouwen willen steken zijn altijd welkom. 
Op de website www.burenstad.nl staat onder de 
rubriek ‘Oranjestad’ een veel informatie over de BV 
Buren. 
Via de email jstellingwer�45@gmail.com kunt u 
zich aanmelden als vrijwilliger!      
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Cafetaria Calimero

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

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

Ommeren

CALIMERO 
ON TOUR

Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

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

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



Batouwepad

16 KM 3,25 uur wandelen
Via het Batouwepad verken je het buitengebied van Lienden. 
Je wandelt langs oude stroombeddingen, fruitboomgaarden, slinge-
rende dijken en de oude Romeinse grens, de limes genaamd.

Bij opgravingen van de oude inheemse nederzettingen en Romeinse 
grafvelden zijn veel vondsten gedaan die uit de Romeinse tijd 
stammen. De gevonden schatten zijn te zien in het Streekmuseum 
Baron van Brakell in Ommeren (ook opstappunt).

Het Batouwepad start op de Verbrughweg in Lienden.
Bij restaurant Het Wapen van Lienden. 
De route wordt aangegeven met een lila markering in de vorm van 
een klomp. 
Het Batouwepad is in twee richtingen gemarkeerd, zodat de route 
zowel links- als rechtsom te wandelen is. 
De route kan gecombineerd worden met het Marspad (13 km) bij de 
kruising van de Hoge Dijkseweg met de Rijnbandijk.

Deze routes zijn niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. 
Water-dicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen. 
Honden zijn verboden op particuliere delen van het Klompenpad om 
verstoring van vee en wild te voorkomen.
Dit is aangegeven op de openstellingsborden die u aan het begin van 
het particuliere terrein vindt.

9

Klompenpaden een feest om te lopen

Marspad

Ontdek het mooie buitengebied van Kesteren. 
Wandelen langs oeverwallen, oude stroombeddingen en dijken in 
het prachtige buitengebied van de gemeenten Buren en Neder-
Betuwe. 
Klompen aan, rugzak op en gaan!
Rondwandeling: het Marspad (13 km)
Startpunt Marspad: Parkeerplaats bij Bistro & Tapas ’t Ambtshuis, 
Dorpsplein 6 in Kesteren
Openbaar vervoer Marspad: Bushalte Dorpshuis vanaf treinstations 
Rhenen en Tiel. Treinstration Kesteren.
Pontje Rhenen-Kesteren (vrijwel dagelijks van eind april-eind 
september van 10:00-17:30u). Maar kijk voor de meest actuele 
vaartijden hier: http://www.uiterwaarde.nl/pontjes/neder-rijn-
lek/rhenen-lienden

Opstappunten Marspad: Restaurant Cunera, Grebbeweg 1 in 
Rhenen, Brasserie Beerie Bij Camping Betuwe Kesteren, Het wapen 
van Lienden Lienden en het Streekmuseum Baron van Brakel in 
Ommeren/
Markering: groene (Marspad) markering in de vorm van een klomp. 
De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel 
links- als rechtsom kunt wandelen

Route combineren: het Marspad is te combineren  met het Batouwe-
pad, Grift en Graftenpad en met het Heuzesepad. 
Overstappunten en -routes zijn aangegeven op de kaart en in het 
veld. 
Het Marspad en Batouwepad zijn in één brochure opgenomen
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STREEKMUSEUM BARON VAN BRAKELL 

B eerie
rasserie

Voor meer informatie over deze en andere klompenpadroutes kijk op www.klompenpaden.nl of download de app! 

Theetuin De 
Bontewaterkant
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Ontdek de recreatiegebieden in uw eigen regio!

Activiteiten en faciliteiten: Jutterseiland . dagrecreatie met speeltoes-
tellen . retro trimbaan . buiten�tness toestellen . (nacht)vissen . 
wandel- en �etsroutes . bijenstal . Beachclub De Meent

De Meent is open van 6.00 – 22.00 uur. Gratis toegang en parkeren. 

Recreatiegebied De Meent
Klassenburgerstraat 5a, Beusichem
https://www.facebook.com/recreatieuiterwaarde/
www.uiterwaarde.nl

Uit®waarde ontwikkelt, exploiteert en 
onderhoudt als zelfstandige 
organisatie acht dagrecreatiegebieden 
met sportfaciliteiten, ruim 2.000 km 
bewegwijzerde recreatieve routes, 
200 watersportligplaatsen en tien 
toeristische pontjes in het Rivierenge-
bied. 
Dit doen wij zo kwalitatief en duurzaam
mogelijk.
Daarnaast geven wij ondernemers via 
grondverhuur en erfpachtovereen-
komsten de ruimte om recreatiebedrij-
ven op te zetten en zijn wij private en publieke partijen van dienst 
met advies dat zich richt op alles dat komt kijken bij het starten, 
organiseren en exploiteren van recreatieve projecten. 
Het kantoor van Uit®waarde is gevestigd in Kerk-Avezaath.

Geniet deze zomer op een van de dagrecreatiegebieden bij jou in de 
buurt!
Wij hebben stranden waarvoor je niet in de �le hoeft te staan. 
Met uitstekende  voorzieningen.

Recreatiegebied De Meent

De Meent is een mooi en gezellig recreatiepark bij Beusichem in 
de gemeente Buren. Hier is het heerlijk zwemmen, luieren, 
vissen, wandelen, sporten, spelen en kanoën.
Kinderen zijn de hele dag zoet op het Jutterseiland met natuurlijke 
toestellen, een vlot en een hutje. 
En er is een echte retro trimbaan.

De Meent biedt voor jong en oud verschillende 
mogelijkheden van sport- en spelactiviteiten. 
Regionale sportverenigingen maken hiervan veelvuldig gebruik. Rond 
de recreatieplas lopen verschillende wandel- en �etspaden.
De koelbox mag mee, maar het hoeft niet, want er is een prachtige, 
nieuwe beachclub op De Meent waar het lekker eten is. 
Plof neer op het terras of zoek binnen een tafeltje uit,
Naast De Meent bevinden zich het Sport & Event Center Beusichem 
(tennis-, squash, paintball, bowling, zaalvoetbal, volleybal) en café.
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Ontdek de recreatiegebieden in uw eigen regio!

Kijk voor de overige recreatieparken op onze website uiterwaarde.nl

Recreatiegebied Eiland van Maurik

Het Eiland van Maurik is een waterparadijs voor jong en oud. Er is 
van alles te doen; van zwemmen en zonnen tot zeilen, waterskiën 
en vissen. Het bevindt zich in een prachtig natuurlijk gebied 
vlakbij Maurik in de gemeente Buren, ook wel  ‘de oogappel van de 
Betuwe’  genoemd.

-

-

Het Eiland van Maurik is geopend van 6.00 – 22.00 uur en gratis 
toegankelijk. Komt u met de auto dan betaalt u parkeergeld. 
Voordelige parkeerabonnementen zijn bij de beheerder of via de 
webshop verkrijgbaar.
 
Recreatiegebied Het Eiland van Maurik
Eiland van Maurik 14, Maurik
https://www.facebook.com/recreatieuiterwaarde/
www.uiterwaarde.nl

-Dit grote recreatiepark is uitgegroeid tot een populair, groen 
waterrecreatiegebied voor dagrecreatie. 
Het heeft een �jn strand, ligweides en goed zwemwater. 
Watersporters kunnen er hun hart ophalen en voor 
langer verblijf is er een vakantiepark en camping.
Het Eiland van Maurik is een �jne plek om even 
te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. 
Kom langs en ervaar het zelf!

Activiteiten en faciliteiten: 
dagrecreatie met speeltoestellen . 
buiten�tnesstoestellen . sanitiarruimte . voetgolf . pitch&putt 
golf . evenementenlocatie EVM 19 . (nacht)vissen . E-chopper
 toeren . overdekt zwembad . snelvaarzône . wandelroutes . 
escapegame . wappiebal . voetpool  . campings . jachthavens . 
hondenstrand . afmeervoorziening binnenvaartschippers . water-
krachtcentrale en stuwcomplex/vistrap . groepskampeerterrein . 
diverse horeca zoals het terras van de Pitch&Putt . 
Beachclub . pannenkoekhuis De Waterspiegel . Snackplaza Avontura. 



Buren B!zonder Kunstjacht 
 
Ga op kunstjacht en win een kunstwerk twv € 500,-
Van 1 juli tot en met 2 augustus plaatsen Buren B!zonder kunstenaars een kunstwerk achter een raam, in een etalage, in een 
tuin of in een atelier. Fiets, wandel, step, skeeler of rijd door de Gemeente Buren en ga op #kunstjachtburenbizonder.  
Fotografeer een schilderij, een beeld, een sieraad of een andere Buren B!zonderkunstuiting en maak kans op een kunstwerk ter  
waarde van € 500,-.

Win jij dit jaar het Buren B!zonder kunstwerk?
De organisatie daagt je uit om de beste Buren B!zonder Kunstjachtfoto te maken. Iedereen met een mobiel of fotocamera kan 
winnen. De winnaar van de wedstrijd mag een kunstwerk kiezen t.w.v. € 500,- uit een selectie die te vinden is op:  
www.kunstrouteburen.nl/te-winnen 

Open atelier 
Op afspraak openen de kunstenaars, met de 1,5 meter in acht nemend, graag hun atelierruimte voor jullie. Daar mag ook gefo-
tografeerd worden. Met de Buren B!zonder Kunstjacht routekaart zijn de gepresenteerde kunstwerken en de open ateliers goed 
te vinden. Plan je eigen route en start de kunstjacht. 

De kunstjacht in volgorde
Download de gratis Buren B!zonder plattegrond op www.kunstrouteburen.nl/routekaart 
Maak een afspraak voor een of meerdere atelierbezoeken onderweg. Plan een route. Ga op Buren B!zonder kunstjacht. Fotogra-
feer onderweg zoveel mogelijk Buren B!zonder kunstwerken. 
Post je beste foto’s op social media met #kunstjachtburenbizonder (met een i) en de woonplaats waar het kunstwerk zich  
bevindt.
Geen social media? Mail de beste foto, duidelijk voorzien van naam en telefoonnummer en de woonplaats waar het kunstwerk 
gefotografeerd is vóór 5 augustus naar: vormgeving@kunstrouteburen.nl  

De Jury
De foto’s worden beoordeeld op herkenbaarheid van het kunstwerk, originaliteit en eigen stijl van de fotograaf. Onder jurering 
van de Burense fotograaf Huub Claessens en fotograaf Nathalie Brugman uit Eck en Wiel wordt de winnende foto gekozen. Op 
15 augustus zie je op www.kunstrouteburen.nl/bb-kunstjacht en op onze sociale media wie gewonnen heeft en welk kunstwerk 
gekozen is. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Bezoek onze virtuele kunstroute Buren B!zonder op
Facebook https://www.facebook.com/Kunstroute-Buren-Bzonder
Instagram: https://www.instagram.com/kunstrouteburenbzonder 
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Het atelier van de Liendense kunstenares Anneke Wessels op fort 
Werk aan het Spoel in Culemborg is weer open. 
En dat betekent dat het weer mogelijk is om er beeldhouwlessen te 
gaan volgen. Heb je geen idee hoe je van ‘een stuk steen iets moois 
maakt’, lijkt beeldhouwen je wat, maar ben je nog net die drempel 
van er aan beginnen niet over? Dan is een zomerworkshop beeld-
houwen een mooie stap. 

Anneke Wessels heeft rondom haar atelier zoveel plek dat alle coron-
amaatregelen in acht kunnen worden genomen én het beeldhouwen 
gewoon kan doorgaan. De zomerworkshops zijn van 22 tot en met 26 
juli en van 5 tot en met 9 augustus, alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Per dag kunnen er maximaal 5 deelnemers meedoen. 
Deelname vanaf 1 dag is mogelijk en bij deelname aan meerdere 
dagen zijn deze zowel aansluitend als verspreid over alle 10 dagen te 
boeken. Je bepaalt zelf hoevéél dagen je wilt komen beeldhouwen én 
op welke data je komt beeldhouwen. 

Je stelt dus je eigen workshop samen! 

Op deze manier kun je het beeldhouwen combineren met een andere 
activiteit: �etsen in de Betuwe, de forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie bezoeken, de stad Culemborg ontdekken enz.
De workshops zijn voor iedereen die op ontdekkingstocht wil gaan in 
de wereld van steen en zowel geschikt voor beginners als gevor-
derden. Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau. 

Anneke Wessels geeft weer zomerworkshops

Zowel de techniek als de vormgeving krijgen aandacht.
In het atelier is speksteen, albast, serpentijn, Franse kalksteen en 
Belgisch hardsteen te koop, de prijs is afhankelijk van de steensoort 
en het gewicht. 
Heeft u speci�eke wensen neem dan vooraf contact met mij op. In het 
atelier zijn alle gereedschappen voor het bewerken van de steen 
aanwezig.
Meer informatie over aanmelden en prijzen vindt je op de website 
www.annekewessels.nl
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Met het nemen van alle benodigde maatregelen, is ook het 
Marechausseemuseum in Buren weer open. Veiligheid en gezond-
heid staan boven alles, dus de richtlijnen van de overheid en het 
protocol van de Museumvereniging gelden er voor iedereen.

Het neemt gelukkig niet weg, dat er twee mooie tentoonstellingen te 
bezoeken zijn. De normaal zo populaire kinderactiviteiten zijn tot 
nader order nog niet te boeken. 
Dus nog even geen kinderfeestjes, speurtochten en workshops. 
Hier kan in de zomervakantie weer wat soepeler mee worden 
omgegaan, als de richtlijnen van de overheid en het RIVM het 
toelaten. Houd daarvoor de berichtgeving via de website en 
facebookpagina van het museum in de gaten. 
Omdat het Marechausseemuseum, gevestigd in het gebouw van het 
Koninklijk Weeshuis, aan de Weeshuiswal 9 in Buren een aantal 
knelpunten bevat, gaat het museumcafé open met voorzorgs-
maatregelen. 
  
Reserveren
Momenteel mogen er maximaal 24 bezoekers tegelijk naar binnen. 
Bovendien mogen bezoekers alleen naar binnen nadat zij van te 
voren een datum en tijd hebben gereserveerd via 
reserveringen@marechausseemuseum.nl en mag men alleen met 
het eigen gezin of alleen komen. 
Groepsbezoeken zijn dus nog niet toegestaan. 
Bij de ingang wordt daarnaast nog een gezondheidscheck door 
middel van een vragenlijstje uitgevoerd. Suppoosten zorgen voor de 
gedoseerde toelating van de bezoekers, en voor de doorstroming in 
het gebouw.

Twee bijzondere tentoonstellingen
In de wisseltentoonstellingszaal op de begane grond kunt u twee 
tentoonstellingen bezoeken: ‘Dossier Oss’ over een roerige tijd in dit 
Brabantse stadje en de inzet van de marechaussee in de bestrijding 
van de daar heersende criminaliteit in de periode eind 19e eeuw tot 
aan de tweede Wereldoorlog,  en ‘Ik beloof trouw’, waarin u kennis 
maakt met de mensen achter de marechaussee, wat doet hen kiezen 
voor deze bijzondere loopbaan.  

Twee tentoonstellingen in het Marechausseemuseum

Op de eerste verdieping maakt u nader kennis met de geschiedenis 
van de Koninklijke Marechaussee, en in de tuin kunt u een aantal 
marechausseevoertuigen van heel dichtbij bekijken. 
Daarnaast kunt u genieten van het monumentale voormalig 
weeshuis, waarin het museum is gevestigd. 
Het Marechausseemuseum is een van de vier Defensiemusea van 
Nederland. Het is gevestigd in het monumentale oude weeshuis van 
Buren, als gebouw al meer dan de moeite waard om te bezoeken. 
De collectie van het museum vertelt het verhaal van de oprichting 
van het Corps Maréchaussée in 1814 tot het Operationeel 
Commando Koninklijke Marechaussee van vandaag. 

De ingang van het museum is aan de zijkant van het Koninklijk 
Weeshuis, aan de Weeshuiswal 9 Buren
Openingstijden museum: 
Dinsdag tot en met zondag, 10.00 - 17.00 uur
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Asch, Nederlandse hervormde kerk. Opvallend is dat deze kerk geen 
toren heeft zoals de meeste kerken in de regio. Uit oude 
documenten blijkt dat er in 1335 al een kapel stond op deze plaats. 
Het kerkje is prachtig gelegen aan de rand van het dorp.

Eck en Wiel, een heel oude ansichtkaart met een prachtige tekst. Of 
er zulke grote schepen in Eck en Wiel langs zijn gekomen, valt te 
betwijfelen. In vroeger tijden meerden wel zogenaamde Raderboten 
met toeristen aan bij het veer. De passagiers zullen zeker genoten 
hebben tijdens de bloesemtijd.

Beusichem, ansichtkaart met diverse hoogtepunten uit het mooie 
dorp. Het dorp in vogelvlucht, veel vakantiegangers zullen deze kaart 
verstuurd hebben, naar familie en bekenden. Het dorp is ook de 
moeite waarde met zijn prachtige oude panden en marktplein. Op 
het plein werden en worden talloze activiteiten georganiseerd.

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

Ingen, ook van dit dorp een ansicht met zijn hoogtepunten. Het 
dorp was en is erg in trek bij de toeristen. Er staan verschillende 
prachtige boerderijen tussen de fruitbomen verscholen. Het dorp 
heeft een echt Dorpsplein genoemd naar Dr. A.R. Hol zij zij woonde 
in Ingen en schreef (1957) een leerzaam boek over de geschiedenis 
van de Betuwe.

Buren, groeten uit Buren, het pittoreske plaatsje aan het riviertje de 
Korne. Nog altijd een trekpleister voor de vele toeristen die van 
heinde en verre komen. Het stadje (Buren heeft namelijk stadsrech-
ten) heeft een nauwe band met het Oranjehuis. Het weeshuis in 
Buren kent eveneens een rijke historie.

Erichem, het dorpje dicht bij Buren kon en kan op veel belangstelling 
van toeristen rekenen. Hier zien we de Nederlands hervormde kerk 
op een ansichtkaart. De St. Joriskerk is vermoedelijk gebouwd tussen 
1000 en 1050. Deze kerk heeft een rijke geschiedenis en is prachtig 
gerestaureerd.
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Kerk Avezaath, hier zien we de winkel van Stiep van Ooijen aan de 
Dorpsstraat. Het betreft hier een foto uit de jaren ’50 van de vorige 
eeuw. Kerk Avezaath is een echt pittoresk Betuws dorp waar ook nu 
nog voldoende fruitbomen zijn. Het heeft een gunstige ligging nabij 
de A15 en de stad Tiel. Deze stad had/heeft een centrumfunctie.

Maurik, de huishoudschool een school waar veel meisjes uit de wijde 
omgeving naar toe kwamen. De foto zal rond 1960 gemaakt zijn. Veel 
meisjes uit de wijde omgeving leerde hier alles op gebied van koken, 
handwerken etc. Deze kennis konden ze niet alleen gebruiken voor 
hun latere huishouden, maar ook in een toekomstige baan. Er 
worden nog steeds �jne herinneringen gedeeld als oud klasgenoten 
elkaar tegen komen

Kapel Avezaath, een ansicht-
kaart met het kerkje (kapel) 
genoemd naar de heilige 
Agatha van Sicilië. Op deze 
kaart zien we ook een aantal 
dorpsbewoners. In de oorlog 
is de klok omgesmolten tot 
oorlogstuig. Dit gebeurde 
met veel kerkklokken, die al 
eeuwenlang in de toren 
hingen. De kaart dateert uit 
begin vorige eeuw. Een mooi 
tijdsbeeld van het leven toen. 

Zoelen, een foto van een heel andere orde, namelijk een klassenfoto 
van ruim honderd jaar geleden. Deze foto is gemaakt waar nu het 
dorpshuis “De oude school” is. Deze naam verwijst dan ook naar de 
plaats waar de school vroeger was.  Ziet u nog bekenden op deze 
foto gemaakt in 1915? In Zoelen zijn nu nog verschillende monu-
mentale panden te zien.Lienden, een prachtige foto van het huis en bakkerij van de familie 

Baars aan het Marktplein 18. Helaas is dit pand in de oorlog door een 
bombardement verwoest, zoals helaas meerdere oude panden op 
het plein. In 1949 bouwde de familie Baars op dezelfde plaats de 
huidige woning, inclusief bakkerij en winkel. Veel Liendenaren 
gingen hier hun brood halen.

Ommeren, hier zien we het 
interieur van dit mooie kerkje 
in Ommeren, dat grondig 
gerestaureerd moest worden. 
De start van de restauratie 
(1967-1968) liet nogal op zich 
wachten, terwijl er eigenlijk 
geen tijd meer te verliezen 
was. Hier zien we de kerk nog 
met banken en een zeer in het 
oog springende kachelpijp. 

De banken en de kachelpijp zijn verdwenen. De sfeer is gebleven.

Zoelmond, een ansichtkaart van het Hoogeinde in Zoelmond. Leuk 
om de details te bekijken, zoals de telefoonpalen de straatverlichting. 
Een prachtig tijdsbeeld en in deze straat vinden we ook de monu-
mentale boerderij Dorpshof uit 1868. Zoelmond is een dorpje met 
een rijke geschiedenis. Het eerste deel van de naam is een verwijzing 
naar het riviertje de Soel of Zoel.



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

Zomerbl oe i ers

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:



Hoewel augustus vaak een warme maand is, neemt de groei en 
bloei van de meeste planten in deze maand al langzamerhand af. 
Geniet daarom juist nog deze laatste zomerdagen van de tuin. 
Als je nog op vakantie gaat is het belangrijk om nog wat extra 
aandacht aan je tuin te geven voor je vertrekt. Dan weet je zeker 
dat je ook na je vakantie nog van een mooie tuin kunt genieten.

Het gazon in augustus 
• Maai het gras regelmatig en stel daarbij de messen af op 
   het weer. Tijdens warme en droge dagen kun je het gras beter wat langer houden. Door de messen wat hoger af te stellen voorkom je  
 verbranding van het gazon.
• Tijdens warme dagen kun je beter tot de avond valt wachten met maaien, dit is beter voor het gras. Zo voorkom je ook verbranding  
 van het gras door de zon.
• Door ook pas ’s avonds te sproeien zorg je ervoor dat het water niet te snel verdampt en het gazon niet verschroeit
• Het is overigens beter om eens per week een aantal uren te sproeien dan dagelijks een kwartier.
• Verwen deze maand één keer het gazon met wat mest. Dit kun je het beste doen wanneer er regen is voorspeld, zodat de voeding  
 goed in kan trekken.

Onderhoud van de vijver in augustus
• Mocht je last hebben van snel verdampend water in de vijver, schaf dan wat hoge waterplanten aan om de vijver meer schaduw te  
 bieden. Vul daarnaast de vijver regelmatig bij met leidingwater of water uit de regenton.
• Bescherm je vijvervissen goed, jonge reigers zijn net uitgevlogen en moeten nu zelf voor voedsel zorgen. Vooral in de vroege ochtend  
 en in de avondschemering zijn ze erg actief. Span daarom een net over de vijver of  gebruik speciale reigerverjagers.
• Als het water in de vijver troebel is kan het zijn dat er niet voldoende zuurstofplanten aanwezig zijn. Ook het toevoegen van water- 
 vlooien kan voor een snel zuurstof verhogend resultaat zorgen.

Beplanting in augustus
• Verwijder uitgebloeide bloemen zodat de planten geen energie hoeven te steken in het 
 aanmaken van zaden. Zo kun je langer genieten van een bloeiende border.
• Zonnebloemen groeien hard en hebben deze maand regelmatig water en plantenvoeding nodig.
• Bind grote zonnebloemen op tijd aan stokken, zo kunnen ze niet omwaaien.
• Snijd de uitgebloeide bloemen van de zonnebloem af en leg ze op een plaats waar ze goed kunnen drogen. Je kunt de pitten dan later  
 voeren aan de vogels of de zaden bewaren voor het volgende jaar.
• Begin deze maand met het stekken van kuipplanten. Neem krachtige kopstekken van zo’n 10 cm en verwijder de bloemen. Haal  
 daarna de onderste bladeren weg en snijd de stek onderaan schuin af met een schoon mes. Plaats de stek in een potje met aarde en  
 geef regelmatig water.
• Oogst de zaden van uitgebloeide bloemen en laat de zaden enkele dagen drogen op een plek in de schaduw. Bewaar de zaden op een  
 donkere en droge plek in huis.

Snoeien in augustus
     • Snoei de coniferenhaag deze maand twee keer. Zorg er tijdens het snoeien voor dat de  
      haag aan de bovenzijde smaller wordt, zo kan er nog voldoende licht vallen op de  
      onderste takken.
     • Snoei de bessen- en bramenstruiken na de oogst. Alle takken die het afgelopen jaar  
      vrucht hebben gedragen mogen teruggesnoeid worden tot op de grond.
     • Snoei vanaf eind augustus de uitgebloeide bloemaren van de lavendel af. Houdt wel  
      voldoende groen over, zodat de struik goed de winter door kan. In de praktijk betekent  
      dit vaak dat je ongeveer 1/3 wegsnoeit.
     • Knip de uitgebloeide bloemen van de rozen af.

Overige tuintips voor de maand augustus
• Ververs dagelijks het water in het vogelbadje 
 en verplaats het bad naar de grond. 
 Tijdens droge perioden drinken behalve vogels 
 ook de egels graag een slokje mee.
• Geniet! Augustus is vooral een zomermaand 
 om te genieten van de tuin en even 
 vakantie te nemen wat tuinieren betreft.
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De tuin in augustus



 

 

 

 Persoonlijke aandacht  
Eerst vind er een intake plaats voor de 
juiste start. De trainingen geschieden in 
kleine groepen in een aparte 
trainingsruimte. 

 
 Resultaat  

Stapsgewijs bereiken we het resultaat 
wat jij voor ogen hebt.  

 
 Training & coaching  

2x per week een trainingssessie op de 
club en 1x per week coachings-sessie 
voor meer kennis, inzicht en 
bewustwording. 

 
 Voeding 

Ook word je ondersteund in het vinden 
van het eetpatroon wat bij jouw lichaam 
past. 

G e e n  C O V I D - 1 9  m a a r  G O F I T- 2 0 !  
H e t  i d e a l e  p r o g r a m m a  o m  e e n  g o e d e  b a s i s  t e  z e t t e n  

GoFit-20 is ons nieuwe 
programma dat als ideale 
opstart geldt na een inactieve 
periode, maar ook ingezet kan 
worden om nu eindelijk eens 
de doelstellingen te 
verwezenlijken die je al zo lang 
voor ogen hebt.  
In een kleine groep is het 
“Samen Doen”, het samen 
sporten en bewegen hetgeen 
mede tot resultaat leidt. Je 
deelt ervaringen, je zegt 
minder snel af, je motiveert 
elkaar, je behaalt samen 
resultaat en het is reuze 
gezellig. 

Onze trainers en coaches zorgen 
voor een perfect afgestemd 
trainingsprogramma en geven jou 
meer inzicht in wat een gezonde 
leefstijl is. Je ontvangt kennis 
over bewegen, voeding, slaap en 
ontspanning, de 4 factoren die 
bepalend zijn voor jouw vitaliteit.  
Middels een Try-Out kun je 
vrijblijvend kennismaken met dit 
resultaat programma.  
 

 
      Healthclub Juliën   Provincialeweg 16 Lienden   T.0344-602204   info@healthclubjulien.nl    www.healthclubjulien.nl 

UNIEK DOOR; - 1 9 m a a r  G O F I T- 2 0



 

 

 

 Leren door doen  
We leren je praktisch en heel effectief je 
rookimpuls een andere invulling te 
geven. 

 
 Het gehele jaar door  

Instappen wanneer jij wilt, waarbij je 6 
SMR-Active sessies bijwoont en iedere 
week kunt deelnemen aan een “Fresh 
Air Walk”. 

 
 Stoppen voor Alt i jd  

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar 
de SMR-Active interventie motiveert om 
te stoppen. 

 
 100% vergoeding zorgverzekeraar  

De interventie wordt door 95% van de 
zorgverzekeraars volledig vergoed 
vanuit het basispakket. 

S T O P P E N - M E T - R O K E N - A C T I V E  ( S M R - a c t i v e )  
Volgens insiders het beste stop-met-roken-programma van Nederland!.  

Vanaf 1 september wordt deze 

stoppen met roken interventie 

gestart in de Betuwe. Naar gelang 

de aanvragen zullen er 

verschillende locaties komen om in 

te stappen, waarbij als 1e 

Healthclub Juliën te Lienden. 

Echter de planning is om vrij snel 

DFS te Opheusden erbij te 

betrekken en Cosyclub Juliën te 

Tiel. 

De tijdstippen voor de SMR-Active 

sessies zijn: Maandag 11.00 uur, 

Woensdag 19.30 uur, Vrijdag 

09.00 uur en Zaterdag 10.45 uur. 

Op de foto staan de SMR-Active 

coaches, die  erkend zijn volgens 

het Kwaliteitsregister Stoppen met 

Roken Van links naar rechts zijn 

dit; Romina van Brakel, Daisy 

Peters en Adinda de Groote. Zij 

gaan jou ondersteunen, motiveren 

en inzichten geven, om het 

Stoppen met Roken nu eens en 

voor altijd te laten slagen. Je gaat 

het niet proberen, maar je gaat het 

DOEN.  

W W W . H E A L T H C L U B J U L I E N . N L  Healthclub Juliën   Provincialeweg 16 Lienden   T.0344-602204   info@healthclubjulien.nl 
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Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl

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

KOOPS

Vraag vrijblijvend een 
o�erte bij ons aan en
pro�teer nu van 10%
!! ZOMERKORTING!!
Op naar een koele zomer



In navolging van het Nationaal Sportakkoord heeft de gemeente 
Buren haar eigen lokaal sport- en beweegakkoord gerealiseerd. 
Voor de ondertekening is een creatieve oplossing bedacht die past 
bij deze tijd. Deelnemende organisaties ondertekenden hun 
ambitie thuis en maakten daarvan een sel�e. Zo maakten alle 
organisaties hun deelname aan het lokaal sportakkoord kenbaar. 
Niet bij elkaar, maar wel met elkaar.

In Buren doet iedereen mee
De gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke 
partners en het bedrijfsleven zetten zich samen in voor het lokaal 
akkoord. Sporten en bewegen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in 
alle kernen van Buren. Het verbindt inwoners en verstevigt 
netwerken. Samenwerken, verbinden en versterken zijn dan ook 
belangrijke kernwoorden in het lokaal sport- en beweegakkoord. 
En plezier hebben in bewegen maakt een leven lang �t mogelijk. 
Iedereen in Buren heeft daar een rol in. 

Iedere kern actief
Uitgangspunt van het lokaal sport- en beweegakkoord is dat er in 
iedere kern geschikte activiteiten zijn, waar inwoners behoefte aan 
hebben. Er wordt gekeken of bestaande activiteiten nog voldoen, 
sommige voorzieningen kunnen gebundeld worden en aanbieders 
kunnen daarbij samenwerken. 
Zo worden accommodaties van clubs voor meerdere doeleinden 
gebruikt, bijvoorbeeld voor ontmoetingen door ouderen. En er wordt 
een platform voor jongeren ontwikkeld om de behoeften onder 
jongeren te peilen, ideeën aan te leveren en uitdagende sport- en 
beweegactiviteiten te organiseren. Op deze manier wordt er samen 
gewerkt aan een vitale en gezonde beweeg- en sportinfrastructuur.

Thema’s lokaal sport- en beweegakkoord 
Het lokaal sport- en beweegakkoord bestaat uit vier thema’s: 
inclusief bewegen (sporten en bewegen moet voor iedereen 
mogelijk zijn), duurzame sport- en beweegomgeving, vitale sport- 
en beweegaanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen. 
Er zijn elf overkoepelende ambities gekozen die uitgewerkt zijn tot 
concrete acties.

Digitale ondertekening sport- en beweegakkoord Buren

Zo gaan verenigingen laagdrempelige activiteiten organiseren om 
andere doelgroepen te verwelkomen en gaat men maatjesprojecten 
opzetten om meer ouderen te laten wandelen en bewegen. Wandel- 
en �etsroutes worden veiliger, er wordt een regionale coach aange-
past sporten aangesteld en er is speciale aandacht voor en coördina-
tie van vraag en aanbod voor jongeren in de kernen. In september zal 
er een kick-o� plaatsvinden, om aan de slag te gaan met de acties en 
ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord.

Samenwerken en verbinden
Niko Wiendels, wethouder Sport & Volksgezondheid is trots op de 
samenwerking in Buren: “Het geeft veel energie om te zien hoeveel 
partijen in Buren hebben meegedacht over dit lokaal sport- en 
beweegakkoord in Buren. En ook in deze bijzondere tijd, waarin veel 
organisaties hard worden getro�en door de gevolgen van het 
coronavirus. Het is mooi om te zien dat de verbinding sterk is, dat zie 
je ook aan deze digitale ondertekening. 
We blijven onze schouders er onder zetten. 
Zodat uiteindelijk iedereen in Buren straks weer vrij kan sporten en 
bewegen!”
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Brasserie Goede Buren biedt jongeren uit Buren e.o. op zaterdaga-
vond een leuke en gezellige ontmoetingsplek. 
Hans en Karin zijn de nieuwe eigenaren van deze Brasserie en 
Grand café en hebben zelf kinderen in de leeftijdsgroep van 20 – 
25. Ze weten als geen ander dat de jeugd behoefte heeft aan een 
plek waar ze met elkaar kunnen chillen, drinken en spelletjes doen. 

Tijdens het schoonmaken en het opnieuw inrichten van hun restau-
rant werd ook steeds gevraagd of het ook een grand café zou worden, 
omdat er in Buren geen enkele gelegenheid meer was om dit te 
kunnen doen. Zowel ouderen als jongeren vroegen erom. 
Op zaterdag 27 juni hebben Hans en Karin, vanaf 21 uur een kennis-
makingsavond gehouden voor de jongeren en bleek een groot 
succes. De opkomst was bijna 30 jongeren, die zich prima hebben 
vermaakt, maar zich ook keurig hebben gedragen. 
Als Goede Buren willen Hans en Karin ook geen overlast veroorzaken 
en hebben daarvoor ook duidelijke regels opgesteld. 
De jongeren hebben zich daar keurig aan gehouden. Iedere zaterdag 
zijn de jongeren van 22.00 tot 02.00 uur welkom voor een spelletje, 
drankje en hapje. 
Hans en Karin vertellen dat binnenkort ook voor de ouderen een 
kennismakingsavond wordt georganiseerd in de vorm van apero-
dining. Een Belgische trend om samen met vrienden, buren of familie 
te genieten van leuke culinaire hapjes met een goed glas wijn of 
cocktail. 

Brasserie Goede Buren is gevestigd in de Voorstraat 10 in Buren, 
tel. 0344 769030. Website www.brasseriegoedeburen.nl
  

NIEUWE ONTMOETINGSPLEK VOOR JONGEREN IN BUREN

WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL!



DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN 
VAN NIEUWE  KUNSTGEBITTEN 

Contracten met alle zorgverzekeraars
De volledige prothese zit in het basispakket

Kunstgebitten op implantaten
Frames en Partiële Protheses
Reparatie en Uitbreidingen

Gratis Advies
Flexibele Openingstijden (op afspraak)

Het werk wordt door mij volledig gerealiseerd
in ons laboratorium

Binnenhoek 2-4  4005 CB Tiel  Tel 0344 848406

UitvaartverZorging
Erik van oestZZorging
Erik van oestZZZZ

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

   Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen

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

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

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



De zomer komt eraan en op zonnige dagen stromen de parken 
door heel het land vol met mensen die op een kleedje willen 
genieten van het weer, gezelligheid en lekkere versnaperingen. 
Hoewel picknicks in de buitenlucht heaven on earth kunnen zijn, 
associëren veel mensen ze ook met mieren, gesmolten eten, 
plakkerige handen en natte billen. 
Fair enough, maar met deze benodigdheden wordt jouw park-
picknick gegarandeerd een succes!

Een kleed

Geen picknicktafel tot je beschikking? Neem een kleed mee! Zo kun je 
lekker in het gras gaan zitten. Als het de avond daarvoor geregend 
heeft kun je natte billen voorkomen door een kleed mee te nemen 
met een ingebouwde plastic laag aan de onderkant. Problem solved! 
Tip: voor extra zitcomfort kun je natuurlijk ook kussens meenemen.

Drankjes

Bij een picknick horen drankjes. Water, sap, limonade, biertjes, wijn… 
yes! Ben je écht in een zomerse bui? Kies dan voor radler, Desperados 
(met citroentje) of een lekkere rosé. Liever virgin? Neem wat takjes 
munt, citroen en blauwe bessen mee en pimp je water!

Food

Eten kan natuurlijk niet ontbreken bij een goede picknick in het park. 
Denk aan watermeloen, stokbrood met dips, druiven, chips, 
worteltjes, cherrytomaten, komkommer, hummus, wraps, toastjes, 
aardbeien, couscous- of pastasalade en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Producten die je beter niet meer kunt nemen? Chocolade 
(sad, we know, maar dat smelt), rauwe vleeswaren, eieren, slagroom 
en zuivel.

Zout, peper, olie

Smaak kun je maken! Neem een verzamelpotje basiskruiden mee en 
een klein �esje olijfolie, zodat je je zomersalades zelf op smaak kunt 
brengen. Ook lekker: dip je stokbrood in een klein beetje olijfolie en 
strooi er wat zout en peper overheen.

Koelbox

Een koelbox of koeltas is meer luxe dan must, maar wel superhandig 
om je drankjes, salades, en fruit vers in te houden. Pluspuntje: je kunt 
dan toch je favoriete chocolade meenemen! Heb je geen koelbox? 
Leg dan een paar uur voor je gaat picknicken wat �essen water, sap 
en fruit in de vriezer. Zo blijft het langer koud.

Bestek

Bij een picknick eet je niet volgens de etiquette, dus heb je niet voor 
iedereen een vork, lepel en mes nodig. Zorg er wel voor dat je dingen 
(stokbrood, groente etc.) kunt snijden. Neem dus in ieder geval een 
scherp mesje en een snijplankje mee. Wat smeermesjes en vorken 
voor het eten van een salade zijn ook welkom in je picknickmand.

Tips  voor de perfecte picknick

Servies

Oké, we snappen dat wegwerpbordjes ontzettend handig zijn, maar 
helaas zijn ze ook alles behalve duurzaam. Vergeet de wegwerpvari-
ant en investeer in bamboe bordjes en bekers! Ze zijn net zo licht, 
zien er leuk uit en je kunt ze meerdere keren gebruiken.

Zonnebrand en anti-muggenspul

Overdag is er in het park zon en ‘s avonds zijn er vaak muggen. 
Bereid je dus goed voor en neem zonnebrand en anti-muggenspul 
mee, zodat je zolang mogelijk van je picknick kunt genieten.

Flessenopener

Mogen de alcoholische drankjes niet aan jouw picknick ontbreken? 
Vergeet dan geen kurkentrekker/bieropener! Of neem blikjes bier en 
wijn met draaidop mee. Too late? In het ergste geval heb je dat niet 
gedaan en kun je je picknick gebruiken voor het bedenken van 
creatieve manieren om je drankje te openen.

Servetjes, vochtige doekjes en WC-papier

Zeker nodig dit. Op de een of andere manier lijkt het de wet te zijn 
om te knoeien bij een picknick. Vochtige doekjes zijn vooral heel 
handig als je bijvoorbeeld met je handen watermeloen gegeten 
hebt. En vergeet ook geen WC-rol mee te nemen. Handig als er geen 
WC is en je naar de bosjes moet uitwijken, maar ook heel gewenst in 
de dixie’s die vaak bij het park staan.

AfvalzakHeel simpel! 

Neem een afvalzak mee, zodat je zo snel mogelijk je afval kunt 
weggooien, je niet iedere keer naar de andere kant van het park 
hoeft te lopen en je mieren niet uitnodigt op je picknick-party.

(Wegwerp)barbecue

Van plan je picknick in de avonduren door te zetten? Kijk dan of je 
een (wegwerp)barbecue op de kop kunt tikken voor gegrilde 
groenten, (vega)vlees of vis en marshmallows!
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Er zijn nog teveel mensen die schulden verborgen proberen 
te houden. Dat verzwijgen is eigenlijk heel onverstandig. Het 
is immers al lastig genoeg om schuldhulp te krijgen. Maar in je 
eigen omgeving zijn er misschien juist mensen die je prima kunnen 

Promise 
Solution

T16_adv_210x148_promise_solutions.indd   1 03-03-20   11:49

We zijn gaan kijken of in onze praktijk er ook mensen zijn die hun 
schuldproblematiek verborgen houden. 
Zoals verwacht zijn die er en uiteindelijk hebben wij een eerste 45 
cases in behandeling genomen. 
Wij hebben met de nodige inspanning en extra aandacht in elk van 
die 45 cases de hele problematiek boven tafel gekregen. 
Uitgangspunt van “Promise” is om vervolgens te onderzoeken, met 
hulp van de betre�ende schuldenaar, of er personen of instanties 
zijn die mogelijk bereid zijn te helpen met het a�ossen van de 
schulden. 
Je moet dan denken aan familie, vrienden of de werkgever.

In alle 45 cases zijn één of meerdere van deze derden inderdaad 
bereid gevonden om voor de betre�ende schuldenaar de �nanciële 
oplossing te brengen. In het overgrote deel van de gevallen leverde 
dit volledige a�ossing van de schulden op, in een aantal gevallen is 
een afkoopbedrag ineens betaald. 
Alles zonder tussenkomst van de reguliere schuldhulpverlenende 
instanties, gemeenten of kredietbanken! Feitelijk 100% score. 

Veel van de derden werden overvallen door de problematiek en 
waren verbaasd, dat ondanks de goede band en bekendheid met 
de schuldenaar, juist díe �nanciële situatie hen niet bekend was.
Waarom toch niet eerder aan de bel getrokken? 
In één van de gevallen was er sprake van een al lang lopende 
familieruzie. 
Toch heeft de zoon ons verzocht om contact met zijn vader te 
zoeken. Uiteindelijk was het zeker niet de bedoeling van zijn vader / 
ouders om de zoon in de steek te laten en is een bedrag gefour-
neerd waarmee de zoon zijn schulden kon oplossen. 
En het meest fantastische was vervolgens het herstel van de 
familieband, de kers op de taart!

In 2019 is ons kantoor gestart met een project onder de naam “Promise”.

Met het succes van onze nieuwe dienst heeft de directie besloten 
een brochure te ontwerpen, waarbij iedere schuldenaar een 
formulier kan invullen waarmee hij / zij ons machtigt met de daarop 
aangegeven derde in gesprek te gaan. 
Wij doen dat samen met de schuldenaar of wij gaan het gesprek 
alleen aan. 

Vooraf wordt de koers bepaald.
Een geheel nieuw inzicht hoe schulden (tijdig) op te lossen buiten de 
reguliere en vaak oeverloze en tijd vretende schuldhulptrajecten om.
De dienst is uiteindelijk Promise Solution gaan heten. 
Wij beloven elkaar volledige medewerking en dat moet leiden tot de 
oplossing. 
Natuurlijk nooit 100% garantie, maar we zijn op de goede weg.

Wellicht wordt u, in uw omgeving of binnen uw bedrijf, met deze 
problematiek geconfronteerd en zoekt u een uitweg. 

Of omdat u in deze dienst een goede mogelijkheid ziet openstaande 
facturen met dit nieuwe inzicht verantwoord te incasseren. 

Wij helpen u daar graag mee!

Laan van Westroijen 6, 4003 AZ Tiel
Tel 0344-636000, www.digideur.nl



Lingepolder. Samenwerken met het Hollandse Landschap

De Lingemeren, aan de A15 bij Echteld, is volop in ontwikkeling. 
Gebiedsontwikkelaar K3 gaat iets nieuws voegen aan het gebied: 
de Lingepolder. Drijvende eilanden midden op het Lingemeer 
met ruimte voor natuur, duurzame energie en recreatie.

Over de Lingemeren

Het gebied dat nu de Lingemeren is, was ooit voornamelijk landbou-
wgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met 
omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden is K3 bezig 
om het te ontwikkelen tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en 
recreatiegebied. Het gebied is nu al een belevenis voor de omgeving 
met natuurgebieden, wandel- en �etspaden, plukbomen, landgoed 
Lingedael, wonen aan het water en duurzame energie-initiatieven.

Daarbij wil K3 de Lingemeren verrijken met kwaliteitsimpulsen voor 
mens, dier en natuur. Vanuit deze gedachte ontstond het plan voor 
de Lingepolder: drijvende eilanden midden op het water met 
daarbij een drijvend zonnepanelenveld. 
De eilanden gaan een verbinding vormen tussen de noord- en 
zuidoever, waar wandelaars gebruik van kunnen maken. 

Denkend aan Holland…

Het ontwerp voor de Lingepolder verbeeldt het typische Hollandse 
landschap: het water, de dijk en de polder. Een drijvend zonnepan-
elenveld komt in een golfbeweging naar de dijk toe waarop gewan-
deld kan worden. Achter die dijk bevindt zich de polder in de vorm 
van drijvende eilanden. De Nederlandse polder die vroeger werd 
gebruikt voor turf en veen, wordt nu een proeftuin voor het verbou-
wen van drijvend groen. Het ontwerp voor de Lingepolder is tot 
stand gekomen in samenwerking met Mothership, een bedrijf dat is 
gespecialiseerd in kunst in de openbare ruimte.

Een ontwerp dat energie oplevert

Het drijvende zonnepanelenveld gaat 6,4 megawatt aan stroom 
opleveren. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 1600 
huishoudens. De stroom wordt deels gebruikt voor de zandwinning 
in het gebied. De overige stroom gaat naar de omgeving.

Educatie en participatie
De Lingepolder met het drijvende zonnepanelenveld gaat ons leren 
hoe we met het water kunnen samenwerken. En op de eilanden is 
volop ruimte voor drijvend groen. 
Op verschillende plekken in de wereld wordt al geëxperimenteerd 
met drijvend groen. Daarvoor bieden ook de eilanden van de Linge-
polder veel mogelijkheden. 
Deels worden het letterlijk ‘proeftuinen’. Verschillende partijen 
krijgen de mogelijkheid om hun initiatief toe te passen. Er wordt 
onder andere gekeken naar een samenwerking met groenschool 
Helicon en waterschap Rivierenland bij de aanleg en het beheer 
ervan. 

Stand van zaken

Naar verwachting wordt het drijvend zonnepanelenveld in 2021 
gebouwd. Daarna worden ook de dijk en de drijvende eilanden 
gerealiseerd.
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