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TOP KWALITEIT 

ZONNEPANELEN 
VOOR SCHERPE 

PRIJZEN!

Slim geld besparen door zelf stroom op te wekken!!!

 Duurzame energie met een constante opbrengst.
 Het duurzaam plaatsen van zonnepanelen vraagt

  om een professionele aanpak.
Niet alleen het zonnepaneel is bepalend voor de

  opbrengst, maar ook de wijze van aanleg, keuze
  van panelen en de koppeling van omvormers
  maken het rendement.
 BTW teruggave mogelijk.
 Onze quick-scan in samenwerking met e-Flux biedt

  een heldere kijk op energie besparingen

Wij werken samen met:

Airco

Een airco die uw huis, of uw kantoor of bedrijf, op een 
aangename temperatuur houdt is dan heerlijk. 

Dat kan eenvoudig, met een plafond ventilator of een raam 
model. Het meest gebruikt zijn echter de split units: met een 
aparte eenheid aan de buitenkant waar de koelvloeistof 
afkoelt (mobiel model of cassettemodel). Een stand alone 
airco combineert afzuiging en afkoeling in een gesloten 
systeem.

Het Cassettemodel wordt gedeeltelijk in een verlaagd 
plafond ingebouwd, alleen het rooster blijft zichtbaar

Met de Mobiele installatie wordt het vocht opgevangen in 
een condensatiebak, de warme lucht gaat via een buis naar 
buiten.

Ontvang o�erte en reserveer nu vast uw 
Airco inclusief installatie! Geniet de hele 
zomer van een aangenaam wooncomfort 
en voorkom wachttijden. 
Wij zijn Koeltechniek Gecerti�ceerd.

Airco’s in de showroom van Van Ommeren
 op het winkelcentrum in Lienden

Lees verder op pagina 5

Heeft u onze nieuwe lokatie al bezocht?

      

      
 

Wij zijn verhuisd naar 
Winkelcentrum Timmer in Lienden!

 Wit- & bruingoed
 Ruime selectie aan inbouwapparatuur
 Reparatie Wit & bruingoed
 Uitgebreide onderdelenservice
 BBQ shop
 Airco afdeling

Electro van Ommeren vof  Adelsweg 8d  Lienden  Winkelcentrum Timmer  Tel. 0344 - 603115 
info@electrovanommeren.nl  www.electrovanommeren.nl

Dé electrospecialist van de Betuwe
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Heerlijk buitenleven

Volg ons op

* Uw bijdrage en ideeën zijn welkom
* Lienden, Ommeren, Ingen,
   Eck en Wiel, Mourik en Rijswijk
     * 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”

Voor u ligt de herfst editie van de Fruitbode. 
Na een lange periode van thuis moeten blijven en thuiswerken kunnen 
we langzaam weer in ons ritme komen. 
Nu maar vertrouwen dat het virus langzaam gaat afnemen, al moeten 
we wel voorzichtig blijven. 
Na de laatste twee edities hebben we veel positieve reacties gekregen. 
Vooral uit Maurik en Rijswijk, daarom hebben we besloten ook in deze 
twee dorpen de Fruitbode te gaan verspreiden. 

We roepen dan ook alle verenigingen, stichtingen maar ook al onze 
lezers op om te laten weten wat er in de dorpen speelt. 
Tip ons door een mailtje te sturen of bel ons, wij gaan er mee aan de 
slag om de leefbaarheid en activiteiten zo breed mogelijk uit te dragen.

Er komen ook twee boeken uit de komende periode, het fotoboek van 
Eck en Wiel en een boekje met een briefwisseling uit de laatste 
maanden van de tweede Wereldoorlog ook uit Eck en Wiel. 
Doeienburg 2 gaat ook van start dus voor ondernemers meer moge-
lijkheden om zich daar te vestigen. 

Dus weer veel te lezen in deze uitgave.

Veel leesplezier en tot de kersteditie.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Aan de horizon geniet de dageraad nog even van haar
rustmomentje met bleke pasteltinten en koele natureltinten
Op zelfde moment begint al heel vroeg in het seizoen het werkuur
voor een agrariër, de flinke - trouwe werker van het stukje aarde en vee.

De tractor wordt uit de schuur gehaald, net zoals enige
bruinvariaties en zwartwitmode die al een aardig eind op weg
zijn naar het uitgestrekte grasland waar ze samen met de steltlopers
en weidevogels zullen geuren en kleuren, zo veel schoonheid zie je nergens.

Stadsmensen maken zich druk om files, het weer, lange
wachtrijen en –tijden in de dichtstbijzijnde supermarkt, worden
wakker geschud met allerlei roddels, achterklap, kersvers nieuws van
degene die ze niet kennen, de boer geeft geen aandacht aan deze futiliteiten.

Hij is hardwerkende en tevreden landbouwer die zijn oogst
binnenhaalt: aardappelen, fruitsoorten, graangewassen, groenten
Een partner maakt boter, kaas, voert huisdieren, verzorgt het jong leven
van mens en natuur, de hoogste tijd dat zij eens in het zonnetje worden gezet.

© Catherine Boone - 2015



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

Limo

Opblaas�guren

Ook kleine familiefeestjes kunnen gezellig zijn

Van theelepel tot aggregaat

We gaan weer Binnen-Feestjes houden!

Statafels Servies

BBQ grilcombinatie

Disco-springkussen

Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch - Draadloze 
Bluetooth Controller - Roze
Referentie: UC-2945

PS4 Draadloze controller 
Draadloze controller met koptele-

Referentie: UC-1636

Gaming Headset met verlichting
Phobos Winter Warrior gaming 
headset - PS4/PC/Switch
Referentie: BL-FT2008

Gaming muis
Xtrfy M4 Ultra Light - Optische 
Gaming muis met RGB - Blauw
Referentie: XFY-XG-M4-RGB-BLUE

7.1 Headset
Rampage RM-19 FORTE RGB USB 
7,1 - Surround sound Headset
Referentie: SEG-83938

PS4 Draadloze controller 
Draadloze controller met koptele-
foon aansluiting - Snow White Camo

Referentie: UC-1646

€ 47,99 € 41,99

€ 17,99 € 65,99

 € 40,00

€ 41,99

Prijs Prijs

Prijs Prijs

Prijs

Prijs

Game Products is een onderdeel van Jacob van 
Dam ICT. Jacob van Dam ICT is gevestigd in 
Lienden en ontwikkeld websites maar verkoopt 
ook hard- en software.

Met Game Products willen we iedereen kennis 
laten maken met verschillende producten die 
je game ervaring kunnen vergroten voor een 
betaalbare, eerlijke  prijs. Wij bieden zowel merken 
als alternatieven aan. Daardoor is ons aanbod 
compleet en is de keuze enorm!

Adres: Waterstraat 3, 4033 EC Lienden
Tel: 085 876 89 62     Mail:  info@gameproducts.nl

www.gameproducts.nl



Electro van Ommeren uit Ommeren heeft het bedrijf verplaatst 
naar Winkelcentrum Timmer in Lienden. 
De oude showroom is te klein geworden door toename van het 
assortiment. 

Dick en Wesley verheugen zich er op, u in de nieuwe zaak te beg-
roeten, waarbij service en gedegen advies voorop blijft staan.

Naast de bekende witgoed apparaten, zoals wasmachines, vaatwas-
sers, drogers, koelkasten en vriezers van bekende merken, is de TV 
afdeling ook uitgebreid met de modernste versies. 

Daarnaast is ervaren dat ook de behoefte aan BBQ's is toegenomen, 
dat is ook een reden van verhuizing. 
Wesley is een fanatieke BBQ-er die verstand van zaken heeft en de 
Egg's van Kamadojoe en de modellen van Napoleon zijn te bewon-
deren en uiteraard, aan te scha�en. Ook met de nodige accessoires.
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Electro Van Ommeren is naar het winkelcentrum verhuisd 

De afdeling airco's is, door een samenwerkingverband met van 
Ommeren Installatiebedrijf gevestigd op De Hofstede in Lienden, 
ook fraai opgesteld. U kunt zien hoe deze werken en bij u op het 
bedrijf of thuis wordt het professioneel  geïnstalleerd.
 
Nieuw is ook de wand accessoires van Scanpart voor velerlei 
doeleinden.
Voor kleine huishoudelijke apparaten kunt u natuurlijk ook bij 
Electro van Ommeren terecht, of het nu een stofzuiger of een 
broodrooster is, altijd voor een scherpe prijs. 

Kortom loop eens binnen om deze aanwinst op het winkelplein te 
bewonderen, een vertrouwd adres in een moderne jas.

Ruim 60 jaar het electro- en installatiebedrijf
in de Betuwe en wijde omgevingWinkelcentrum Timmer Lienden De Hofstede 41a Lienden



Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl



Eenzame mensen zijn vaak thuis

‘Thuis’ is voor mensen die zich eenzaam voelen hun ‘veilige plek’. Een 
plek die ze overzien en waar ze zich prettig voelen. Daarom kan ‘de 
buurt’ voor die mensen belangrijker zijn dan wij (en zij) soms 
denken.

‘Kom er eens uit, dat zal je goed doen’ en ‘onderneem iets’ zijn de – 
vaak ongevraagde – adviezen als we denken dat iemand thuis zit te 
verkommeren. 
Voor mensen die zich eenzaam voelen is juist dat een moeilijk ding. 
Naarmate mensen zich langer eenzaam voelen is ‘uit huis komen’ een 
steeds groter opgave: wie kom ik tegen; wat moet ik dan zeggen; 
hoe zie ik eruit; misschien vinden ze me raar; ik heb niks te vertellen. 

oe langer mensen door eenzaamheid weinig sociale contacten 
hebben hoe moeilijker het voor hen wordt om zich vanzelfsprekend 
tussen de mensen te begeven. 
Er is ontwenning en ongemak en steeds minder voeling met ‘hoe het 
moet’. 
Toch hebben mensen die zich eenzaam voelen vaak wel behoefte 
aan contact in de buurt, dichtbij hun ‘thuis’. 
Zij hebben echter verleerd dat contact te leggen. Buren, op hun 
beurt, zijn bang om, op een manier die ze niet willen, betrokken te 
raken.
Elkaar kennen, al is dat oppervlakkig, en iets voor elkaar doen als dat 
nodig is, is in de meeste buurten belangrijk voor het gevoel dat je in 
een �jne en veilige buurt woont. Daarvoor is wel contact nodig. 
Buurtcontacten gaan in beginsel over kleine dingen: elkaar groeten; 
een postpakket aannemen; een opmerking maken over de mooie 
bloemen in de tuin; met kerst een kaartje door de bus. Kleine 
gebaren die weinig vragen, maar altijd gewaardeerd worden. 

Herken je dit verhaal en wil je er eens over praten? 
Neem contact op met Welzijn Rivierstroom 0344-602337 
info@welzijnrivierstroom.nl
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Hoe het werven van bestuursleden wél slaagt

Lastig hè, bestuursleden vinden! In een lange-termijn programma 
gaan we in Buren en Neder-Betuwe werken aan toekomstbestendige 
besturen voor verenigingen en stichtingen. 
Maatwerk en concreet. De startbijeenkomst is op woensdag 30 
september om 19.00 uur.

De bijeenkomst van 30 september is een echte ‘start’bijeenkomst, 
want daarna is er een vervolg en voor langere tijd ondersteuning en 
opvolging. Aan bod komen diverse vraagstukken die voor het werven 
van nieuwe bestuursleden van belang zijn. 
oals: Wat is besturen? Hoe ben je een aantrekkelijk bestuur? 
Wat betekent ‘betrokkenheid’? Hoe verloopt je vergadering? Is een 
bestuursevaluatie echt nodig? en wat is het gemakkelijkst om op korte 
termijn aan te werken?

Ondersteuning
In de weken en maanden na de startbijeenkomst gaan de bestuurs-
leden aan de slag met de verkregen inzichten.
Vanuit Welzijn Rivierstroom gaan Folkert Kooistra en Claire Vaessen de 
organisaties daarin actief ondersteunen.
Soms in groepsverband, maar in elk geval maatwerk. 
Er is dus een vervolg en voor langere tijd opvolging.

Contact
Is je vereniging of stichting nu op zoek naar nieuwe bestuursleden of 
verwacht je in de toekomst problemen met het vinden van bestuur-
ders? Neem contact op Claire Vaessen 06-12532320.

Welzijn Rivierenstroom

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN 

TEL. 0488 - 411055
WWW.WEVERSUITVAART.NL

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
GEEN CREMATIES

Fietslessen in Lienden

Wil je leren �etsen? Geef je dan meteen op! Zodra er voldoende deelnemers zijn kan een groepje starten. 
De �etslessen worden gegeven in Lienden.  
Nieuwkomers ontdekken dat in Nederland iedereen �etst. Kinderen leren het van kleins af aan. 
Mannen en vrouwen �etsen tot op hoge leeftijd. De �ets is het belangrijkste en goedkoopste vervoermiddel. 
Vluchtelingen die in Buren zijn komen wonen moeten vaak nog leren �etsen. 
Ook de verkeersregels zijn niet altijd zo duidelijk. En, als je het nooit hebt gedaan, lijkt �etsen in het verkeer best eng.

Voor de �etslessen werkt Welzijn Rivierstroom samen met de buurtsportcoaches en hun contacten met de sport- en bewegingsopleiding CIOS 
en FC-Lienden. 

De �etslessen zijn gratis en voor eigen risico van de deelnemers. Dag en tijdstip staan nog niet vast. Geef je op als je geïnteresseerd bent. Een 
groep start pas als er minimaal zes deelnemers zijn. Mail naar clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl of bel of app 06-12532320. 



H.J. van Oort
Transport

Eck en Wiel b.v.

Homoetsestraat 72  •  Eck en Wiel 4024 HJ
Tel. 0344-699000  •  info@oort.nl

• Transport 
• Verhuizingen

• Verhuur 
• Op- en Overslag

Al 60 jaar een begrip in de Betuwe

Lees verder op pagina 15

~  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.



André Baars heeft 2,5 jaar geleden een drastische omme-
zwaai gemaakt door een Primera winkel op het nieuwe 
winkelcentrum in Lienden te beginnen. 

Zijn ambitie en klantvriendelijkheid heeft er toe geleid dat 
deze winkel is uitgegroeid tot een bloeiende zaak, waar de 
klanten zich thuis voelen. Naast de vele tijdschriften, 
boeken en kantoorartikelen is er een leuke keus aan 
cadeauartikelen, voor iedere gelegenheid. 

Uitbreiding was dan ook niet te vermijden, dus besloot 
André om de winkel te vergroten om iedereen nog meer 
van dienst te kunnen zijn.
Dat de Primera een begrip in Lienden en wijde omgeving is 
geworden zal dan ook niemand verbazen. 
Om eens een paar cadeautips uit te lichten, wat dacht u 
van een glas met een ingegraveerde naam, of een kinder-
boek met naam en foto. 

Maar ook vindt je bij de Primera alle telefoonaccessoires 
die je nodig hebt. 
Bij de PostNL Pakketservice kunt u eenvoudig alle 
postzaken afhandelen. 
Durft u een gokje te wagen dan zijn er veel loten van 
Nederlandse kansspelen te koop. 
En kantoorartikelen nodig? Ook dan wordt u door André 
en zijn medewerkers vriendelijk en deskundig geholpen.

Nog niet bij de Primera geweest? Loop eens gezellig 
binnen en beleef zelf de nieuwe uitstraling van deze 
verbouwde winkel op het Winkelcentrum Timmer in 
Lienden.
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Hoe zag het dagelijks leven er in Eck en Wiel uit in het laatste jaar 
van de Tweede Wereldoorlog?

Operatie Ooievaar is de titel van het boek dat hier antwoord op 
geeft. Het is een verslag van het wel en wee in het dorp aan de hand 
van 50 originele brieven. 
Het zijn brieven van twee families uit het dorp Eck en Wiel. 
De briefwisseling begint in maart 1944 met de geboorte van Dicky, 
de zoon van Jan van Oort en Jo van Oort-Vonk en eindigt met de 
vrede en de geboorte van Riekie, dochter van Jaantje, de zus van Jan.

De broers Dick en Ad van Oort, kleinzoons van Jan Dirk van Oort (de 
�etsenmaker) en Jaan Honders, en van Kees Vonk (fruitteler)  en Lien 
van Kalkeren willen door middel van deze unieke brieven een beeld 
geven van wat er in het dorp  allemaal gebeurde.
Zij hebben niets aan de originele brieven gewijzigd. 
Alleen de spelling hier en daar wat aangepast in verband met de 
leesbaarheid.

Niets is uit de inhoud van de brieven weggelaten, waardoor we een 
duidelijk beeld krijgen van wat er echt in het dorp speelde.
Er is voor de titel “Operatie Ooievaar” gekozen, omdat één van de 
belangrijkste gebeurtenissen de onderwaterzetting van het gebied 
was. De inundatie gebeurde door de Duitsers die deze actie “Opera-
tion Storch” noemden, vertaald “Operatie Ooievaar”.
Gezien de opvolging van de gebeurtenissen in de familie Van Oort, is 
de titel ook voor hen zeer passend. Door middel van het lezen van 
het boek zal duidelijk worden dat er niet alleen vliegtuigen en V1’s 
boven Eck en Wiel vlogen, maar ook ooievaars!

Dit boek, dat precies 75 jaar na de bevrijding verschijnt, mag u zeker 
niet missen. Het geeft de geschiedenis van het laatste oorlogsjaar op 
een geheel eigen wijze weer.
Het boek zal medio oktober verschijnen en is te koop via verschil-
lende verkooppunten in Eck en Wiel.

Primera Lienden na 2 ½ jaar al te klein

Openingstijden zijn:
Maandag van 10:00 tot 18:00.
Dinsdag t/m donderdag van 08:30 tot 18:00.
Vrijdag van 08:30 tot 20:30.
Zaterdag van 08:30 17:30. 

Graag tot ziens bij Primera Lienden Verbrughweg 38 in Lienden

Operatie Ooievaar, brieven uit een ondergelopen dorp 

Ook kunt u het boek bestellen via de volgende mailadressen: 
vanoortconsult@kpnmail.nl, advanoort@kpnmail.nl of 
info@fruitbode.nl



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 

100% PRIJS- & 
KWALITEITSGARANTIE
Zonnepanelen voor een eerlijke prijs!

Al 
meer dan 

200 tevreden 

klanten in de 

Betuwe!

Al 
meer dan 

200 tevreden 

klanten in de 

Betuwe!

Vraag binnen één minuut een vrijblijvende 
offerte op via vanarkeltechniek.nl



Wil jij je eigen levenservaring inzetten om een ander verder te helpen? 
Met een klein beetje tijd kun je een groot verschil maken! 
In elk gezin komen weleens spanningen of twijfel voor. 
Vaak kun je dit prima zelf oplossen. 
Soms zijn er omstandigheden waardoor dat even niet lukt. 
Dan is een luisterend oor of een helpende hand �jn. 

Als getrainde, ervaringsgerichte Homestart vrijwilliger kun je het ouder-
schap tijdelijk verlichten, door bij te springen en precies het steuntje in 
de rug te bieden wat op dat moment nodig is. 
Je bent een maatje voor het gezin, zowel voor de ouders als voor de 
kinderen. Zodat zij weer in hun kracht komen en het weer �jn wordt met 
elkaar.
Elk gezin is anders, elke vraag is anders. 
Daarom krijgt een gezin de ondersteuning die bij hen past.

Als Homestart vrijwilliger kom je elke week langs en heb je de tijd om te 
luisteren, of een handje te helpen bij praktische zaken. 
Iets gezelligs doen met de kinderen bijvoorbeeld of helpen met een 
spreekbeurt. Maar je kunt ook helpen met het uitbreiden van het sociale 
netwerk, zodat ervaringen over opvoeden en het gezinsleven met 
anderen gedeeld kunnen worden en er nieuwe vriendschappen kunnen 
ontstaan.
Als vrijwilliger los je niet alle problemen op, maar help je de ander wel op 
weg en geef je weer zelfvertrouwen. 
De ondersteuning duurt gemiddeld een jaar.
Niet alleen als vrijwilliger voor een gezin, maar ook als maatje voor een 
jongere of het voorleesproject kun je bij ons terecht! 

Wat kun je verwachten? Humanitas biedt:

• veelzijdig, interessant vrijwilligerswerk dat voldoening geeft
• contacten met andere vrijwilligers, waarmee je samen een team 
vormt
• een voorbereidende cursus
• ondersteuning en begeleiding van de Home-Start coördinatoren
• onkostenvergoeding
Ben je enthousiast geworden? In september start de nieuwe 
training!
Neem contact op met een van de coördinator van de gemeente 
Buren, We ontmoeten je graag!
   

Ingrid Veerman 06 233 66 159
i.veerman@humanitas.nl
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Opvoeden en Opgroeien 
Rivierenland

Oktober staat in het teken van mooie gezamenlijke wandelingen 
maken in de buitenlucht, dit onder de noemer “Fresh Air” wandelin-
gen. Een aantal jaren geleden in het leven geroepen in combinatie 
met de Stoptober maand, die in het teken staat van Stoppen met 
Roken. Ook dit jaar wederom Fresh Air wandelingen met maar liefst 9 
verschillende startplaatsen.

De organiserende partijen zijn eensgezind in hun visie v.w.b. de Fresh 
Air. Op een laagdrempelige wijze mensen in beweging brengen, laten 
genieten van de mooie natuur en saamhorigheid teweeg brengen 
door het gezellige karakter. 
Hierbij worden aspecten van een gezonde(re) leefstijl aangereikt, 
zodat de voordelen van meer bewegen, gezonde voeding en het 
stoppen met roken meer bekend geraken en een ieder daar zijn of 
haar voordeel mee kan doen.

FRESH AIR Wandelingen in de Betuwe
Elke Fresh Air wandeltocht zullen er meerdere experts meelopen, als 
buurtsportcoaches, stoppen met roken coaches en leefstijlcoaches. 
Ook andere vraagbakens als fysiotherapeuten en huisartsen worden 
uitgenodigd om deel te nemen en het zo voor een ieder laagdrem-
pelig te maken advies in te winnen. 
Uiteraard staat gezelligheid voorop, wat ook zeker een reden kan zijn 
om deel te nemen.

Speciaal om te vermelden is dat de verschillende zorginstellingen ook 
acte de présence gaan geven, waardoor ook rolstoelgebruikers de 
kans krijgen om van deze mooie routes te genieten. 
Daarnaast gaat de route langs verschillende voetbalverenigingen, 
waar de bordjes “Rookvrije Generatie” overhandigt worden, wat het 
startsein is om tot een Rookvrije vereniging te komen.

De data zijn:
- Zaterdag 3 oktober Fresh Air wandeling Lienden-Ingen
- Zaterdag 10 oktober Fresh Air wandeling Maurik-Rijswijk
- Zaterdag 10 oktober Fresh Air wandeling Kesteren
- Zaterdag 17 oktober Fresh Air wandeling Beusichem
- Zaterdag 17 oktober Fresh Air wandeling Ochten-  
 IJzendoorn
- Zaterdag 24 oktober Fresh Air wandeling Buren
- Zaterdag 24 oktober Fresh Air wandeling Dodewaard
- Zaterdag 31 oktober Fresh Air wandeling Zoelen-Kerk   
 Avezaath
- Zaterdag 31 oktober Fresh Air wandeling Opheusden

Fresh Air is een initiatief van:
Gemeente Buren en Neder Betuwe, GGD, Healthclub Juliën en de 
stichting Rookvrij & Fitter

Meer info is te verkrijgen op: 
Tel.0344-602204 of www.healthclubjulien.nl 



Met oog voor het klimaat
en elkaar creëren wij de 
ideale leefomgeving 
voor u

De hoveniers van Greendex laten de natuur 
beginnen in iedere omgeving

Ontwerp, aanleg, renovatie of 
onderhoud van uw groene 
leefomgeving? 
Greendex staat voor u klaar. 
Met grote vakkennis en een frisse 
blik bedenken wij creatieve en 
praktische oplossingen die uw 
verwachtingen te boven gaan.

Voorstraat 59 - 4033 AC Lienden - T: 06-294 059 20
I: www.greendex.nl - E: info@greendex.nl

Kleu r rijk e
H e r sf t

Ook adverteren in de Fruitbode?
Bel 06-22967345 of mail naar: 
info@fruitbode.nl

Kijk ook eens op www.fruitbode.nl
u kunt alle fruitbode’s digitaal lezen



Wat is er in oktober te doen in de tuin? Iedere maand geven we je 
de beste tips voor het onderhoud op het gebied van tuin, gazon, 
vijver en snoeien. 

Het gazon in oktober
• De bodemtemperatuur is deze maand nog een stuk hoger  
 dan in het voorjaar. Dat betekent dat je het gazon nog   
 prima kunt maaien. Hiermee voorkom je mosvorming,   
 welke eerder ontstaat bij lang gras.
• Gooi wel direct het grasmaaisel weg. In het najaar breekt   
 gras namelijk minder goed af. Hierdoor kan gemaaid gras   
 op je gazon een ondoordringbare laag vormen voor lucht  
 en water en ontstaat er een viltachtige laag op de grasmat.

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

Beplanting in oktober
• Wil je graag nog wat planten verplaatsen of de border een  
 make-over geven? Oktober is de ideale maand voor dit  
 soort klusjes. Doordat het blad nog niet is afgestorven  
 kun je goed zien waar alle planten staan en welke ruimte  
 deze innemen.
• Voor meer kleur in de herfst zet je asters in de tuin. Je kunt  
 ze in volle bloei in de border planten.
• Oktober is dé uitgelezen maand om bloembollen te  
 planten. Door verschillende soorten bollen te planten en  
 rekening te houden met de bloeitijd heb je vanaf januari  
 iedere maand plezier van voorjaarsbloeiers.
• Plant sneeuwklokjes voor januari, krokussen en irissen  
 voor februari, narcissen en blauwe druifjes voor maart en  
 tulpen voor de maanden april en mei.
• Verzamel rijpe zaden en bessen van uitgebloeide planten  
 voor de vogels ermee vandoor gaan. Veel van deze  
 zaaddozen zijn ook leuk om te bewaren voor het schikken  
 van een mooie bloemenbos.
• Vergeet vooral niet om de planten water te blijven geven  
 bij droog weer.

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

13

Tuinkalender oktober

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

Wij verkopen mooie fruitbomen.

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

Kersenboom Notenboom Perenboom Appelboom

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

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

Appel / Peer / Pruim / 
Kers / Kweepeer / 
Mispel - en andere 
fruitbomen

Wanneer de bomen in 
rust zijn; begin November 
tot eind Maart

Bessenstruiken en Druiven Jaarrond, maar voorkeur 
voor de herfst of het 
voorjaar.

Exoten en mediterranen Voorjaar, zomer of herfst

Planttijden Fruit- bomen en planten



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 betonnering 
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 en speeltoestellen.

25 jaar garantie

Een stevige fundering voor chalets en
vakantiewoningen. Draagvlak tot wel
3000 kilo per paal.



Rustig doorgaan en kijken wat er komt, inspelen op de 
internetverkopen, afspraken nakomen en kwaliteit leveren. Dat zijn 
een aantal facetten waarmee Transportbedrijf Van Oort de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet gaat.

Het Eck en Wielse bedrijf bestaat liefst zestig jaar en heeft een 
ongekende groei doorgemaakt, waar je alleen maar respect voor kunt 
hebben!
Huib van Oort begon het bedrijf op 22-jarige leeftijd met één vracht-
wagen. Een rit naar Amsterdam was wat dat betreft ‘’de première’’! 
Al snel volgden er ’s avonds en ’s nachts – voor Van Binsbergen uit 
Rijswijk- ritten met fruit naar Groningen. Het fruit moest er om 06.00 
uur op de markt zijn. De veilingen van Tiel, Geldermalsen, Houten en 
Kesteren werden vervolgens klant. Maar dat was slechts in het 
(fruit)seizoen. Stenen rijden voor Van Velthoven uit Eck en Wiel werd 
een volgende klus. Sinds 1967 kon Van Oort Wehkamp – toen geves-
tigd in Amerongen- aan zijn klantenbestand toevoegen. 
Omdat Van Gend & Loos er tussen zat, bleek het niet de allerbeste 
klant, maar dat veranderde in de zeventiger jaren toen Wehkamp naar 
Maurik verhuisde.

Investeren
 
‘De eerste uitbreiding van het wagenpark ging van één, naar iedere 
keer een vrachtwagen erbij’, vertelt Huib van Oort. De eerste uitbrei-
ding met wisselbakken, waardoor er om en om geladen kon worden en 
er iedere keer een (laad)bak producten klaarstond om weggebracht te 
worden, zette nog meer vaart achter de groei.  ’In die tijd waren 
witgoed, meubels, bedden, elektronica, tv-kasten en keukenbu�etten 
dé producten die werden vervoerd’, herinneren zich Huib en zijn zoon 
Simon (die tegenwoordig de scepter zwaait). En dat ging in het begin 
via grote routes van twee dagen, met overnachting van de chau�eur. 
Snelwegen waren er weinig, ponten des te meer. Dus in vergelijk met 
nu, schoot dat niet echt op! 
In ’76 kwam Automatic Holland (nu Selecta) er als belangrijke klant bij. 
Toen waren er acht vrachtwagens, zestien laadbakken en één 
aanhanger extra nodig. 
‘Een hele investering waar we een paar keer voor bij de (toen nog) NMB 
gingen praten’, weet Van Oort sr. nog.  En inmiddels waren er al 20 
vrachtwagens van Van Oort op de weg.

Uitbreidingen

Er volgden nieuwe initiatieven, meer klanten, overnames en uitbrei-
dingen met als resultaat dat Van Oort momenteel een wagenpark 
heeft van 100 auto’s en 200 auto’s in de verhuur, (van caddy’s tot de 
grote vrachtwagens). Waarbij de leek zich natuurlijk zal afvragen hoe 
dat allemaal kan en waar dat dan allemaal staat! 
Om te beginnen – hoewel je dat niet ziet- op het terrein aan de 
Homoetsestraat 72 in Eck en Wiel. 
Daarnaast heeft Van Oort sinds 1992 een hal op Doejenburg, werd er 
in 2005 een vestiging in Mechelen (België) geopend waar 40 vracht-
wagen staan, werden er twee transportbedrijven overgenomen en is 
er nog het depot in het noorden van het land.

Belangrijke werkgever

Begonnen in de schuur achter ‘De Witte Zwaan’ in Eck en Wiel, 
hebben de Van Oorts het heel erg goed gedaan. Met in totaal 225 
man in dienst is het een belangrijke werkgever voor de regio. 
‘Grote plannen voor de toekomst zijn er niet’, aldus Simon van Oort. 
‘We groeien met de klanten mee én we richten ons op continuïteit 
van het bedrijf.’        
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Van Oort Eck en Wiel 60 jaar

‘We kijken wel hoe het allemaal gaat’

Homoetsestraat 72 - 4024 HJ Eck en Wiel
T: 0344-699000 - info@oort.nl - www.oort.nl



Berkhout & Van Ri jn Accountants en Belastingadviseurs |  www.bvradvies.nl
De Hofstede 30,  Lienden |  T.  0488 74 00 40 |  E.  info@bvradvies.nl

BVR accountants 
voor stevige 

grond onder jouw 
bedri j f

‘

‘



Zo kun je Harmonievereniging Kunst na Arbeid uit Ingen wel 
omschrijven. Toen Kunst na Arbeid op 23 augustus 1895 werd 
opgericht, zullen de oprichters niet hebben kunnen bevroeden dat 
de vereniging nu haar 125-jarig bestaan zou gaan vieren.
Kunst na Arbeid is met haar 125 jaar één van de oudste muziekve-
renigingen in de Betuwe.

De aanzet tot oprichting werd gedaan door een muziekvereniging uit 
Amerongen op uitnodiging van enkele inwoners van Ingen. 
Onder leiding van Gerard van Sijll werden de eerste repetities 
gehouden in de wagenmakerij van Frits v.d. Brenk. In de jaren daarna 
is er in verschillende ruimtes gerepeteerd totdat Kunst na Arbeid in 
1985 haar eigen muziekgebouw in gebruik kon nemen. 
Het muziekgebouw is door leden zelf gebouwd en dit kenmerkt ook 
de saamhorigheid binnen de vereniging.

Kunst na Arbeid heeft in al die jaren natuurlijk ook vele dirigenten 
gekend. Eén van de bekendste is A.C. van Leeuwen. 
Hij was dirigent van KNA rond 1920 en volop actief als componist.
In de beginperiode werd Van Leeuwen opgehaald met een rijtuig met 
paard bij het Ingense Veer. Toen hij in 1987 zijn honderdste verjaardag 
vierde, is hij net als vroeger opgehaald in een rijtuig en heeft hij Kunst 
na Arbeid nog één keer mogen dirigeren.

Een dirigent bekend door zijn markante verschijning, is Piet Philipsen. 
Hij dirigeerde van 1978 tot 1989. De 87-jarige Philipsen komt tot op 
de dag van vandaag nog trouw voor concerten naar Ingen. 
Met Arjan Gaasbeek, dirigent van 2006 tot 2017, heeft de vereniging 
een grote muzikale sprong gemaakt. Sinds november 2017 staat het 
orkest onder leiding van Maarten v.d. Kolk.

Zoals elke vereniging kent ook Kunst na Arbeid haar ups en downs. 
Een aantal jaren terug maakte de vereniging echter een groeispurt. 
Door twee leden van de vereniging is er intensief gelobbyd en zijn er 
veel jeugdleden bij gekomen. In 25 jaar tijd is de vereniging gegroeid 
van 45 naar 75 leden.

De jeugd heeft de toekomst! Daarom is KNA actief bezig met haar 
jeugdbeleid en wordt er muziekles gegeven door professionele 
docenten. In 2009 is er een leerlingenorkest opgestart om kinderen 
kennis te laten maken met het samenspelen in een orkest. 
Natuurlijk dient dit tevens als opstap naar het grote orkest. 

Sinds 2013 heeft de vereniging ook een jeugdslagwerkgroep, 
bestaande uit een enthousiast groepje jonge slagwerkers. 
Zij staan onder leiding van instructeur Vincent Knaven.

Verder organiseert Kunst na Arbeid muzieklessen in samenwerking 
met de basisscholen in Ingen, Ommeren en Lienden. Dit heeft er toe 
geleid dat er aardig wat jeugdleden zijn die worden opgeleid door 
onze vakkundige docenten. Wij hopen dat deze trend doorzet en dat 
de vereniging kan blijven  groeien met jeugd, maar natuurlijk ook 
met volwassenen die een muziekinstrument willen gaan bespelen.

 

Als uzelf of iemand in uw omgeving zin heeft om lid te worden van 
onze muziekvereniging, kom dan gerust eens langs op onze repeti-
tieavond, bel of mail ons voor meer informatie: 0318-471020 of 
knaingen@zonnet.nl.
Naast actief lid, kunt u ook lid worden van de “Club van 100”. Deze 
donateursvereniging is opgericht door inwoners van Ingen rond het 
75-jarig bestaan en bedoeld om  onze vereniging �nancieel te onder-
steunen. 

De uitspraak van één van onze oud-voorzitters was: ‘’Word lid van 
onze vereniging, want wat is er mooier dan gezamenlijk muziek 
maken. Je mist pas iets als het er niet meer is. Laat het niet zover  
komen en help mee aan het voortbestaan van onze vereniging“. En 
daar staan wij natuurlijk volledig achter. Want…  Ingen kan niet 
zonder Kunst na Arbeid en Kunst na Arbeid kan niet zonder Ingen.

Helaas kunnen alle jubileumactiviteiten die voor dit jaar gepland 
stonden, niet doorgaan en hebben wij deze moeten verschuiven naar 
2021. 
Houd ons in de gaten, want er staan leuke dingen op het programma. 
Wij houden u op de hoogte!
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125 jaar en nog springlevend!

Bij de eerste muziektent in 1904

100 jarig bestaan 1995

In de twintiger jaren

Concours Zaandam



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healthclub Juliën richt zich op duurzame inzetbaarheid en werkt dus aan de preventie van 
gezondheidsproblemen. Door de wereldwijde pandemie is pijnlijk duidelijk geworden hoe 
belangrijk ons afweersysteem is. Maar ook hoe je dat kunt verbeteren. Namelijk door op 
regelmatige basis matig intensief te bewegen en leefstijl op alle fronten aan te passen en te 
optimaliseren. 

Mensen met overgewicht en rokers zijn op dit punt extra kwetsbaar. Maar juist voor deze 
groepen is het vaak moeilijk om in beweging te komen. Het reguliere (sport)aanbod is 
daarvoor vaak te beperkt. Om ook voor die doelgroep iets te kunnen betekenen biedt “Juliën” 
als preventiecentrum, diverse specifieke programma`s aan, waarvan één het SMR-plus 
programma, waarbij SMR staat voor Stoppen met Roken. Door de aansluiting bij de stichting 
Rookvrij en Fitter, die landelijk het Body&Mind Lifestyling programma aanbiedt, kan ook in 
Rivierenland dit succesvolle Stop met Roken programma aangeboden worden. 

’Kom bewegen en alle problemen zijn opgelost’, is te makkelijk gezegd. Roken is een 
verslaving. De tabaksindustrie doet al meer dan een halve eeuw zijn best om die in stand te 
houden en er geld aan te verdienen. Om die te overwinnen is heel veel wilskracht nodig. 
Gelukkig zijn er nu nieuwe methodes om die wilskracht een handje te helpen. En als het dan 
lukt om te stoppen met roken, wil je niet binnen de kortste keren weer terugvallen. 

De methode die de coaches van Healthclub Juliën gebruiken om een einde te maken aan de 
rookverslaving, zorgt ervoor dat je je meteen ook een stuk fitter voelt. Meer plezier krijgen in 
bewegen helpt daarbij enorm. De gecertificeerde coaches weten hoe je dit voor elkaar krijgt. 
Ze begrijpen daarbij heel goed dat bewegen niet voor iedereen dezelfde positieve ervaring is 
als voor een sporter. 

SMRplus 
Het SMRplus programma is een erkend programma om voorgoed te stoppen met roken. SMR 
betekent Stoppen met Roken. De plus slaat op de combinatie met voedingsadvies, beweging 
en ontspanning. Het programma is als het Body&Mind-programma geaccrediteerd door het 
Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. De meeste verzekeraars (95%) vergoeden het SMR-
programma daarom vanuit de basisverzekering. 



Bij Healthclub Juliën zijn een aantal coaches hiervoor opgeleid en is de methode nog verder 
aangescherpt. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van 
impulsmanagement en bewegen. 

Het programma behelst gedurende 3 weken 2 x per week een SMR Themasessie en 1 x een 
Fresh Air natuurwandeling in het weekend. Na 3 weken is je fysieke rookverslaving al voorbij 
en kun je desgewenst bij Healthclub Juliën blijven bewegen en ontspannen. Aan de Fresh Air 
wandelingen kan gedurende 3 maanden vrijblijvend deelgenomen worden.  

Inschrijven 
Inschrijven voor de cursus Body&Mind Stoppen Met Roken Plus, kan via de website van 
www.rookvrijenfitter.nl of via info@rookvrijenfi�er.nl. Je krijgt dan bericht wanneer je kunt 
starten. 

Info 
Meer info is te verkrijgen via info@healthclubjulien.nl of via tel.nr. 0344 – 60 2204. 

Tips: 
Kijk op je werk of bij je vereniging of je geen groepje medestoppers kunt verzamelen, zodat je 
elkaar kunt mo�veren en ook gezamenlijk de stap naar een Rookvrije omgeving kunt maken. 

Eventueel komen wij ook op loca�e bij jou op het werk of op de vereniging, ook dat is 
gezamenlijk werken aan een Rookvrije omgeving. 

Verzamel nu al de stoppers en maak de afspraak om in de maand oktober, welke staat voor 
Stoptober, voor al�jd te stoppen met roken. 

Elke zaterdag in oktober vertrekken we vanuit diverse plaatsen in de gemeente Buren en 
Neder Betuwe met een Fresh Air wandeling, kom hier naar toe voor de 1e stappen (vertrek-
plaatsen met bijbehorende datum volgen nog). 

 

 



Doe mee op

rabobank.nl/

clubsupport

de coöperatieve Rabobank

Goed voor jouw club & 
  geweldig voor de buurt

Rabo ClubSupport

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.

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

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

Met oog op de toekomst

Van Dorland Multi-Mediaservice
Verhuizensestraat 5-58

Met oog op de toekomst

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

Van Dorland Multi-Mediaservice

Creatieve reclamemakers

 Flyers
 Brocures
 Advertentieontwerpen
 Logo ontwerpen
 Reclameadviezen op maat
 Drukwerk

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van: 

Lienden, Ommeren en Ingen
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Corona vakantie

Een �jne thuisvakantie zit erop! De tieners verstoppen zich weer op 
hun kamer. De boeken voor het volgende schooljaar zijn al binnen en 
gekaft. De klassen weer bekend en ze bereiden zich voor op school… 
Althans, gaan ze weer naar school vragen ze zich af! 
Nog steeds onzeker. De eerste scholen gaan voor ‘normaal’ maar 
moeten vanwege ‘Coronagevallen’ al weer sluiten. 
Andere scholen verplichten mondkapjes op de gangen. 
Wat gaan ze bij mijn tieners doen. Ze weten het niet, ik ook niet met 
de aangescherpte regels… die onzekerheid is erg lastig!

Maar niemand neemt deze bijzondere vakantie van ons af! 
Wij zijn thuis gebleven en hebben het drukker gehad dan ooit. 
Tja, gezegend met een grote tuin. Heerlijke tijd met vrienden en 
bekenden en natuurlijk familie. Allemaal thuisblijvers bij ons over de 
vloer. Wel raar dat je elkaar niet hartelijk kon begroeten. 
Elke keer keken we elkaar veelbetekenend aan en staken we wat 
ongemakkelijk kijkend onze elle boog uit. 
Maar daarna was het als vanouds, op anderhalve meter, van elkaar 
zittend hadden we toch een �jne tijd. Ook leuke geluiden om ons 
heen. In eigen land op pad. Wat is er veel te doen. 
Noord, Zuid en Midden overal plekjes te ontdekken. 
Mensen die normaal hele grote afstanden a�eggen om vakantie te 
vieren nu thuis of in de buurt kamperen. Zelfs in hun eigen achter-
tuin! Wat leven we in een prachtig land. ‘We moeten ons geduld niet 
verliezen’, zeg ik tegen mijn tieners. Al begint dat er wel in te sluipen. 
We zijn niet bang maar wel voorzichtig! 
‘Even volhouden nog…’ Even???

Nu zijn de regels toch weer op scherp, we gaan voor online of 
voorbijrij verjaardagen en nu gaan we al richting de donkere dagen 
voor Kerst, al lijkt het door alles wat op de grond ligt alweer herfst te 
zijn. Wat heerlijk dat er social media is in deze social distance tijd… 
Alhoewel, helaas zit men daar soms boven op mekaar en kun je het 
woordje sociaal rustig weg laten.

Tja hoe negatief Corona is, er zijn ook kleine lichtpuntjes. 
Deze zin heb ik de afgelopen tijd veel gehoord: ‘Zonder corona had ik 
waarschijnlijk nooit…’ Er zijn heel veel dingen die we zonder Corona 
nooit hadden gedaan. 
Er zijn heel veel dingen die we niet konden doen, door Corona. 
Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk dat je nu in een restaurant niet meer 
op elkaar zit. Je hoeft niet andermans gesmak aan te horen en je kunt 
op een normale toon met elkaar praten.
 
En dat mensen in een rij op afstand staan. In de winkels geen 
ruiziende klanten, ‘IK WAS AAN DE BEURT MEVROUW!!!  
Geen kar meer in je kont! Geen geduw meer bij een voordeel bak. 
Geen overvolle winkels! Geen met consumptiepratende mensen die 
in je aura staan te spetteren. 
Pretparken waar je netjes in je eigen vak rustig in de rij staat te 
wachten (helaas is de wachttijd niet korter). 
Zwemmen op afspraak dus geen overvolle zwembaden. 
En ouders met baby’s en peuters niet meer tussen de tieners die 
gewoon wat wilder zijn. Heerlijk geen verkopers aan de deur… al 
moet ik zeggen dat ik de oliebollen en de geraniums wel mis! 

Ik verheug me op Oud en Nieuw…geen ongemakkelijke kusjes en 
knu�els meer! Dat zijn dingen die hoeven van mij niet terug veran-
derd te worden. Heerlijk al die ruimte om me heen. 
Een ieder op gepaste afstand.
Maar het blijft een raar jaar. 
Hoe gaan we van dit jaar afscheid nemen, hoe vieren we het Nieuwe 
jaar? 
Gaan we weer in Lock down? Waar eindigt dit???

Tienermoeder

MAAK BIJ EEN LIDMAATSCHAP KANS OP 
EEN JAAR GRATIS SPORTEN

KOM IN SEPTEMBER 4 GRATIS 
LESSEN VOLGEN

of stuur een mail naar
info@dossportief.nl

Voor meer informatie ga naar
www.dossportief.nl

• Balsport   • Gymen
• Dansen   • Freerunnen

&

Er waren ook positieve mometen, zoals de tuin opknappen.
Dus thuiswerken had ook voordelen. Vooral als je een man hebt 
die een nieuwe hobby ontdekt en er ook nog feeling voor heeft.
Er komen ontwerpen en ideeën naar boven waar de hele familie 
baat bij heeft.

Heeft u ook zo’n project aan gepakt, meld het aan bij de 
Fruitbode, misschien komt u in de november editie.



Feestelijke online opening is het startschot van een fysiek 
energieloket
 
Op 23 september opent Energieloket Buren haar deuren. Om dit te 
vieren, organiseert het energieloket een online live energiecafé op 
16 september om 19:30 uur. 
Een uurtje vol inspiratie over het energiezuinig maken van je huis. 
Iedere deelnemer krijgt een voucher die ingewisseld kan worden 
voor energiebesparende maatregelen. 

Woningeigenaren in de gemeente Buren kunnen bij het 
energieloket terecht voor gratis en onafhankelijk advies voor het 
energiezuinig maken van huizen. Maar ook met subsidies, �nancier-
ingen en het beoordelen van o�ertes kan het energieloket helpen. 

Wethouder Pieter Neven is blij met de komst van Energieloket Buren: 
“Natuurlijk konden we online en telefonisch gebruik maken van het 
regionale Energieloket Rivierenland, maar nu kunnen onze inwoners 
ook gewoon even binnenlopen met hun vragen voor het verduurza-
men van hun woning. Veel mensen willen wel graag aan de slag, 
maar weten niet waar ze moeten beginnen. En dan geeft een bezoek 
aan het energieloket veel duidelijkheid!”   
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Gratis voucher van € 50,-  voor energiebesparende maatregelen. 

Energie-adviseur Steven Hulst bemant het energieloket in Buren en 
is enthousiast over de feestelijke opening: ”Het mooie is dat iedereen 
er bij kan zijn, omdat het online is. Ik vertel over het energiezuinig 
maken van huizen en spreek met inwoners van Buren die hun huis al 
hebben verduurzaamd. Zo kun je je laten inspireren door de verha-
len die zij vertellen; welke mogelijkheden zijn er? Wat moet je eigen-
lijk eerst doen?  Maar ook: waar liepen zij tegenaan? Er is zelfs 
gelegenheid om vragen te stellen en je mening te laten horen. Zeer 
leerzaam volgens mij.” 

Als extraatje geeft de gemeente Buren aan iedere deelnemer een 
speciale voucher. Deze voucher kunnen deelnemers energiebes-
parende maatregelen bestellen bij de WoonWijzerWinkel, waarmee 
al direct energie bespaard kan worden.  Aanmelden voor deze 
feestelijke opening en informatie over de voucher: www. 
energieloketburen.nl/opening. 

Feestelijke opening Energieloket Buren op 16 september. 

Steven Hulst adviseert 
inwoners van Buren 
over energiezuinig 
wonen. 

Blijverslening

Zo lang mogelijk blijven wonen in uw huis en in de buurt waar u 
iedereen kent. Dat willen we allemaal. 
Soms is het nodig om uw huis daarvoor aan te passen, zodat u 
comfortabel en veilig kunt blijven wonen in uw huis. 
Denk bijvoorbeeld aan een badkamer voorzien van alle gemakken 
of het creëren van een slaapkamer op de begane grond. 

Met de Blijverslening maakt u uw huis klaar voor de toekomst.

De Blijverslening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners en 
huurders. De lening kan hypothecair of persoonlijk worden 
afgesloten. Met deze lening maakt u uw huis levensloopbestendig 
waardoor u langer zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen.

Hypothecaire lening
• Leenbedrag € 2.500 tot € 50.000
• De looptijd 240 maanden.
• Tot en met een € 10.000 is de looptijd 120 maanden.
• Toegestaan voor eigenaren/bewoners.
• U valt in de leeftijdscategorie 18 tot en met 75 jaar.

Persoonlijke lening
• Leenbedrag € 2.500 tot € 10.000

De looptijd 120 maanden.
• Toegestaan voor eigenaren/bewoners.
• Toegestaan voor huurders
• U valt in de leeftijdscategorie 18 tot en met 75 jaar.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt de leningen. 
Voordat u een lening bij het SVn aan kunt vragen hebt u daarvoor 
toestemming van de gemeente nodig (een beschikking). 

U kunt deze aanvragen door een brief naar de gemeente te sturen 
waarin u een opsomming geven van de volgende zaken:
a. De te tre�en maatregelen.
b. Een �nanciële onderbouwing van de te tre�en maatrege- 
 len, bijvoorbeeld o�ertes.
c. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Als u wilt weten welke woningaanpassingen u met de lening kunt 
betalen, kijkt u in de verordening blijverslening. Aan het einde van 
die verordening staan alle maatregelen waarvoor u een lening aan 
kunt vragen. Daarnaast gelden per soort lening ook een aantal 
aanvullende eisen. De formulieren staan op de website van de 
gemeent: www.buren.nl 

Nadat u een beschikking hebt gekregen van de gemeente, kunt u 
een lening aanvragen bij het SVn. 
Dat kunt u doen door het formulier onder het kopje “formulieren” 
invullen op de website van SVn: www.svn.nl en samen met de 
beschikking te sturen naar het SVn. 
Voor de hypothecaire lening en de persoonlijke lening zijn wel 
voorwaarden van toepassing.

Heeft u vragen over de voorwaarden, neem dan gerust contact op 
met onze beleidsmedewerkers via telefoonnummer 14 0344



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



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

Bedrijvencontactmedewerkers Marina van den Anker - Wammes en 
Marinus van Olderen van de gemeente Buren spreken daarover met 
belangstellenden. Hoe gaat zo’n gesprek in zijn werk? 
“Meestal speelt een ondernemer al een tijdje met de gedachte om uit 
te breiden of zich te verplaatsen. 
Dat betekent dat hij al ideeën, wensen en eisen heeft. 
We bekijken hoe we dat het beste vertalen naar een plaats op het 
bedrijventerrein. 
Samen zoeken we naar de beste oplossing. 
We begeleiden en ontzorgen de ondernemer(s) vanaf het eerste 
gesprek tot aan de opening van de nieuwe bedrijfsruimte”.  

Bedrijven kunnen zich bij jullie aanmelden voor zo’n gesprek?

“Dat is juist. Er is geen de�nitieve verkaveling opgesteld. 
Zolang het kan, wordt er zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Er 
worden momenteel veel kavels uitgegeven, dus de mogelijkheden 
voor maatwerk verminderen daardoor.

Het is ook mogelijk op een gedeelte van het nieuwe terrein een bedrijf-
sruimte met –woning te realiseren. 
Zo’n kavel is dan minimaal 1500 m2. 
Door regionale afspraken richten we ons primair op bedrijven uit de 
gemeente Buren. 
De maximale kavelgrootte is 5000 m2. 
Daarvan wordt afgeweken indien:
- er sprake is van een aan de gemeente gebonden bedrijf;
- de bedrijfsvoering een ruimere kavelgrootte noodzakelijk maakt”.

 
 
 

Bedrijventerrein Doejenburg II Maurik

Wat zijn nu de speci�eke verkooppunten om op Doejenburg II een 
kavel te kopen?

“Het zijn niet alleen de mogelijkheden voor een bedrijfswoning of 
een erfpachtconstructie voor de grond die uniek zijn, maar op het 
hele terrein liggen ook aansluitingen voor glasvezel.
Dus een supersnelle internetverbinding. 

Het is de bedoeling een parkmanagement-organisatie op te richten 
waarin de bedrijven gezamenlijk een aantal voorzieningen regelen. 
Natuurlijk zorgt de nieuwe Verbindingsweg voor een rechtstreekse 
toegang naar de Provincialeweg. En met 15 minuten ben je op de A2 
of de A15”. 

Marinus van Olderen

NOG ENKELE 

BEDRIJFSKAVELS 

TE KOOP

Marina van den Anker
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Contact voor bedrijven 

De gemeente Buren hecht veel waarde aan een goed contact met het 
plaatselijke bedrijfsleven. 
Een goede en directe dienstverlening is hierbij een must. 
Daarom zijn binnen de gemeente Buren twee accountmanagers 
aanwezig. 
Zij zijn het centrale aanspreekpunt binnen de gemeente.
 
U kunt met al uw vragen en opmerkingen bij hen terecht.
Met Marinus en Marina kunt u contact 
opnemen via het mailadres 
ondernemen@buren.nl 
of rechtstreeks via bovenstaande 
contactgegevens. 

De verkavelingskaart: 
*wit:  is nog te koop 
 *groen: in gesprek/optie 
 *grijs is verkocht



Toen er sprake was van uitbreiding van bedrijventerrein Doejen-
burg, bleken de meningen erg uiteen te lopen. Doejenburg II in 
Maurik  ‘’zou het niet gaan worden’’ dachten velen. En hoe anders is 
het gegaan? Tachtig procent van de kavels is vergeven, er staan nog 
een aantal interessante, serieuze opties en de eerste bedrijven 
hebben zich er al gevestigd.
Van scepsis kan geen sprake meer zijn: Doejenburg II is een meer 
dan serieus bedrijventerrein geworden.

Grote belangstelling

De aanloop om te komen tot uitbreiding van Doejenburg met Doejen-
burg II is er één geweest waarbij de voorstanders een lange adem 
moesten hebben. Dat dan weer wel. Maar eenmaal begonnen, ging 
alles snel.  ‘Een terrein van bouwrijp naar woonrijp maken, kost vaak 
jaren en jaren’, vertelt wethouder Karl Maier, die onder meer Economis-
che zaken (inclusief bedrijventerreinen) in zijn portefeuille heeft. 
‘Wij hebben als gemeente alles snel, maar wél zorgvuldig willen 
regelen. Ook voor de ondernemers die zich er wilden vestigen.’
In eerste instantie was het de bedoeling om twee stoken grond te 
benutten en daar pakweg 30 bedrijfskavels van te maken. 
Vanwege de grote belangstelling van kleine(re) bedrijven voor een 
vestigingsplaats, is één van de twee kavels weer in tweeën gedeeld. 
Dat maakte het geheel ook �exibeler. 
De stand van zaken is nu, dat er nog 4 of 5 kavels over zijn. Voor de 
overige braakliggende terreinen is er al of een eigenaar of een serieuze 
optie.  

Lokale bedrijven

Opvallend is, dat veel bedrijven die er worden gevestigd, bedrijven zijn 
die eerder in de directe omgeving opereerden: Kleine bedrijven die 
meer ruimte nodig hadden of bedrijven die er – wellicht door de 
(corona)tijd waarin we nu leven- een extra functie bij namen en dus 
uitbreiding nodig hadden. En opvallend is ook dat er veel vraag is naar 
kleine units in een bedrijfsverzamelgebouw.
Er staat nu één dergelijk pand, maar er komen er nog twee. 

Wethouder Maier is er erg blij mee: ‘De gesprekken die we voeren zijn 
allemaal erg positief. Dit betekent werkgelegenheid voor Maurik!’
Hoe het kan dat het economisch in Nederland stukken slechter gaat en 
er toch grote vraag is naar kavels op Doejenburg II weet de wethouder 
ook niet: ‘Het gaat economisch natuurlijk veel slechter, maar ook weer 
niet in alle branches’. 

Als voorbeeld neemt hij timmerfabriek Rijksen die een groot, hyper-
modern pand op Doejenburg heeft gebouwd. ‘Als Rijksen met zijn 
bedrijf in het veld was blijven zitten, was er nooit kans op uitbreiding 
geweest. 
En kijk nu!’
Rijksen is trouwens een voorbeeld-bedrijf als het gaat om duurzame 
bouw. Daar wordt zoveel energie opgewekt – er worden geen gaslei-
dingen meer gelegd op Doejenburg II- dat hij de beide buren van 
warmte kan voorzien.   

   
Klantgericht

Ondernemers die zich op Doejenburg willen vestigen worden door 
de gemeente aan alle kanten geholpen, zodat de tijd voor vestiging 
zo kort mogelijk is.  ‘’We nemen de koper als het ware aan de arm 
mee, door het gemeentelijk proces van regels en wetten’’, zegt de 
wethouder.  ‘Het is in ieders belang’. Een klantgericht nieuwbou-
wproces wordt dat genoemd. 
Die handelwijze is de gemeente in zijn hele doen en laten overigens 
niet vreemd.
‘Tussen nu en een jaar gaat er op Doejenburg II veel gebeuren’, zegt 
een tevreden wethouder Maier. ‘Doejenburg II hing lang boven de 
markt, maar is er gekomen. Als dit vol zit, hebben we niet veel  
uitbreidingsmogelijkheden meer voor bedrijventerreinen in de 
gemeente. 
Misschien gaan we dan wel snel op zoek naar nieuwe lokaties!’’ 
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Heel veel vraag naar grond op Doejenburg II
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Probeer eens wat anders: Heerlijke Hawaïaanse 
kip ovenschotel

Staat er bij jou vaak ook hetzelfde op het menu of ben je wel van het 
uitproberen?
Als jij in de laatste categorie valt, dan hebben we een lekker recept 
om eens uit te proberen. Deze Hawaïaans kip ovenschotel is om je 
vingers bij af te likken en helemaal niet moeilijk om te maken. 
Bekijk hieronder welke ingrediënten je nodig hebt en hoe je dit 
heerlijke Hawaïaanse gerecht maakt!

Ingrediënten:
• 2 el zonnebloemolie
• 1 el verse gember, geraspt
• 3 tenen knoflook, geperst
• 1 jalapeño-peper, fijngesneden
• 1 ui, fijngesneden
• snufje zout
• 120 gr bruine suiker
• 80 ml sojasaus
• 3 el ketchup
• 2 el rijstazijn
• 300 gr ananas, in stukjes gesneden
• 250 gr paprika, in stukjes
• 700 gr krokant gebakken stukjes kippendij
• Lente-ui, fijngesneden

Bereiding:
Verhit de olie in een pan op middelhoog vuur.
Voeg de gember, knoflook, en jalapeñ peper toe en fruit kort aan.
Voeg de ui toe en breng op smaak met wat zout en peper fruit mee 
voor circa 2 minuten.
Voeg de bruine suiker, sojasaus, ketchup en rijstazijn toe en verlaag 
het vuur. Roer net zo lang tot dat de suiker volledig is opgenomen in 
de saus.
Voeg de ananas, paprika en gebakken kip toe en meng alles goed 
door elkaar.
Verdeel het gerecht in een ovenschaal en bak in een voorverwarmde 
oven op 190 graden voor circa 20 minuten.
Serveer het gerecht met witte rijst en garneer met fijngesneden 
lente-ui.

Culinair

Kippenlevertjes met paddenstoelen

Ingrediënten 4 personen

3 eetlepels notenolie
6 sjalotjes
400 gr kippenlevertjes
500 gr gemengde paddestoelen of cantharellen
zeezout, peper
3 eetlepels fijngesneden peterselie

Voorbereiding

Snipper de sjalotjes, snijd de kippenlevertjes klein en de 
paddestoelen in plakjes

Bereidingswijze

Verhit in een wok de olie en bak de sjalotjes glazig.
Voeg de kippenlevertjes toe en bak ze ± 4 minuten al 
omscheppend.
Voeg de paddestoelen toe en bak ze ± 3 minuten mee.
Breng op smaak met zeezout en peper en bestrooi Met 
peterselie.

Serveertip
Leker met brood of rijst

Pompoen lasagne
Ingrediënten
•  400 gr pompoen blokjes
•  400 gr verse spinazie (of uit diepvries; ontdooid en   
 uitgelekt)
•  olijfolie
•  snuf peper en zout
•  1 gr bakje ricotta a 250
•  1 ei
•  handje geraspte kaas
•  1 theelepel salie
•  1 teen knoflook
•  2 tomaten
•  9 lasagnevellen
Materialen
• Ovenschaal (ca 18 x 28 cm)

Bereiding 
Verwarm de oven op 200 graden. Doe de pompoenblokjes in een 
ovenschaal en voeg een scheut olijfolie, salie, peper en zout toe. 
Pers ook het teentje knoflook er bij en schep om. Zet deze 30 min in de 
oven. Breng een pan water aan de kook en voeg de verse spinazie hier 
1 a 2 minuutjes aan toe tot hij begint te slingen. 
Giet hem af en druk met een lepel zo veel mogelijk vocht er uit. 
Klop de ricotta los met het ei en een snuf peper en zout. 
Snijd ondertussen ook de tomaten in plakjes. Pureer de pompoen fijn 
in een keukenmachine (of prak met een vork fijn). Voeg eventueel een 
scheutje olie 
  
Vet een ovenschaal in met een beetje olie. Begin met een laagje met 
de helft van het ricotta mengsel en verdeel daar de helft van de 
spinazie op. Dek af met lasagnevellen. Verdeel daarop de helft van het 
pompoenmengsel en schijfjes tomaat en dek weer af met lasagnevel-
len. Herhaal deze lagen nog een keer. Bestrooi de bovenzijde met wat 
kaas en zet 30 min op 200 graden in de oven.
  
 Voor een variant met vlees kun je wat spekjes of gehakt toevoegen

Stoofpot met konijnenbouten, appel, en oven-
groenten met aardappel-knolselderijpuree

4 personen
• 30 g zoute boter • 1 half konijn ca. 600 g
• 3 uien gepeld en in ringen • 120 ml azijn
• 150 ml water kokend  • 350 ml wildfond
• 10 g tijm • 10 g rozemarijn • 2 appels in parten
• 1 zak ovengroenten spruiten, pompoen en rode ui
• 1 plak ontbijtkoek verkruimeld
• 500 g kruimige aardappelen •1 knolselderij
• 50 g boter •150 ml melk • 5 el appelstroop
• zout • peper

Bereiding

Kooktijd: 90 min.
Verhit de boter in een stoofpan, braad het konijn 5 minuten 
aan beide kanten aan en haal uit de pan.
Fruit de uienringen 3 minuten in de braadpan. Leg de 
konijnenbout terug in de pan en voeg het water, de azijn, 
wildfond, appelstroop en kruiden toe. Laat 1 uur stoven.
Voeg na een uur de parten appel, ovengroenten en de 
verkruimelde ontbijtkoek toe en laat nog 30 minuten meesto-
ven.
Schil de aardappelen en knolselderij en snij in gelijke stukken. 
Kook de stukken aardappel en knolselderij 20 minuten in ruim 
water met zout, giet af en voeg de boter en melk toe. Stamp tot 
een grove puree en breng op smaak met zout en peper.
Serveer de konijnenstoof met de puree.
Tip: garneer met peterselie.



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

Ommerenveldseweg 67  4032 NB Ommeren  T: 0344 - 601632 

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s

Onlangs benoemd tot Five Star 
Schadeherstelbedrijf Cromax 
autolakken voor kwalitatief 
schadeherstel!! 
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Eck en Wiel, deze foto is gemaakt in de jaren ’30  van de vorige eeuw. 
We zien hier een aantal bewoners met kinderen op het strand in 
Scheveningen. Ze hadden er zichtbaar plezier in, voor die tijd was 
het een bijzonder uitje.

Ingen, de Brenk met rechts de entree van het oude kerkhof. Het is 
leuk om de oude hooiberg te zien en de telefoonpalen. Deze foto is 
gemaakt vlak voor de aanleg van de Provinciale weg.

Eck en Wiel, hier zien 
we Kees van 
Amerongen met zijn 
paard en wagen 
rijden door de 
vroegere 
Dorpsstraat, nu 
Prinses Beatrixstraat. 
Ook zijn hondje zit 
op de wagen. Kees 
van Amerongen is 
zijn werk als boer 
altijd op de 
traditionele manier 
blijven doen.

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

Ommeren, dit zijn de kinderen  van de familie Van Ommeren, zij 
woonden in Het Hoge huis. De zusjes zullen wat blij geweest zijn 
met hun kleine broertje! Hij was namelijk de enige jongen in het 
gezin; later kwamen er nog twee meisjes.

Maurik, De Valentijn, eind jaren ’60 een supermodern bejaardenhuis. 
Dit pand werd vervangen door de huidige nieuwbouw aan de 
Homoetsestraat. Op de plaats van de oude Valentijn staan nu sinds 
kort moderne huizen.

Maurik, een luchtfoto van het prachtige dorp Maurik. Er zijn heel wat 
herkenningspunten. Een leuk zoekplaatje!



Credion realiseert 

Credion adviseurs zijn dé specialisten om uw financiering succesvol te realiseren. Bent u op zoek 
naar werkkapitaal, of wilt u investeren en/of uitbreiden? Wij hebben de beschikking over ruim 90 
verschillende financiers om u zo snel mogelijk verder te helpen!

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

‘Werkkapitaal nodig?
Wij helpen u om door te gaan.’

www.credion.nl

Het kan met Credion.

Heeft u advies of hulp 

nodig? Neem vrijblijvend 

contact met ons op. Wij 

staan u graag bij als uw 

financieringsspecialist.

Arjan Staal
astaal@credion.nl

06 51 43 85 12

Warmtepomp systemen

Werktuigbouwkunde
Elektratechniek

WWW.TECHNISCHADVIESBUROBETUWE.NL

Technisch Adviesburo Betuwe

De beste van Nederland op het gebied van Advies

Groenendaal 38  4003 EL Tiel  Tel. 06-27207073



Ook al is het dorp Rijswijk maar klein, het had ooit een eigen 
kasteel, dat de naam De Hoekenburg of Goltstein droeg. 
Helaas is er geen steen meer van over, alles is met de grond gelijk 
gemaakt. Slechts de naam van een plein en het verenigingsge-
bouw herinneren nog aan dit eens zo statige gebouw, waarin een 
aantal  adellijke families woonden.en.

Het kasteel stond in de kern van het dorp, dicht bij de kerk en was 
door grachten omgeven. In 1877 wordt het betiteld als een vervallen 
slot, maar door zijn torentjes en de grote poort zag het er toch nog 
deftig uit. Op de poort prijkte een stenen wapenschild, waarvan de 
mensen in Rijswijk dachten dat dit het wapen van het bekende en 
aloude geslacht Van Brakell was. 
Men ging er zelfs vanuit dat deze familie het kasteel had laten 
bouwen. Niets is minder waar. 
Ze woonden er slechts één generatie lang. 

Het kasteel heeft zijn naam te danken aan een zekere Dirk de Houck, 
die in 1615 vermeld wordt inzake een vonnis over de hofstad Vredes-
tein te Ravenswaaij. Hoogstwaarschijnlijk heeft deze Dirk de Houck 
zijn naam aan het kasteel gegeven. Wanneer zijn dochter trouwt met 
een  Willem van Goltstein, komt het kasteel in handen van deze 
familie, vandaar dat het in sommige bronnen ook wel Goltstein 
genoemd wordt.

De naam (Willem) Goltstein vinden we ook terug op de klok van de 
kerk van Rijswijk, die in 1626 opnieuw gegoten moest worden. De 
oude klok was gebarsten ten gevolge van ‘het veelvuldig overluijden 
van de doden’. De eigenaren lieten zich ook wel Goltstein heer tot 
Hoekenburg noemen. In Rijswijk is nog altijd een perceel dat de 
Goltsteinakker heet.

In 1720 woont er opeens een andere familie op de Hoekenburg, ene 
Matthias Blancke, ‘heere van Hoeckenburg’, zoals we lezen in het 
doopboek van Rijswijk. Zeventien jaar later wordt het kasteel 
verkocht aan ene Mr. Constantijn Nobel, wiens grafsteen we vinden in 
de kerk van Rijswijk. Na hem wordt eigenaar ene graaf Von Tottleben, 
een illuster persoon waarover nog wel het een en ander te vertellen 
valt. 

Na nog een paar keer van eigenaar 
verwisseld te zijn, komt dan uitein-
delijk de familie Van Brakell tot 
den Brakell op het kasteel wonen, 
namelijk jonker Jacob Diderick van 
Brakell, richter en dijkgraaf van de
 Neder-Betuwe en richter van Tiel 
en Zandwijk en zijn vrouw Seina 
Alexandrina van Neukirchen, 
genaamd Nijvenheim. 
De familie Van Brakell verkeerde in 
hogere kringen, want wanneer in 
1788 hun zoon Frederik Louis Willem 
geboren wordt, zijn bij zijn doop 
in het dorpskerkje van Rijswijk 
niemand minder dan prinses 
Louise en prins Frederik van Oranje 
aanwezig! 
De dopeling is de latere bekende 
Baron van Brakell van den Eng in Ommeren. 

Na de dood van Jacob Dirk wordt de Hoekenburg verkocht en wisselt 
van een aantal eigenaren om uiteindelijk in 1879 gesloopt te worden. 
Daarmee verdween er weer een kasteel waar de Neder-Betuwe eens 
zo rijk aan was. 

Eerder in een uitgebreidere versie verschenen in het boekje: Rijswijk. Een 
korte schets uit haar geschiedenis. Te koop voor € 5 bij het Streekmuseum 
Baron van Brakell te Ommeren.
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Het kasteel De Hoekenburg te Rijswijk Joke Honders

Feestelijke airtrack opening

Zaterdag 4 juli konden alle leden van T&P Sport de nieuwe airtrack 
uitproberen. 
Dit nieuwe toestel, een springbaan gebaseerd op lucht, kon na lang 
sparen worden aangeschaft door de hulp van alle leden en hun inzet 
tijdens uitvoeringen en acties, zoals buurtjutten. 

De jonge dansers van de groep die is ontstaan in coronatijd openden 
het programma met een dansshow. Een vrolijk gevoel werd 
opgeroepen bij het publiek bij het aanschouwen van deze meisjes die 
het plezier van het dansen overbrachten. 
De vereniging kijkt er naar uit deze dansgroep in het nieuwe seizoen 
weer te kunnen ontvangen. 
Na de dansshow werd door de adolescente dames en heren van de 
selectie groep een demo op de airtrack getoond aan de leden en 
ouders. Door middel van zowel simpele als gevorderde sprongen 
werd laten zien wat er mogelijk is op de airtrack. Daarna mochten de 
leden de airtrack uitproberen en dit werd ook volop gedaan. 

Foto: Frans Nieuwenhof

de Hoekenburg voor de sloop in 1877. 

Prent van Jacob Stellingwerf 

Het Hoekenburgplein Rijswijk

Omdat het toestel de kans op letsel verkleint, extra vering meegeeft en 
daardoor de mentale drempel verlaagt, werden moeilijke elementen 
onmiddellijk uitgevoerd, met of zonder begeleiding. Vanaf nu kunnen 
we dit nieuwe toestel voor alle groepen binnen de vereniging 
gebruiken. 
De turners kunnen hun sprongen oefenen, de jonge kinderen kunnen 
plezier maken op een grote zachte ondergrond en de volwassenen 
kunnen aan hun kracht en conditie werken met een lage impact op de 
gewrichten. Het was een geslaagde opening!



Uw innovatieve totaalpartner op 
het gebied van credit management

WWW.DIGIDEUR.NL

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

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



Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, 
transgenders en intersekse personen (LHBTI's) voelen zich veilig 
genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Het kabinet wil dat iedereen 
zichzelf kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij 
LHBTI’s meer accepteert.

In september wordt door een aantal enthousiaste inwoners de Sticht-
ing Roze Rivierenland opgericht. Het doel van deze stichting is om 
jongeren en hun ouders met vragen over LHBTI te informeren en te 
ondersteunen. Het wordt een plek waar je als jonge inwoner van 
Rivierenland terecht kunt met vragen om te ontdekken wie je bent en 
wie je wilt zijn. 
Met thema’s als zichtbaarheid en veiligheid en tegelijkertijd te werken 
aan een omgeving waar zo nodig weerstanden worden weggenomen 
en acceptatie wordt gestimuleerd. 

Een groep jongeren die al bij het project betrokken is, bevestigt het 
beeld dat er weinig te vinden is in de omgeving.

Steun en draagvlak

Diverse partners, scholen, ROC’s, gemeenten in Rivierenland en de 
Provincie Gelderland hebben hun steun toegezegd  aan de nieuwe 
stichting. Veel mensen erkennen het probleem dat er regionaal geen 
plek is waar je als jongere terecht kunt. Ook is het regionaal ontsluiten 
van speci�eke informatie en ondersteuning voor LHBTI jongeren met 
een (streng) religieuze achtergrond een doel van de stichting. 
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Accepteren van LHBTI’s in de maatschappij
Fondsenwerving

De stichting is op zoek naar een extra bestuurslid. Iemand met 
�nanciële kennis die ook mee wil helpen met het �nancieren van de  
fondsen. Hier zijn reeds stappen in gezet, maar alle medewerking is 
welkom. Er is reeds een toekenning van een groot bedrag. Een mooie 
start voor de verdere �nanciering. 

Inwoners in Rivierenland die interesse hebben de nieuwe stichting 
Roze Rivierenland  te ondersteunen zijn van harte uitgenodigd om 
contact op te nemen. Inwoners die zich op andere manieren voor de 
nieuwe stichting in willen zetten zijn ook welkom. Neem voor meer 
informatie contact op met de voorzitter Hugo Kruijt op 06 19630650

Beste lezers van de Fruitbode,

Het is al weer vele jaren geleden, dat er een boek over Eck en Wiel is 
gemaakt. 
Via Facebook weten we dat er veel belangstelling is voor de 
geschiedenis van het dorp Eck en Wiel en omstreken.

Eerder maakten wij het boek “Een Weerzien - Ingen in Beeld”. 
Dit boek kon rekenen op een enorme belangstelling. 
Er zijn nog slechts enkele exemplaren over. Mede door deze uitgave 
kregen we veel verzoeken wanneer er een boek over Eck en Wiel 
uitkomt. Hierop kunnen wij nu een antwoord geven:
Het gevraagde boek is onderweg en gaat heten 
“Een Weerzien – Eck en Wiel 1900 – 2000”

Door de talloze reacties op onze oproepen, hebben wij de beschikking 
gekregen over unieke (familie)foto’s, 
Het boek staat vol met verrassende foto’s en bijschriften en beslaat de 
periode 1900-2000. 

Zo maken we een rondwandeling door het dorp langs verschillende 
huizen. We belichten het boerenleven, de kerk, het fruit, de bedrijven, 
de school en het verenigingsleven.
De presentatie van het boek is op 18 november a.s. om 20:00 uur in de 
“Heerlijkheid in Eck en Wiel”.
Op deze avond is het boek ook meteen te koop. 

Daarna wordt het verspreid over verschillende verkooppunten in Eck 
en Wiel zoals: De Primera, Hairstudio Switch en Tuincentrum Nimmer 
Dor. Uiteraard ook via de makers van het boek.
We hopen dat ook dit bijzondere boek van Eck en Wiel goed bij u 
ontvangen zal worden!

Heeft u belangstelling voor het boek dan kunt u een e-mail sturen 
naar: willemvandoorn500@gmail.com

Willem van Doorn (Ingen in Beeld) en 
Henk van Dorland (uitgeverij de Fruitbode)

Fotoboek Eck en Wiel 1900 - 2000



Sta op stoelen

 

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

12.00 - 18.00 (zaterdag)

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

Tel: 0344-848799*

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

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

Betaalbare A-klasse producten
Op maat gemaakt
Inclusief garantie

I  n  g  e  n 

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

Leverancier van kort gebruikte:

Lezers van de Fruitbode 
10% extra korting*

* Geldig tot eind juni 2020

Sta op Stoelen van VitaalZorg Nederland:

Voel je vrij en ontspannen in een sta-opstoel?

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



IVN Gelderland en de Provincie Gelderland zijn dit jaar gestart met 
het project ‘Gemeenten adopteren soorten’ om het belang van 
biodiversiteit meer op de kaart te zetten bij verschillende 
gemeenten. 
En de gemeente Buren doet ook mee!

Een adoptiesoort is een plant- of diersoort die van nature thuishoort in 
onze gemeente/streek, maar die het op dit moment niet makkelijk 
heeft en wel extra hulp kan gebruiken. 
De adoptiesoort helpt om ‘biodiversiteit’ beter begrijpelijk en herken-
baar te maken voor inwoners. Voor veel mensen is biodiversiteit 
namelijk een ver-van-mijn-bed-show.

Er zijn vijf diersoorten genomineerd die allemaal kans maken om de 
Burense adoptiesoort te worden! Voor de gekozen adoptiesoort wordt 
later een actieplan gevormd hoe gemeente en inwoners deze soort 
een extra steuntje in de rug kunnen geven. 
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Project: Gemeenten adopteren soorten

De steenuil: een klein uiltje dat graag in kleinschalige cultuurland-
schappen en hoogstamboomgaarden leef

Het oranjetipje: een opvallend vlindertje met oranje puntjes op de 
vleugels wat houdt van beschutte plekjes in vochtige hooilanden na 
van zonnige ruigten bij bosranden;

De egel: een klein herkenbaar nachtdiertje dat in het landschap en 
in de bebouwde kom voor komt, kleine diertjes eet en voor zijn 
winterslaap een droge beschutte plek nodig heeft; 

De patrijs: een goed gecamou�eerde bruingrijze vogel met een 
beetje oranje aan zijn hals en een rode staart als hij opvliegt. De 
patrijs is dol op ruige akkerranden, hagen en met bloemen 
begroeide dijken;

De wilde bij: Nederland kent circa 360 soorten wilde bijen waarvan 
zeker de helft op de rode lijst staan als bedreigde soort. Zo’n 80% 
van onze groenten, fruit en andere eetbare gewassen is afhankelijk 
van bestuiving door bijen.

Jij kan meebepalen welke van deze soorten de Burense 
adoptiesoort wordt! De actie is onder andere te volgen via 
Facebook en Instagram. Hier deelt de gemeente Buren nog 
meer informatie over deze diersoorten. Van 31 augustus tot en 
met 21 september kun jij online stemmen via 
www.ivn.nl/provincie/gelderland/verkiezing-

De vijf genomineerden zijn:
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