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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

Voor ieder feest is er wel een opblaas�guur

Van theelepel tot aggregaat

Disco-springkussen

We wensen u ondanks alles �jne feestdagen, en hopen dat het nieuwe 
jaar, een jaar met veel gezondheid en feestmomentjes mag worden.

Maak het thuis gezellig!

      

      
 

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

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

Dé electrospecialist van de Betuwe

Kamado Joe, vanaf € 499,-
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Volgend jaar

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 
  Maart 2021

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”

We gaan het oude jaar uit met gemengde gevoelens, een lekkere 
zomer, maar geen of weinig vakantiemogelijkheden. De gezelligheid 
was ver te zoeken met het sluiten van de horeca en het beperkt op 
visite gaan bij vrienden en familie.

Toch moeten we er het beste van maken en we hopen als team dat u vijf 
keer per jaar van de Fruitbode geniet.
We willen een verbindende factor zijn, het liefst in alle dorpen van de 
gemeente Buren, met veel informatie over wat er gebeurd en leeft.
U kunt ons daarbij helpen.

Als verenigingen, stichtingen en bedrijven is het mogelijk om in 12.000 
huishoudens uw boodschap te laten klinken. Veel wordt er tegenwoor-
dig gebruik gemaakt van sociale media, toch merken wij aan de 
reacties van onze lezers dat zij het magazine waarderen en ervan 
genieten, daar zijn we trots op.

Ook beginnende ondernemers helpen wij vaak op weg, desnoods door 
met een gratis advertentie, hun bedrijf op de kaart te zetten. 
Natuurlijk ook om ze te begeleiden in de wereld van het adverteren.
Ook dat is een vak, vaak met simpele middelen en tips kunnen wij hen 
op een goedkope manier een steuntje in de rug geven.

In Lienden, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel komen we nu al 6 jaar uit.
Laten we samen proberen dit magazine uit te breiden over de hele 
gemeente.

Heeft u hier ideeën over laat het weten.

Mail of bel ons: info@fruitbode.nl of 06-22967345.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Vertrouwen en Geluk, Liefde en Verdraagzaamheid is de kreet vandaag de dag
Sommigen volgen dit heel gemakkelijk op met een lach

De wereld is vaak oneerlijk en zwaar ‘verrot’
We maken elkaar maar al te graag kapot

Maar met Liefde en vooral Vertrouwen
Kunnen we het met elkaar wel uithouden

Er is zoveel haat en nijd heden ten dage nog steeds op aarde
En mensen vergeten vaak hun normen en waarden

Ook in veel families is er vaak ruzie en zijn er misverstanden
We dragen elkaar vaak allang niet meer op handen

We moeten ook eindelijk eens leren
Dat je een andermans leven niet kan regisseren

Leven en laten leven is een groot goed
Doe je dat, dan komt alles goed

Laten we het in 2021 eens proberen anders te doen
Vertrouwen blijven houden en het eens afdoen met een zoen



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.



De allereerste witte wijn

Op die verjaardag in Ingen heetten de hapjes die werden rondge-
deeld toen nog prikkers en bestonden voornamelijk uit een met een 
schij�e boterhamworst omwikkelde augurk, bijeengehouden door 
een prikker. 
Van chips had nog nooit iemand gehoord. 
De mannen zaten strikt gescheiden van de vrouwen in de voorkamer 
en praatten over de fruitoogst, hooi, de melkprijs en het verderfelijke 
socialistische beleid van premier Drees. 
De vrouwen zaten in de achterkamer en spraken over kinderen, 
onhandelbare mannen en de zegeningen van het pas op de markt 
verschenen no iron herenoverhemd van 100% nylon.

De wereld der alcoholische versnaperingen die op zo'n avond 
geserveerd werden was erg overzichtelijk. 
De mannen dronken bier, jenever of brandewijn met suiker. Een 
enkeling dronk vieux, dat met de weidse term cognac werd aange-
duid, maar niemand van de aanwezigen had ooit een echte �es 
cognac gezien, laat staan geproefd. 
De alcoholica van de vrouwen was net zo strikt gescheiden van die 
der mannen als hun zitplaats. Niemand van hen zou het in haar 
hoofd halen jenever, brandewijn, of zelfs maar bier te drinken. 
Zij lepelden boerenjongens of boerenmeisjes op brandewijn uit hun 
glaasjes en wanneer een enkele vrouw zich op zo'n avond aan 
bessenjenever waagde (aangeduid als 'bessen') dan wees dat al op 
een begin van emancipatie: niet zelden werkte zo'n vrouw buitens-
huis en rookte ze zelfs sigaretten!

 
Rode konen

Rode wijn werd er niet geschonken. De enkele �essen die het dorp 
rijk was, rustten in de kelders van het café van mijn vader. 
Rondom rode wijn heerste een sfeer van geheimzinnigheid: het was 
een drank die uitsluitend genuttigd werd door de dokter, de 
dierenarts, de dominee, de notaris en wellicht een enkele herenboer. 
Meer notabelen kende het dorp niet. 
Die geheimzinnigheid steeg op uit een onbereikbare en onbe-
grijpelijke wereld die bestond uit exotica als een boekenkast, 
klassieke (aangeduid als 'zware') muziek, een open haard en twee 
weken vakantie naar België of zelfs naar Frankrijk.
 
Maar er was, vreemd genoeg, toch een uitzondering. 
Hoe de �es zijn weg had gevonden naar de Betuwse verjaardagspar-
tij ligt in de nevelen van het verleden, maar er stond een �es witte 
wijn op tafel en iedereen kende de naam: Graves Supérieures, wat 
werd afgekort en uitgesproken als Graavus. 
Omdat het een wat zoetig 'wijntje' betrof, was de drank uitsluitend 
voorbehouden aan de vrouwen. 
Maar ik nipte als jongetje van nog geen tien stiekem mee. 
Net zoals ik smakelijk de overgebleven suiker uit een glaasje 
brandewijn mocht lepelen.
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EEN BETUWSE VERJAARDAG IN DE JAREN VIJFTIG

Toen in het begin van de jaren zestig de welvaart toesloeg en ik met 
mijn ouders een aantal malen per jaar in een echt restaurant ging 
eten, was de Graves inmiddels zo'n succes gebleken dat we nog 
jarenlang een �es bij het eten bestelden. 
Een �es zoete wijn bij de biefstuk. Dat lijkt nu, net zo iets als een �es 
rode Margaux  bij een bord boerenkool. 

Toen ik het dorp aan het einde van de jaren zestig verliet, heb ik 
nooit meer een glaasje Graves gedronken. 
In mijn herinnering werd de wijn steeds zoeter, steeds stroperiger, 
steeds meer een probaat middel ter opwekking van hoofdpijn. 
En toch moet die eerste, allersimpelste Graves iets van het geheim 
van echte wijn in zich hebben gehad. 
Want terwijl de smaak van jonge jenever en brandewijn, om nog 
maar te zwijgen van vieux en bessenjenever, in de jaren zestig er 
voor zorgde dat deze geneugten mij voor de rest van mijn leven 
bespaard bleven, zorgde de Graves ervoor dat ik geboeid bleef door 
wijn tot op de dag van vandaag. 
Misschien heeft het me behoed voor het neerbuigende snobisme 
dat sommige wijndrinkers voor eenvoudige wijnen aan de dag 
leggen.

Onlangs heb ik een �es Graves Supérieures voor € 5,49 in de super-
markt gekocht. Een heuse Appellation Graves Supérieures 
Controlée. Vin Blanc Liquoreux. 
Geen jaartal en in de �es gedaan door Braud, Négociant. 
De wijnboer blijkt op de achterkant van de �es met zijn tijd te zijn 
meegegaan. In het Nederlands wordt er gerept van ‘een gemakkelijk 
drinkbare wijn, die wonderwel past bij onze chinees-indische 
keuken. 
Ook ter opluistering van een gezellig feestje altijd een succes.’ 
Nieuwsgierig neem ik na dertig jaar een eerste slok: ik proef geen 
hoofdpijn, geen stroop en niet het zoet uit een suikerpot. 
Ik ontwaar zelfs wat lichte en aangename zuren door het zachte en 
zeker niet overheersende zoet heen. Maar bovenal zie ik weer de 
vrouwen om de verjaardagstafel in de achterkamer van veertig jaar 
geleden, die na een paar glaasjes Graves wat rode konen kregen en 
een beetje begonnen te giechelen en ik ben ze innig dankbaar.

Chris van Esterik



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

Wij hebben ruim 30 jaar geleden de koeltoonbank mogen 
levenen bij van Ledden in Kesteren. Deze is toen die tijd 
geleverd en geïnstalleerd door onze (o)pa Bert en zonen 
Gise en Klaas Koops.

Met trots mogen wij vertellen dat wij nu, zo’n 30 jaar later 
weer onze koeltoonbanken mogen leveren bij van Ledden 
in Lienden! Deze wordt alweer aangesloten door de 3e 
generatie. Onze eigen lijn toonbank genaamd ‘Gisel’ staat 
prachtig bij de poelier.

Wij willen de Familie van Ledden feliciteren met hun
nieuwe winkel en wensen hun veel goede zaken toe!



Kalkoen gevuld met gehakt en champignons.

NEDERLANDS, HOOFDGERECHT

Ingredienten:

1 verse kalkoen van ongeveer 2,5 kilogram, zout, peper, 100 gram 
boter, 100 gr ontbijtspek en haakkatoen

Ingrediënten voor de vulling:

100 gram champignons, 1 ui, 2 sneetjes witbrood, 1 teentje kno�ook, 
25 gram boter, 250 gram half-om-halfgehakt, zout, peper, 
nootmuskaat, 10 takjes selderij, 10 takjes peterselie, 1 ei, 4 eetlepels 
slagroom

Bereiding voor de vulling:

Maak de champignons schoon en hak ze grof. Pel en snipper de ui. 
Verkruimel het brood. Verhit in een pan de helft van de boter en fruit 
de ui ongeveer 3 min. Pers de kno�ook erboven uit. 
Voeg de champignons toe en bak die ongeveer 3 min mee. 
Verhit in een koekenpan de rest van de boter en bak het gehakt 
hierin. 
Roer de champignons en het brood erdoor en voeg zout, peper en 
een snu�e nootmuskaat toe. Doe het gehakt in een kom en laat het 
afkoelen. Knip de blaadjes van de selderij en de peterselie �jn. 
Klop in een kommetje het ei met de slagroom los en meng de 
kruiden en het ei door het gehaktmengsel. Vul de kalkoen hiermee.

Lekker recept van uw Poelier

Bereiding kalkoen:

Verwijder de zakjes uit de buikholte van de kalkoen, en bestrooi de 
kalkoen van binnen en van buiten met zout en peper. 
Schep de vulling in de buikholte en bind de kalkoen met haakkatoen 
op. Verwarm de oven voor op 200 gr. Smelt de boter in een steelpan, 
schenk een beetje boter in een braadslede, leg de kalkoen erin en 
bedek hem met ontbijtspek. 
Schenk de rest van de boter erover en braad de kalkoen ongeveer 90 
min in het midden van de oven. Bedruip de vogel regelmatig met 
braadvet. Verwijder het ontbijtspek en braad de kalkoen in nog 
ongeveer 15 min goudbruin en gaar (hij is gaar als u een poot 
gemakkelijk heen en weer kunt bewegen). 
Neem de kalkoen uit de oven, leg hem op een schaal en snijd hem 
aan tafel aan.

Eet smakelijk.
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SNELLE PASTA MET PIJLINKTVIS EN TOMAAT

Pasta met pijlinktvis, oftewel orecchiette con seppie. 
Haal die pijlinktvis vers en heel op de markt. Ze komen vaak uit de 
Noordzee en zijn niet duur.  Maar vooral hartstikke lekker en zo 
klaargemaakt. Als je het durft.

Kook de pasta (vorm maakt niet zoveel uit – zolang je maar niet 
afspoelt met koud water. En ook geen olijfolie toevoegt aan het 
einde. Zo blijft de saus beter aan de pasta “kleven”).

Maak intussen de saus: fruit een paar teentjes kno�ook in dunne 
plakjes, paar ansjovisjes en een gesnipperd uitje in wat olijfolie. 
Voeg dan rijpe, gehalveerde tomaatjes toe (of gepelde tomaat uit 
blik). En laat even doorstoven. Breng op smaak met peper & en niet 
te veel zout – de ansjovisjes geven al veel zoutsmaak. Wat chilivlo-
kjes kan ook.

Maak de verse pijlinktvis schoon: je trekt zijn kop met tentakels 
van het lichaam, de ingewanden komen dan mee en die doe je weg 
(eventueel gebruik je het inktzakje als kleurstof voor bijvoorbeeld 
zwarte pasta of risotto).
Je snijdt de tentakels van de kop, net onder de ogen. En peutert het 
snavelbekje tussen de tentakels uit. Haal de balein uit zijn lijf en trek 
daarvan ook het buitenste gekleurde vlies af. Snijd het lijf in 
ringetjes, en de snijd de tentakels los van elkaar.

Bak inktvis kort en heet in beetje olijfolie. En blus af met een 
scheutje witte wijn.
                                                                         

Doe de pasta door de saus en 
dan op het bord. 
Dan meteen de hete pijlinktvis 
erover.

Recept voor de Mahi Mahi

• Mahi Mahi Fillets ongeveer 250 gr. pp.
• Olijfolie
• Teentje Knoflook
• gedroogde basilicum, je 
 kan ook verse gebruiken
• zout en peper

VOOR DE SALADE
• Tomaten in stukjes of uit een blikje
• Verse basilicum niet te veel
• Olijfolie
• Knoflook teentje
• Zout en peper
• Geraspte parmazaanse kaas
• Balsemico  azijn om over de salade te sprenkelen

HOE BAK JE DE MAHI MAHI EN SERVEER JE ZE 
1. Droog de Mahi Mahi �lets: en leg ze op een bord
2. Mix de kruiderijen: in een kom, olie, knoflook basilicum,   
 peper en zout.
3. Bestrijk de vis met de kruidenmix.
4. Verhit de braadpan. medium heet
5. Als de pan heet is voeg de olie toe: Bak de vis 3 a 4 minuten  
 rondom bruin.
6. Serveer de vis: Maak het bord op met de vis en doe de   
 salade hier boven op. Nog even de Parmezaanse kaas   
 erover strooien en smullen maar.

ECK EN WIEL
BOON’S MARKT
DONDERDAG 
9:00 TOT 14:00
ZATERDAG
9:00 TOT 14:00

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

Bij Vishandel Kirsten zijn in de decembermaand allerlei 
heerlijke visspecialiteiten te verkrijgen. 
Met een groot aanbod aan verse en gerookte vissoorten, 
een mooi assortiment aan schaal- en schelpdieren en 
feestelijk opgemaakte visschotels en salades, zet u in een 
mum van tijd een smakelijk kerstdiner op tafel. 
Uiteraard staan uw wensen centraal en kunnen alle 
gerechten aangepast worden aan uw persoonlijke 
voorkeur. 

U kunt uw kerstbestelling corona-proof ophalen bij ons 
Pickup point bij Boon's supermarkt op donderdag 
24 december van 08.30 tot 10.30 uur.

Ter info: alleen ophalen van bestellingen! 
Wij staan niet met de verkoopwagen.
 
Dus bestel uw vis voor de Kerst en wij nemen het gekoeld 
voor u mee. Betalen graag met PIN.

Voor bestellingen, ideeën of advies bent u van harte 
welkom bij de verkoopwagen van Vishandel Kirsten, of 
neem telefonisch contact op via 06 15 24 38 07.

Een overheerlijke kerst met Vishandel Kirsten

Vrolijk kerstvis!



   Klimaat-staken? Daar doen de leerlin- 
   gen van Basisschool De Klepper niet   
   aan!
   De Dag van de Duurzaamheid ging op  
     OBS De Klepper in Zoelmond niet   
     ongemerkt voorbij. 
Op initiatief van de gemeente Buren vond hier op vrijdagochtend 
de Kinder Klimaat Top plaats. Burgemeester Jan de Boer en 
wethouder Pieter Neven gingen met de kinderen in gesprek.

De Klepper aan de slag met duurzaamheid
Juist op school kun je samen leren hoe je dicht bij huis veel kunt 
bijdragen aan een schoon milieu. Bijvoorbeeld door aandacht voor 
duurzaamheid, hergebruik, minder verspilling, energiebesparing en 
respect voor de natuur. De afgelopen jaren is op De Klepper als het 
gaat over duurzaamheid al veel bereikt. De kinderen denken hier 
actief over mee. 

De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van De Klepper zijn het nieuwe 
schooljaar gestart met een project duurzaamheid. Zij hebben 
gedurende zes weken aan de voorbereiding van de Kinder Klimaat 
Top gewerkt. Het doel van deze ochtend was om zoveel mogelijk 
kennis en inspiratie te delen met onder andere de beleidsmakers 
binnen Buren. 

Kleinere opzet vanwege corona
Aanvankelijk was het plan dat de leerlingen van groep 7 en 8 naar 
Maurik zouden �etsen om in de Raadzaal de resultaten van hun 
project te delen en in gesprek gaan met leden van de raadswerk-
groep Klimaatvisie, de burgemeester, de wethouder en de pers. 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen om het aantal 
besmettingen in te dammen moest er helaas voor een kleinere opzet 
worden gekozen. 
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Klimaat-staken?

Burgemeester Jan de Boer, wethouder Pieter Neven en Krista van 
Vreeswijk, bestuurder van Basis Buren, kwamen naar De Klepper om 
op een veilige afstand van elkaar en de kinderen over de aanbevelin-
gen van de kinderen in gesprek te gaan.  

Zelfgemaakt kunstwerk
De burgemeester en wethouder onderstreepten tijdens deze 
ochtend hoe belangrijk de betrokkenheid van de jonge generatie is 
bij het bedenken van oplossingen om Buren duurzamer te maken. 
Want ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Aan het eind van de 
bijeenkomst boden de kinderen de burgemeester een groot zelfge-
maakt kunstwerk aan van plastic dat zij afgelopen maand 
verzamelden. Het kunstwerk werd gemaakt onder leiding van 
kunstenaar Diederik Grootjans uit Nijmegen.

Ook overhandigden de kinderen aan de burgemeester en 
wethouder hun aanbevelingen en tips over duurzaamheid voor de 
gemeente Buren en voor de andere scholen in de gemeente. De 
komende maanden gaan de leerlingen van De Klepper als 
‘klimaatambassadeur’ bij andere scholen op bezoek om te vertellen 
over hun project en hun ervaringen en tips te delen. 

“Een Weerzien Eck en Wiel 1900-2000” nu te koop in Eck en Wiel.

Dit boek over Eck en Wiel zal een feest van herkenning voor u zijn
We nemen u graag mee terug in de tijd door middel van een 
rondwandeling door het dorp. We komen langs bekende huizen, 
bewoners, bedrijven, verenigingen, de school, de kerk, het boeren-
leven en het fruit. Het boek laat de veranderingen zien van een klein 
dorpje in de Betuwe, dat enorm gegroeid en gemoderniseerd is. 
Ook de gezelligheid en saamhorigheid willen we belichten; het 
hoofdstuk Uitjes en Vertier geeft hier een goed beeld van. 

Na “Een Weerzien Ingen 1940 -1970”, is dit dus het tweede boek met 
gelijknamige titel van onze Stichting Ingen in Beeld. 
Na de goede ontvangst van dat boek, wilden we graag ook over Eck 
en Wiel een boek maken. 

Fotoboek “Een Weerzien Eck en Wiel”
 

Benadrukt moet worden dat dit boek tot stand is gekomen met behulp 
van talloze dorpsbewoners die een band hebben met Eck en Wiel. 
Zij stelden belangeloos hun fotoalbums ter beschikking na onze 
oproepen.
We hebben geprobeerd om alle verkregen informatie en verhalen zo 
goed mogelijk te verwerken. Op deze manier is er een mooi document 
tot stand gekomen, met naast leuke foto’s ook veel informatie en 
wetenswaardigheden.

Door de nauwe samenwerking met Henk van Dorland, van de 
Fruitbode, zijn we tot een prachtige vormgeving van het boek 
gekomen. De prettig leesbare en informatieve teksten zijn geredigeerd 
door Marco de Haan. Met dank aan de �jne samenwerking.

Een idee voor een boek is één, maar het maken is twéé en daar zijn we 
met elkaar in geslaagd!

Dit 240 pagina’s tellende boek is een document over Eck en Wiel en is te 
koop voor slechts  € 22,50.

Onze verkooppunten in Eck en Wiel zijn:
-Primera Boon’s Markt
-Hairstudio Switch
-Tuincentrum Nimmer Dor

Uiteraard hopen we dat iedereen, 
jong en oud, veel plezier mag beleven 
aan dit mooie boek!

Willem van Doorn



• Grondwerk en rioleringen 
• Machineverhuur 
• Infra GWW 
•  Aanleg en levering van diverse 

materialen

Het grondwerk van een tuin of terrein, 
rooiwerk, nieuw te bouwen objecten,  
het plaatsen/vervangen van damwand  
of beschoeiing, het leggen/vervangen 
van riolering en het aanleggen van 
verhardingen zijn onder andere onze 
werkzaamheden. 

Meer weten? Bel (06) 535 689 20  

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



Het Betuws Wijndomein in Erichem ontving dit jaar wederom twee 
gouden medailles bij de Wijnkeuring van de Lage Landen 2020. 
Wijnmaker Diederik Beker werd tevens weer bekroond met de titel 
‘Beste wijngaardenier van de keuring’. Daarnaast namen Diederik 
Beker en Arina van Leenen nog zeven zilveren en zeven bronzen 
medailles in ontvangst, alsmede vier ereprijzen.

Prijzenregen
Dit jaar deden 282 Nederlandse en Belgische wijnen mee aan de 
Wijnkeuring van de Lage Landen. Veertien wijnen zijn met goud 
bekroond waarvan twee van het Betuws Wijndomein: de LingeWit 
Sauvi 2019 in de categorie ‘Beste witte wijn’ en de LingeRood Cuvée 
Signature 2016 in de categorie ‘Beste rode wijn’. De reeks onderschei-
dingen van het Betuws Wijndomein bestaat verder uit zeven zilveren 
en zeven bronzen medailles en uit ereprijzen voor de LingeWit Sauvi 
2019, LingeWit Edelzoet 2019, LingeWit Ysbreker 2019 en de Linge-
Parel Rosé. Diederik Beker werd bekroond met de titel ‘Beste 
wijngaardenier van de keuring 2020’ en met titel ‘Beste wijngaardenier 
van de keuring 2018, 2019 en 2020.’

Hoge kwaliteit
Wijnmaker en eigenaar Diederik Beker, wiens wijnen in diverse topres-
taurants worden geschonken, is trots op de onderscheidingen. 
Diederik Beker: “Onze wijnen worden met de jaren steeds beter beoor-
deeld. De keuring toont de hoge kwaliteit van onze wijnen aan en 
bevestigt dat we nog steeds op de goede weg zitten met onze visie op 
wijnmaken, gebruik van rassen en het blenden van rassen in de cuvées. 
Daarnaast zijn we blij met de toegenomen aandacht voor Nederlandse 
wijnen, waarvan de kwaliteit door de jaren heen signi�cant beter 
wordt. Het is een waardering voor de Nederlandse wijnmakers die met 
hart en ziel werken aan hun wijnen.”

Proefbox met prijswinnende wijnen
Arina van Leenen: “De gouden medaille voor de LingeRood Cuvée 
Signature 2016 bevestigt onze �loso�e dat dit type wijn bewaarpoten-
tieel heeft. Van de jaargangen 2016, 2017 en 2018 hebben we een deel 
weggelegd om over een aantal jaren wat speciale jaartallendozen te 
hebben voor de liefhebbers.  De 2016 en 2017 zijn nu niet meer te 
koop, de 2018 is opgenomen in de proefbox met prijswinnende 
wijnen. In deze proefbox zitten zes wijnen die een medaille kregen bij 
Wijnkeuring van de Lage Landen 2020. De samenstelling van de box is 
te vinden op onze website en de box is te koop in onze wijngaardwin-
kel.” Bij aankoop van 8 proefboxen krijg je een online wijnproeverij van 
60 minuten cadeau;-)

Beste wijngaardenier 2020

Wijn met karakter en pit
De prijswinnende LingeWit Sauvi 2019 is een bijzondere wijn 
gemaakt van Cabernet Blanc. Diederik Beker: “De wijn doet denken 
aan een Nieuw-Zeelandse Sauvignon Blanc. Het is geen allemans-
vriend en het is daarom extra leuk om te zien dat de wijn in de smaak 
valt. Daarnaast is het goed te merken dat wijnen die wat minder 
toegankelijk zijn en juist karakter en pit hebben, beloond worden 
met een medaille. Deze wijnen zijn over het algemeen ook zeer goed 
gastronomisch inzetbaar, bijvoorbeeld in restaurants.”

2020 goed maar enerverend jaar
Het Betuws Wijndomein kijkt terug op een goed 2020. Diederik 
Beker: “De laatste druiven worden de komende dagen geoogst en 
voor zover we kunnen beoordelen is de kwaliteit veelbelovend. Ook 
over de kwantiteit hebben we dit jaar niet te klagen. 2020 was een 
enerverend jaar met late nachtvorst in mei en een mooie zomer die 
soms wat extreem was qua warmte en soms veel regen gaf. Het 
goede najaar deed de trossen mooi afrijpen.”
Mousserende dessertwijnDe Betuwse wijnmakers blijven nieuwe 
wijnen ontwikkelen, zoals de mousserende dessertwijn LingeRood 
Dolce Vita, gemaakt van het ras Cabaret Noir. Arina van Leenen: “Deze 
fris-zoete rode wijn uit de LingeParel-serie is een aromatische 
laag-alcoholische mousserende wijn met tonen van kersen, 
framboos, viooltjes en rozen. Hij bevat maar 7,5% alcohol en is 
heerlijk bij desserts met rood fruit en chocolade, maar ook bij kaas. 
De wijn is ook een feestelijk cadeau, bijvoorbeeld in een einde-
jaarspakket. Zoals al onze wijnen is ook deze wijn te koop op ons 
domein.”

Over het Betuws Wijndomein
Op het Betuws Wijndomein in Erichem bij Buren worden op een 
oppervlakte van zeven hectare veertien druivenrassen verbouwd, 
waaronder Johanniter, Cabernet Blanc, Souvignier Gris, Pinotin, 
Regent en Cabernet Cortis.
Het vlakbij de rivier de Linge gelegen domein maakt naast witte en 
rode wijnen, ook mousserende (parel)wijnen, alcoholvrije wijnen, 
cider en verjus.

Het hele jaar zijn Diederik Beker en zijn partner Arina van Leenen 
gepassioneerd bezig met het onderhouden van de druiven in de 
wijngaard. In het najaar verplaatsen zij de focus richting de kelder om
daar met precisie aan de slag te gaan met de druivenoogst en het 
maken van wijn.
Bezoekers zijn van harte welkom om de wijngaard te bezoeken. Dit 
kan tijdens diverse evenementen, de Open Dag van de Nederlandse 
Wijngaarden en tijdens een vooraf te reserveren streekproducten-
picknick. De wijnen zijn te koop in de wijngaardwinkel en bij diverse 
wijnwinkels in Nederland. 
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Elke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteiten
voor een gezellige avondvoor een gezellige avond

Elke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteiten

Buitenlandse
Kaasspecialiteiten

o.a. uit
Frankrijk-
 Italië-

etc

Kaas FondueKaas Fondue
in diverse smakenin diverse smaken

vers gerasptvers geraspt
of kant en klaarof kant en klaarof kant en klaar

Het is er weerHet is er weer

Raclette
Kaas

Raclette
Kaas

Specialiteit uit de
Franse Alpen

Specialiteit uit de
Franse Alpen

250 gram € 2,98€ 2,98

Frankrijk-Frankrijk-

Kaarsjes aan en genietenKaarsjes aan en genieten

Iedere 
Woensdagmorgen

op het
marktplein
in Lienden

7.1 Headset
Rampage RM-19 FORTE RGB USB 
7,1 - Surround sound Headset

Referentie: SEG-83938

Prijs            € 40,00

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

Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch - Draadloze 
Bluetooth Controller - Roze

Referentie: UC-2945

Prijs            € 47,99

PS4 Draadloze controller
Draadloze controller met koptele

Referentie: UC-1636

Prijs            € 41,99

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

Referentie: UC-1646

Prijs            € 41,99

Gaming Headset met verlichting
Phobos Winter Warrior gaming 
headset - PS4/PC/Switch

Referentie: BL-FT2008

Prijs            € 47,99

Gaming muis
Xtrfy M4 Ultra Light - Optische 
Gaming muis met RGB - Blauw

Referentie: XFY-XG-M4-RGB-BLUE

Prijs            € 47,99



Een gezonde leefstijl lijkt nu belangrijker dan ooit tevoren. 
Het team van obs De Sterappel in Lienden leert kinderen de belan-
gen van beweging en voeding, en wil de hen zo stevige basisken-
nis van een gezonde leefstijl meegeven. Afgelopen periode stond 
er verschillende dagen een aansluitend thema centraal.

Zo was het vrij recent de Nationale Buitenlesdag, en is er door de 
klassen minimaal één les buiten uitgevoerd. 
Op deze manier is er spelenderwijs geoefend met onder andere geld 
rekenen, zinsontleding, dictee en klokkijken. Het was daarnaast nog 
eens heerlijk weer, wat het extra aantrekkelijk maakte om buiten 
bewegend te leren! De kinderen waren ook enthousiast: 'Ik speel 
bijna elke dag wel buiten na schooltijd, maar het is leuk om op school 
ook buiten te zijn.
 Zelfs nog leuker dan op de iPad werken!', zo lacht één van de leerlin-
gen. 

Kort daarna was de Nationale Kraanwaterdag. 
De jongste groepen werden op school ontvangen door de mascotte: 
een grote waterdruppel. Later kwam deze in de klassen om kinderen 
voor te lichten over het belang van drinkwater voor zowel ons 
lichaam als de natuur, duurzaamheid, en waar ons water vandaan 
komt. 
Ook zijn er gedurende deze dag lessen gegeven in dit thema. 
De school heeft nauwe contacten met Jumbo Verbrughweg Lienden 
en Healthclub Juliën, die alle leerlingen een duurzame drink�es 
sponsorden. Ook de buurtbewoners ontvingen een exemplaar. 
'Onze buren zien wat er overdag gebeurt op het plein, maar helpen 
ook een oogje in het zeil te houden buiten schooltijden. V
eel omwonenden hebben een nauwe connectie met de school. 
Zo is er een buurman zelfs jarenlang directeur geweest. 
We koesteren hun oplettendheid en uiten graag onze waardering 
voor het feit dat zij ons op deze manier helpen. 
Ook vinden we het heel leuk dat zij ons een aantal ballen gesponsord 
hebben voor in onze vernieuwde, overdekte voetbalkooi. 
Die hebben we bijna volledig kunnen �nancieren met hulp van 
giften van ouders', glundert schoolleider Linda Beaupain trots. 
Begin oktober volgde de o�ciële opening hiervan in aanwezigheid 
van de sponsoren. De leerlingenraad, welke sinds dit jaar actief is, 
speelde hierbij een grote rol. 
En als klap op de vuurpijl kwam de wethouder op bezoek om het 
plein te benoemen tot een o�cieel rookvrije plek, door een bord te 
bevestigen bij de ingang van het terrein. 
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Obs De Sterappel “groent” en “gruit” er op los

Obs De Sterappel doet haar Betuwse, fruitige naam eer aan. 
Sinds dit schooljaar wordt er een continurooster gedraaid, wat 
inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school eten. 
In de ochtendpauze eten zij alle dagen fruit en/of groente. 'We zijn 
erg blij dat we net als vorig jaar ingeloot zijn voor het schoolfruit. 
Zo kunnen we onze leerlingen drie dagen per week een variabel 
aanbod bieden. 
Er zijn meer doorgaande soorten zoals appels en ananas, maar 
kinderen kunnen soms ook seizoensgebonden, exotische of bijzon-
dere soorten fruit proberen zoals pomelo of kakifruit. 
Het is mooi om te zien dat ze elkaar stimuleren iets te proeven wat ze 
nog niet kennen.', vertelt één van de leerkrachten. 

Schoolfruit is een initiatief van diverse Europese en nationale organi-
saties, die drie dagen per week fruit en/of groente aanbieden. 
Een enthousiaste groep ouders helpt bij het wassen of schillen en 
verdeelt het 'gruit' over de klassen. 

Ook heeft de school via Juliën een vakleerkracht die de lessen 
bewegingsonderwijs verzorgt, zodat dit niet op de werklast van 
de leerkrachten drukt. Deze gymmeester begeleidt meerdere 
CIOS-stagiaires, welke op hun beurt bijdragen aan meer individu-
ele aandacht tijdens de gymlessen. Zij bieden geregeld na school-
tijd extra gymlessen waar leerlingen kosteloos aan kunnen 
deelnemen. 
Zelfs bij het buitenspelen wordt er gestimuleerd om actief te zijn. 
Elke pauze worden er grote bakken met speelgoed buiten gezet 
om vervolgens actief te hockeyen, touwtjespringen, enzovoorts. 
Dit wordt allemaal geregeld door leerlingen die dit als vaste taak 
hebben. Zelfs de oudste leerlingen van de school zul je niet snel 
zien hangen in een hoekje van het plein: Sinds zij trefbal 
herontdekt hebben, wordt er weinig anders gedaan. Ook zijn de 
meester en ju�en niet te beroerd om af en toe een potje mee te 
doen. Het samenspel geeft het sociale aspect onder de leerlingen 
natuurlijk een boost, wat weer e�ect heeft op het welbevinden. 
De Kanjertraining, die inmiddels onderdeel van de schoolcultuur 
geworden is, draagt hier ook aan bij. 

Obs De Sterappel investeert al langere tijd in een gezonde en 
duurzame leefstijl. Voorheen zijn er al projecten geweest zoals 
Groene Voetstappen, wat kinderen stimuleerde om lopend of 
�etsend naar school te komen in plaats van met de auto. Er hingen 
eerder posters in school waarbij vermeld stond hoeveel suikerk-
lontjes er in een pakje drinken zitten. De Koningsspelen en 
Avondvierdaagse zijn altijd een vast agendapunt geweest. Afval 
wordt in elke klas gescheiden. En voorlopig blijft dit aspect nog 
goed zichtbaar in de school. 'We willen onze leerlingen een 
gezonde basis meegeven voor de rest van hun leven. Jong 
geleerd is tenslotte oud gedaan!', aldus Linda Beaupain. 



‘De Oude Kerstbal’ is een winkel vol oude en antieke kerstversiering, die wachten op een nieuwe familie. 
Waar ze weer van generatie op generatie met kerst van zolder gehaald kunnen worden, om jou een echt kerst gevoel te geven.

Openingstijden:
woensdag   13:00 tot 17:00
donderdag
en vrijdag    11:00 tot 17:00
zaterdag      11:00 tot 16:00

Galerie Moen - Voorstraat 9 - 4116 BC Buren (Gld.)
tel: 06-19694014
mail: galeriemoen@gmail.com

Een echt sprookje. 
Een eigen wereld van nostalgie, 
decoratie, fair trade producten, 
antiek en oude kerstversiering.

          Molen De Prins Van Oranje in Buren
 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor onze uitgebreide 
molenwinkel. 

Vindt u het leuk om:
- Mensen te ontvangen;
- Mee te denken met onze klanten;
- Te werken met eerlijke en ambachtelijke   
 (streek)producten;
- Mee te draaien in een enthousiast team?

   Dan zijn wij op zoek naar u! 

Meer informatie is te verkrijgen tijdens onze openingstijden: 
zaterdag- en zondagmiddag tussen 13:00 uur en 17:00 uur. 
Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via 06-34935797 of 
een e-mail sturen naar info@bloesemmolens.nl 
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Er zijn jaren geweest dat de commercie je ertoe bewoog om vlak 
voor de kerst al je kerstballen weg te gooien en nieuwe, hippe 
kleurtjes ballen aan te scha�en. Je ‘’moest ‘’ met de mode mee, 
trend was helemaal. Wie achterbleef ‘’had geen mooie boom’’.
Tegenwoordig kan alles met de kerst, lijkt het. De kleur maakt niet 
meer uit en het traditionele rendier kan maar zo vervangen 
worden door een beer of een pinguïn.

De échte diehards – degenen die voor de écht traditionele kerstbal-
len gaan- moeten tegenwoordig bij galerie Moen aan de Voorstraat 
in Buren langs.
Jeroen Moen van de gelijknamige galerie, heeft van oude kerstbal-
len en pieken zijn hobby gemaakt. Op dit moment heeft hij er 
pakweg tienduizend in de winkel en nog wekelijks komen er meer 
binnen.

Het begon bij Jeroen Moen van de gelijknamige galerie in Buren, 
vroeger thuis, met een kerstboom met witte ballen die je alleen bij 
de Bijenkorf in Amsterdam kon krijgen: Kerstballen als hobby! 
En met een ‘’gestructureerde kerstboom die qua model goed moest 
zijn, maar ook wat betreft ballen en slingers. 
Afkomstig uit Breukelen, verhuisde hij via Maastricht acht jaar 
geleden naar Buren om in de Voorstraat neer te strijken als bloem-
sierkunstenaar. De bloemenzaak werd op een gegeven moment 
omgeturnd tot cadeaushop waar niet alledaagse cadeaus meer 
regelmaat dan uitzondering waren.

‘De kerstballen blijven binnenkomen’

10.000 kerstballen

Sinds twee jaar is kerst het helemaal bij galerie Moen. Voor in de winkel 
liggen nog steeds de bijzondere cadeaus, maar achter in de winkel is 
het een walhalla voor de liefhebber van oude kerstballen. Jeroen heeft 
een assortiment van pakweg 10.000 kerstballen uit de periode 1920 – 
1950 in verschillende prijsklassen. 
Heel veel kerstballen roepen herkenning op. Ouders en grootouders 
hadden ‘die en die kerstbal ook’, wat het tot een feest maakt om er te 
gaan kijken.

Russische kerstballen

Het assortiment kerstballen van galerie Moen wordt de laatste tijd 
steeds internationaler. Natuurlijk zijn de kerstballen die wij uit de 
vorige eeuw kennen er in overvloed aanwezig. Maar kerstballen uit 
Duitsland, Polen, Tjechië, Japan en de kortgeleden aangeschafte 
Russische kerstballen baren ook opzien. Ze zijn er in prachtige model-
len en kleuren. En ga je helemaal voor een kerstboom vol retro-
kerstballen, dan is een bezoek aan galerie Moen ook zeer de moeite 
waard.
Een kerstboom maak je natuurlijk compleet met een opvallende piek. 
Daar heeft Jeroen Moen er 125 van in zijn winkel in Buren.   

HET adres voor geschenkpakketen.
denk hierbij aan o.a. felicitatie-, beterschap-, huwelijk- of 

kerstpakketten.
Een ‘Hart onder de riem’ pakket is ook altijd leuk om te geven.

We helpen u graag om een gepast pakket uit te zoeken.
Ook hebben we de mogelijkheid dat uw relatie zelf een

lokaal pakket uit kan zoeken.

Er staan voorbeelden in de winkel, hier kunnen we ook ter
plaatse een pakket samenstellen wat u zelf kunt bezorgen

of wij voor u bezorgen.

Voor meer informatie of bestelling kunt u bellen of mailen met:

Marijke’s Fruitkorfje - Hoge Kornseweg 1 - 4116 GR Buren - 06-29139519
info@marijkesfruitkorfje.nl - www.marijkesfruitkorfje.nl - fb/instagram: Marijke’s Fruitkorfje

HET adres voor geschenkpakketen.
denk hierbij aan o.a. felicitatie-, beterschap-, huwelijk- of 

kerstpakketten.
Een ‘Hart onder de riem’ pakket is ook altijd leuk om te geven.

We helpen u graag om een gepast pakket uit te zoeken.

Wij verkopen veel lokale 
producten om zo de lokale

ondernemers te ondersteunen.
Wees loyaal, koop lokaal.

Openingstijden:

maandag 11:00 - 17:00
dinsdag 11:00 - 17:00
woensdag 09:00 - 17:00
donderdag 09:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 17:00
zaterdag 09:00 - 17:00



100% PRIJS- & 
KWALITEITSGARANTIE
INVESTEER NU ALVAST IN VOLGEND JAAR EN 

ONTVANG 5% KORTING!

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

KWALITEITSGARANTIE
INVESTEER NU ALVAST IN VOLGEND JAAR EN 

ONTVANG 5% KORTING!
vrijblijvende vrijblijvende 

 vanarkeltechniek.nl

INVESTEER NU ALVAST IN VOLGEND JAAR EN 

ONTVANG 5% KORTING!
vrijblijvende vrijblijvende 

 vanarkeltechniek.nl

Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl



                Is je begrafenis zoals je hebt geleefd?

Ze was 94 jaar oud toen ze aan mij vroeg. “Ik zou best aanwezig 
willen zijn op mijn eigen begrafenis, maar dan wel als ik nog leef.” 
Ze lachte erom, maar tegelijkertijd meende ze het echt.  

Door de bril van een ander
Tijdens het afscheid blikt men vaak terug op hoe iemand heeft 
geleefd. Deze mevrouw zou graag bij leven al willen weten hoe 
betekenisvol haar leven is geweest gezien door de ogen van een 
ander en ook waar de dominee over zou preken. Deze vragen hielden 
haar bezig.

Het gesprek werd nog interessanter
Ze wilde alles goed geregeld hebben, zodat haar nalatenschap 
zorgeloos kon worden afgewikkeld.

“Daar, daar in dat kastje.” Ze zat vol met vragen en ging van het ene 
onderwerp naar het andere.
”Doe het deurtje eens open en dan linksboven daar ligt een groene 
map.” Ik pakte de map en ze gaf mij toestemming om in haar belang-
rijke papieren te kijken. Testament, polissen, ook hele oude polissen 
die hun waarde hadden behouden en nog meer persoonlijke 
documenten.

Jammer dat ze niet huilen
Opeens midden in het gesprek. “Als ik er nu bij was, dan zou er toch 
geen verdriet zijn. Ik bevestigde dat, ja als u komt te sterven is er een 
verlies en daardoor rouw. Ze begon te glimlachen en vervolgde.
“Een baby huilt bij het geboren worden en de familie is blij en lacht, 
dat is toch zo?” Ze vroeg om bevestiging. Ik knikte. “Nu ik binnenkort 
ga sterven wil ik dit doen met een glimlach en laten zij dan maar de 
tranen laten gaan. Want mijn leven was betekenisvol voor mij en voor 
hen”. Ze pinkte een traantje weg.

Haar sterven
Een half jaar later stierf ze met een glimlach op haar gezicht. Met haar 
dierbaren om haar heen. Een lach en een traan. In de dienst werd 
door een kleinkind verteld hoe betekenisvol het leven van oma was 
geweest. Haar dienst werd gehouden in de kerk waar ze was 
gedoopt, getrouwd en waar ze in het koor vele jaren had gezongen.
 
Hoe betekenisvol is uw leven? Wat is voor u belangrijk? Wat wilt u 
zeker niet op uw begrafenis?

Een belangrijk gesprek en onze expertise
Wij hebben de vragen voor u, zodat u er goed over kunt nadenken. 
Dit waardevolle gesprek is niet alleen over hoe uw begrafenis wordt, 
het zal een positieve wending aan uw leven geven. Hoe? Laten we er 
samen over in gesprek gaan. 
Bel ons voor een afspraak Tel. 0488-411055. 

Gertwin en Daniëlle Wevers

Wevers Coaching | Begraven | Verlies
Torenstraat 3A
6669 DN Dodewaard
www.weversuitvaart.nl
Tel. 0488-411055

Een betekenisvol leven



EEN HEF(TIGE) 
KRACHT NODIG?
HUUR EEN 

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

Veilig en simpel in gebruik
De minihijskraan van Hijskraantjehuren.nl  
voldoet aan alle veiligheidseisen. 

dankzij de intelligente afstands  bediening 
door iedereen te bedienen. 

Slechts 75 cm breed,  
past dus door iedere deur
360 gradenrotatie
Afzonderlijk instelbare stempels
Werkt op diesel en elektriciteit
Laag eigen gewicht

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 . huurtarieven. Bel 0344 782505huurtarieven. Bel huurtarieven. Bel huurtarieven. Bel huurtarieven. Bel huurtarieven. Bel 

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

Hijskraantjehuren_A4 advertentie.indd   1 20/03/2019   22:28

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

Professionele betonvloeren, 
funderingen en vloerrenovatie

Sterk in beton

Stap van het gas af 
Verwarm je huis met infraroodpanelen.

Kijk voor meer informatie op de 
website en download gratis onze 
brochure. www.gloeiendgoed.com 

de wereld 
verandert,
verander 
jij mee?

GloeiendGoed - advertentie Fruitbode 190x136 def.indd   1 01-11-2020   15:42

Hoofdstraat 68
4041 AE Kesteren
T: 06-29408915

Openingstijden:
di. t/m vr. 8.30 - 17.30
Zat. 8.00 - 13.00

Lekker in je haar?
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Dat een ballonvaart(project) haar leven zo enorm zou beïnvlo-
eden, had Evelien Schlösser 35 jaar geleden nooit kunnen beden-
ken. 
Het bracht haar niet alleen spanning en avontuur in een tijd dat 
ballonvaren een hype was, het maakte ook dat ‘ze anders over de 
wereld ging denken’, lid werd van D66, actief werd in de 
gemeenteraad en zich nu ook inzet voor het Waterschap.

IJsvorming
Evelien had in de vorige eeuw met haar toenmalige echtgenoot Henk 
Brink een ballonvaartbedrijf. Begin jaren ’80 werd het idee geboren 
om vanuit Canada in een luchtballon de Atlantische oceaan over te 
steken om uiteindelijk ergens in Nederland te landen. 

Het kostte al met al een enorme voorbereiding, maar in 1985 werd de 
droom werkelijkheid. De start was in St. Johns (Canada) en al snel 
zaten ze mijlenver én hoog boven de oceaan. Alles leek goed te gaan 
tot het moment dat er ijsvorming ontstond rond één van de kleppen 
in de luchtballon. Er bleek weinig meer te redden. 
De luchtballon verloor in no time hoogte en de capsule, belandde 
middenin de oceaan. Via Engeland werd er contact gelegd met 
schepen in de buurt. 
Na veel vijven en zessen werden ze gered door een Taiwanees 
vrachtschip en keerden ze terug naar Canada. 
Er volgde een uitgebreid onderzoek door de Rijksluchtvaartdienst en 
na de schrik kwam toch het ‘nog een keer proberen’ weer bovendri-
jven. ‘Toen hadden we de leeftijd van grenzen opzoeken’, zegt 
Evelien. ‘Nu zou ik dat nooit meer doen!’  

 

Records
Het jaar 1986 moest het worden. En dat werd het ook. 
Het project moest met drie mensen worden gerealiseerd. Een oproep 
in de krant leidde ertoe dat honderden geïnteresseerden 
reageerden. 
Evelien – toen 31 jaar - en haar echtgenoot kozen voor de F-16 piloot 
Willem Hageman. 

Op 30 augustus steeg de luchtballon op in St. Johns en op 2 septem-
ber landde het gevaarte in de weilanden bij Almere. Evelien had op 
alle fronten ‘de absolute top’ bereikt: Ze waren met een 
snelheidsrecord de oceaan overgestoken, de overtocht was sowieso 
op deze manier nog nooit gemaakt én Evelien was – en is nog steeds !- 
de eerste én enige vrouw ter wereld die met een luchtballon deze 
overtocht heeft gemaakt.

De overtocht met de luchtballon beïnvloedde Eveliens leven tot op de 
dag van vandaag. Sinds het moment van landen in Nederland (de A2 
en A27 stonden vol auto’s op weg naar Almere) wordt ze nóg 
aangesproken op dit avontuur.

Milieu en duurzaamheid
Maar dat niet alleen. De capsule onder de luchtballon had een open 
dek van waar je de wereld op 4 km hoogte goed kon bekijken. 
En dat heeft misschien wel de meeste invloed op haar leven gehad. ‘Je 
zag de kromming van de aarde’’, vertelt ze, ‘en je kon zien hoe prachtig 
het er allemaal uitzag’. 
Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat ze de overtuiging kreeg ‘dat je 
goed voor de aarde moet zorgen’.

Na een tien jaar durend avontuur in Zuid-Afrika settelde Evelien zich 
via Maarssen uiteindelijk in Rijswijk (gemeente Buren), waar ze actief 
werd voor D66. Duurzaamheid werd een belangrijk item in haar leven. 
‘Ik heb het zelf meegemaakt van bovenaf te mogen zien hoe mooi de 
aarde is. Dat mag je niet verloren laten gaan. 
Zo’n avontuur verandert je. Je krijgt veel meer besef over zulke belan-
grijke onderwerpen’. 
Als tweede op de gemeentelijke lijst voor D66 is ze druk in een aantal 
commissies. Daarnaast stelde ze zich verkiesbaar bij de verkiezingen 
voor het waterschap én werd ze gekozen (ook burgerlid).  
Bescherming van de dijken, waterzuivering…. 
Het zijn allemaal interessegebieden van het voormalig luchtballoni-
coon. De gemeentepolitiek en het waterschap vullen het overgrote 
gedeelte van Eveliens tijd. 
Als milieu en duurzaamheid op enig vlak aan de orde komt, is de 
voormalig luchtballonvaarster van de partij!  ‘Je kunt toekijken, maar 
ook zelf meedoen’, zegt ze. ‘Als je niet oplet wordt alles geregeld. 
Dan kun je beter meepraten dan toekijken!’  

Evelien Schlösser: je moet de aarde goed verzorgen



Healthclub Juliën   Provincialeweg 16   Lienden   Tel.0344-602204   www.healthclubjulien.nl 

 

 

 

 

 

Ervaar de effecten van 4 weken 
sporten in de Hoogtekamer! 
 

Natuurlijk weet een ieder dat bewegen gezond is. Ook weten we dat topsporters 
hoogtestages in hun trainingsprogramma inplannen. Inmiddels weten we dat de 
effecten van op hoogte trainen groot zijn. Het geeft ons, net als bij de topsporter 
een enorme impuls naar een fitter en vitaler leven. 

Het is dus niet alléén goed voor topsporters, maar iedereen kan veel profijt halen door in 
een omgeving te bewegen c.q. sporten waar een ijle lucht is. 
Het is sinds 2008 dat Healthclub Juliën met haar unieke hoogtekamer het sporten met 
een lager percentage zuurstof aanbiedt en zo het klimaat als in de bergen nabootst. 
Uniek zijn ook de resultaten. Wat we zien is dat astmapatiënten vaak hun puffen sterk 
kunnen reduceren of zelfs weglaten, mensen met diabetes die hun medicijngebruik naar 
beneden zien gaan, mensen met overgewicht die “stil” stonden, zien hun gewicht verder 
dalen en bij een ieder zie je de longcapaciteit sterk toenemen en zo ook de algehele 
fitheid omhoog vliegen. 
Bewegen in de hoogtekamer, betekent dat je lichaam meer rode bloedlichaampjes 
aanmaakt, wat leidt tot meerdere fysiologische effecten. De belangrijkste is het 
verhoogde zuurstoftransport in je lichaam naar spieren en organen. 
Bij Healthclub Juliën is het mogelijk om een hoogtestage te volgen van 4 weken, waarbij 
je 3 maal per week de hoogtekamer bezoekt. Resultaat na deze 4 weken is gegarandeerd. 
Ook benieuwd wat het met jou kan doen? 

Kijk op www.healthclubjulien.nl/hoogtetraining  en spreek een stage af. 
 
4 weken hoogtestage à €95,-  
 
      Inbegrepen:  - Intake en healthcheck  
                             - 12 trainingen in de hoogtekamer  
     - Persoonlijke begeleider  
      - Evaluatie en advies 
 



 

Ervaringsdeskundigen aan het woord 

Johan; ik heb diabetes en het heeft mij van 7 
tabletten naar 0 gebracht en ben 15 kilo afgevallen. 

Frank; ik had overgewicht en zeer slechte 
conditie, nu weer een uitstekende fitheid. 

Willy; ik wilde in korte tijd extra conditie 
opbouwen voor m`n ½ marathon, het gaf mij 

een enorme boost.  

Ton; ik heb COPD, dankzij de hoogtetraining heb ik 
minder medicatie nodig en ben ik van 3 pufjes terug 

gegaan naar 1. 

Ook op Hoogte sporten en 
Resultaat behalen? 

Vraag de info en boek een Hoogtestage van 4 weken 

www.healthclubjulien.nl/hoogtetraining 



~  Verkoop auto’s

~  Onderhoud
~  Reparaties

~  APK
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~  Airco service

Service gericht Betaal nooit te veel!Vakbekwaam

Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.

RIJNSTRAAT 68A •  4031 KM  INGEN •  TEL. 0344-601537 •  INFO@PETERSASSURANTIEN.NL •  WWW.PETERSASSURANTIEN.NL

Betrokken bij uw onderneming!

advertenties 86x190.indd   2 10-11-20   11:10

Ondanks een moeilijk jaar houden we vertrouwen 
voor de toekomst.
We gaan raar de feestdagen in, maar wensen u
toch gezelligheid en een goed nieuw jaar toe.

Het team van de Fruitbode.



Alles had een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het gras 
groen, de rozen rood, de hemel blauw en de zon was van goud. 
Alleen voor de sneeuw bleef er geen kleur over. 
De arme sneeuw besloot om aan één van de anderen een beetje 
kleur te vragen.

Eerst ging hij naar de aarde: "Aarde, mag ik een beetje van jouw 
bruine kleur?" Maar de aarde sliep en antwoordde niet.

Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg: "Gras, mag ik een 
beetje van jouw groene kleur?" Maar het gras was gierig en deed 
alsof het niets gehoord had.

Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekte: "Roosje, alsjeblieft, 
geef mij een beetje van jouw rode kleur." Maar de roos was erg 
verwaand en draaide zijn hoofd af.

De sneeuw probeerde het bij de hemel en riep: "Hemel, mag ik een 
beetje van jouw blauwe kleur?" Maar de hemel was veel te ver weg 
en hoorde de sneeuw niet.

En zo moest de sneeuw weer verder en vroeg aan de zon: "Zonnetje, 
mag ik een beetje van jouw gouden kleur?" Maar de zon had het veel 
te druk met schijnen en had geen tijd om te antwoorden.

En tenslotte vroeg hij aan een klein wit bloempje aan de rand van het 
bos: "Wit bloempje, mag ik een beetje van jouw mooie kleur?"
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Waarom de sneeuw het sneeuwklokje geen kwaad doet

En het lieve bloempje antwoordde: "Natuurlijk sneeuw, neem zoveel 
als je wilt!"

Zo nam de sneeuw een beetje van de witte kleur van de bloem en 
vanaf dat ogenblik was de sneeuw wit.

Daarom werd het tere bloempje aan de rand van het bos sneeuw-
klokje genoemd en het is het enige bloempje, dat van de sneeuw 
geen last heeft.

Kinderverhaaltje

Niet iets om je druk over te maken. Tenminste, zo denkt mijn 
jongste er over. Daarom is het altijd zo moeilijk om afspraken met 
hem te maken. Niet langer dan een half uurtje computeren, over 
vijf minuten gaan aankleden, om vijf uur thuis… 
Op de één of andere manier lukt het hem niet. 
Het horloge dat hij gekregen heeft van Sint, ligt achteloos in een 
hoekje. Het zit niet lekker. Dus zit er niets anders op dan dat ik 
fungeer als zijn klok; makkelijk hoor, zo’n wekker.

Hetzelfde geldt voor zijn agenda. Wat, agenda? 
Ook weer zoiets om je totaal niet druk om te maken. 
Op de huiswerkopgave staat toch vermeld wanneer er iets klaar 
moet zijn of geleerd? Maandag hoofdstuk 3 en dinsdag deze 
woordjes… De agenda ligt naast het horloge, achteloos in een 
hoekje. Dus wat doe je dan? 
Dan fungeer je tevens ook maar als zijn agenda. 
n zo spied ik iedere dag zijn tas na om te controleren of er geen 
nieuwe huiswerkopgaven zijn blijven zitten. P
rima toch, zo’n agenda?

Woensdagavond is er kerstviering op school. 
Met dikke pen heeft hij op zijn hand geschreven: ‘Lichtje’. 
‘Wat betekent dat?’ vraag ik hem. ‘O,’ antwoordt hij, ‘we moeten een 
waxinelichtje meenemen voor in ons kerststukje en zo kan ik het niet 
vergeten.’ ‘Kijk, daar heb je dus een agenda voor’, tracht ik hem voor 
de zoveelste keer uit te leggen. ‘Ja, maar die had ik niet bij me’, zegt 
hij laconiek. 
O nee, natuurlijk niet, die ligt nog in het hoekje…

 

 

Wat is tijd als je jong bent?

Uit zijn tas vis ik een uitnodiging op voor de bewuste viering, waarin 
staat dat de kinderen om zeven uur ’s avonds worden verwacht op 
school. 
Als ik hem hieraan help herinneren, laat hij me terloops weten dat de 
juf ’s middags echt, écht gezegd heeft dat ze er om kwart over zeven 
moeten zijn. 
Ik denk nog, volkomen argeloos: het programma is zeker korter dan in 
eerste instantie gepland. Ik had beter moeten weten. 
Net als mijn man met zoonlief om tien over zeven richting school 
vertrekken, gaat bij mij de telefoon. 
De ju�rouw, met de vraag waar Thijs blijft. Het blijkt dat de klas zich al 
om kwart vóór zeven moest melden. 
Jammer genoeg is hij vergeten het tijdstip op zijn hand te krassen.

De ouders mogen om acht uur naar het koor komen luisteren op het 
plein, onder het genot van een glaasje glühwein of chocolademelk. 
Met een stralend snoetje zoekt hij ons daar op, na de viering in zijn 
klas. Het was een �jne kerstviering en zijn lichtje was hij in ieder geval 
niet vergeten. 
‘Maar’, zegt hij ‘ze waren wel alvast begonnen.’
Nee, ik hoef het woord ‘Lichtje’ niet op mijn hand te kalken. 
Dit is nou net het enige waar hij míj steeds, als vanzelf, aan herinnerd: 
Wat een helder lichtje hij toch is…



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

Openingstijden:
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

GROENTE &  FRUIT
ZUIVEL & VLEES
STREEKPRODUCTEN
RELATIEGESCHENKEN

* Bestelformulieren liggen in de winkel, vooraf bestellen 
   van vlees, groente en fruit is ook mogelijk.

Bestel tijdig voor de kerstdagen , 
dan bent u verzekerd van verse 
en lekkere producten, of voor een
lekker tussendoortje op tafel*

www.christis-boerderijwinkel.nl/

DAGELIJKS VERSE SALADES UIT ONZE GEKOELDE SALADE BAR

z
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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.

Zoelensestraat 4, 4013 CR  Kapel Avezaath

 0344 60 67 39     info@passievoorvuur.nl

www.passievoorvuur.nl

Voor advies, leveren 
en monteren van alle 
soorten pellet-, hout- 
en gaskachels/haarden

1/4 MBT05_2019



Doppinda’s beschilderen voor aan de kerstboom

Hoe schattig zijn deze doppinda’s? Wij vinden ze übercute. Wat je 
nodig hebt is het volgende:
• Verf
• IJzerdraad
• Tangetje
• Leuke gekleurde draad , wat watten en eventueel klein   
 beetje stof (voor sjaaltje)
• Doppinda’s
Draai het ijzerdraad in de gewenste vorm en steek het in de 
doppinda als handjes, oortjes en dergelijke. Maak ook voor iedere 
doppinda een ringetje met steeltje eraan. Het steeltje steek je dan in 
de pinda aan de bovenzijde zodat je door het ringetje een touwtje 
kan halen.

Kerst knutsel ideeën

Kerstboompjes knutselen

Wil je graag her en der wat leuke decoratie? Deze kerstbomen 
knutselen is een makkie! We hebben ze hier gespot.
Wat heb je nodig?
• Kurk
• Takken van een kerstboom of guirlande
• Beetje lijm
• Tangetje (als je takjes van een nepguirlande afhaalt   
 bijvoorbeeld)
• Priem
Eigenlijk hoef ik je niet uit te leggen hoe je dit kan knutselen voor de 
kerst denk ik hè, zet ze gezellig bij elkaar of gebruik ze solo. 
De eenvoud is ook super mooi

Olaf knutselen voor wat gezellige lichtjes

Gevonden op Pinterest. Om nog wat gezellig licht te creëren heb je 
deze waxinelichtjes heel snel gemaakt. Wat heb je nodig?
• Bakpapier
• Fijnschrijver in 2 kleuren
• lijm
Knip het bakpapier op de voor jou bedoelde hoogte af.
 Teken er wat leuke Olaf gezichtjes op en plak ze vervolgens dicht 
met wat lijm. Zet je ‘Olaf’ over een waxinelichtje heen en je hebt je 
eigen sfeerverlichting gemaakt.

Uiltjes zelf voor kerst knutselen

Je kan uiltjes op allerlei manieren maken, maar deze vind ik wel 
heel erg cute. En ook weer redelijk eenvoudig om te maken met 
een superleuk resultaat.
Wat heb je nodig om deze uiltjes voor kerst te knutselen? 
• Dennenappels
• Watten
• Papier in wit, zwart en oranje
Zorg ervoor dat je dennenappels hebt waarvan de 
‘schubben’goed open staan. In die ruimte’s stop je namelijk de 
watten. Oogjes knippen en plakken en een neusje erbij. Klaar!



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

HULPPUNTEN 
WELZIJN 

- Mantelzorg
- Leefbaarheid
- Activiteiten
- Initiatieven

(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

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

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

Al vanaf € 110,- per keer
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Mantelzorg belvrijwilliger

Veel mantelzorgers hebben 
inmiddels al eens contact gehad 
met Corrinna tijdens haar 
wekelijkse mantelzorgbelronde. 

Als vrijwilliger belt Corrinna wekelijks mantelzorgers. 
De telefoongesprekken zijn zeer divers en worden door de mantel-
zorgers op prijs gesteld. Zeker nu tijdens de corona. 
We horen van de mantelzorgers dat de corona gevolgen heeft voor 
de mantelzorger, omdat de taken veranderen of zwaarder worden. 
De dagbesteding valt weg voor de persoon waarvoor gezorgd 
wordt, de thuiszorg komt minder vaak en de bezoekjes van 
(klein)kinderen zijn minimaal of geheel niet meer mogelijk. 
En dan sta je er soms helemaal allen voor. Dit kan moeilijk zijn, want 
je wereldje wordt kleiner en bestaat hoofdzakelijk uit het zorgen 
voor je naaste.  

Heeft u na  het lezen van dit bericht behoefte aan een gesprek met 
de belvrijwilliger. Laat het ons weten want een luisterend oor en een 
hart onder de riem, kan enorm opluchten. 
Corrinna: het is een heel dankbare taak waarbij ik voor mijn gevoel 
een steentje bij kan dragen aan de maatschappij.

Het Mantelzorgsteunpunt Welzijn Rivierstroom is bereikbaar, tel: 
0344-602337 of email naar: info@welzijnrivierstroom.nl

Speeltuin Nieuw Meerten

Vanwege de coronamaatregelen liggen activiteiten stil, maar leuk 
en actief buiten spelen kan zeker nog in Lienden. 

Elke ouder weet dat een speeltuin een belangrijke voorziening is in 
een buurt waar veel kinderen wonen.
 Daarom is het ook zo belangrijk om daaraan bij te dragen: door lid 
te zijn en door zo nu en dan de handen uit de mouwen te steken. 
Zonder inzet van omwonenden en ouders is er geen speeltuin. Het 
is allemaal vrijwilligerswerk.
 
Speeltuin Nieuw Meerten heeft sinds begin oktober een nieuw en 
enthousiast bestuur: Stephanie van Holland, Francisca van Buul en 
Nathalie van Hal zijn aangetreden als respectievelijk voorzitter, 
secretaris en penningmeester. 

De speeltuin heeft een 
actieve onderhoudsploeg 
en een gezellige activitei-
tencommissie. Allemaal 
mensen die in de wijk 
Nieuw Meerten in Lienden
 wonen. De speeltuin is op
 Facebook te vinden. 

                                                             De twee vertrekkende bestuursleden dragen hun functie 
              en hun taken over aan de nieuwe bestuursleden.

Hoe word je een aantrekkelijk bestuur?

‘Ben je een doe-bestuur of een beleidsbestuur? En wat voor soort 
bestuur wil je in de toekomst graag zijn?' Dat was een van de 
vragen tijdens de bijeenkomst ‘Hoe het werven van bestuursleden 
wél slaagt!'. 

Welzijn Rivierstroom gaat besturen van stichtingen en verenigingen 
helpen om aantrekkelijk te worden voor nieuwe aanwas. 
Zeven besturen waren bij de startbijeenkomst van een programma 
dat zich over een langere periode uitstrekt.

‘Maak in je eerstvolgende bestuursvergadering een aftreedrooster. 
En houd je eraan!' Dat was een andere eenvoudige, maar belangrijke, 
eerste stap om tot een bestuur te komen dat regelmatig ‘ververst' 
wordt. 
Het toverwoord, zei de workshopleider, Frank Hoes, is ‘betrokken-
heid'. ‘Wat moet jij als bestuurder qua betrokkenheid tonen zodat 
anderen zich betrokken voelen? Als je daar uit bent, dan heb je een 
goed verhaal. Je bent dan een �jne club met een goede uitstraling.'

Claire Vaessen 06-12532320 en Folkert Kooistra 06-19544160 gaan 
samen met verenigingen en stichtingen die actief zijn in Buren en 
Neder-Betuwe werken aan toekomstbestendige besturen. 
Neem gerust contact op!

Het Gildehuis in Lienden
 
Pal naast de brandweer ligt het Gildehuis. Vroeger een echt 
dorpshuis. Al jaren is dit het honk van de biljartvereniging. Sinds 
enkele maanden is ook het Hulppunt er gevestigd. 
 
Met de komst van het Hulppunt 
gaat het Gildehuis weer een 
beetje terug naar vroeger. 
Toen herbergde het allerlei 
dorpsactiviteiten. Ook de 
bibliotheek was er gevestigd. 

Een deel van het gebouw is nu 
voor Second Life, de tweede-
hands kledingwinkel. 
De biljarters zijn elke middag in 
het Gildehuis en soms zijn er 
EHBO-cursussen. 

Het Gildehuis ligt aan de 
Verbrughweg 2a, de doorgaande weg in Lienden, die van de oude 
dorpskern naar het nieuwe winkelcentrum loopt.
Ertegenover zijn huisarts en apotheek te vinden. 
Mooi centraal gelegen dus. 
Daarom ideaal voor de Prikpost die er drie keer per week is. 
En ook een prima locatie voor het Hulppunt. 
Elke maandag is van tien tot twaalf uur een vrijwilliger van 
Burenhulp-thuisadministratie aanwezig. De vrijwilliger helpt 
mensen met lastige brieven, moeilijke formulieren en uitzoeken 
waar iemand �nancieel recht op heeft. 
Het Hulppunt is dus een spreekuur voor wie het niet lukt zelf zijn 
administratie of �nanciën te regelen. Behalve de vrijwilliger is ook 
altijd een van de dorpswerkers aanwezig: Magda Bakker of Claire 
Vaessen. Met hen kunnen allerlei ‘sociale’ kwesties besproken 
worden, van ‘een goed idee voor de buurt’ tot mantelzorg. 

Op het Hulppunt zijn maatregelen getro�en om corona-veilig te 
kunnen werken. Daarom moet een bezoek aan het Hulppunt 
gepland worden en moeten inwoners die naar het Hulppunt willen 
eerst bellen naar Welzijn Rivierstroom 0344-602337 voor het maken 
van een afspraak. 
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Bestel uw favoriete salades en lekkere vis bij de Forelvisserij.

Heeft u liever verse forel of paling, of 
gerookte forel, paling en zalm? Wij verzorgen het graag!

Bestel snel, en geniet thuis van onze heerlijke producten.

Forelvisserij
 Maurik

De feestdagen staan weer voor de deur!

Rijnstraat 6 • 4021 AK Maurik • T: 06-43 97 20 00 • T: 06-51 24 60 24 • info@forelvisserijmaurik.nl
www.forelvisserijmaurik.nl • www.facebook.com/forelvisserijmaurik

Heerlijke verse, ambachtelijke huzaren- en/of zalmsalades vanaf € 6.50 p.p, 
naar wens uit te breiden met bijvoorbeeld:
• Gevulde tomaten
• Gevulde eieren
• Gerookte paling, zalm, makreel en/of forel
• Garnalen
• Rosbief

Openingsactie
€ 2,50 korting
op de eerste
behandeling

Nagelstudio  & accessoires

Schuilenburglaan 14 Lienden
Facebookpagina & instagram: PrettyYouByGisella

Maak een afspraak via facebook of whatsapp: 0657585665
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Buren, schuin tegenover de remise van de stoomtram N.V. 
Stoomtram Tiel-Buren-Culemborg, stond dit pand. Het heeft 
verschillende functies gekend. Op deze foto was het een fabriek voor 
huishoudelijke artikelen. Weer later werd op deze plaats de boerderij 
van de familie Van der Zand gebouwd.

Buren, speciaal voor de N.V. Stoomtram Tiel-Buren-Culemborg, 
moest er in 1906 een nieuwe brug aangelegd worden. De tram rijdt 
hier via deze brug over de Korne. Dit is de naam van het kleine 
riviertje dat langs Buren stroomt.

Eck en Wiel, dit huisje was gelegen aan de voormalige Buitenweg, 
nu Wielseweg. Het werd jarenlang bewoond door de Familie E. van 
Doorn. Nadien werd het huisje afgebroken. Het stond strak langs de 
weg. De Gemeente Maurik vond het te gevaarlijk in verband met 
het toenemende verkeer.

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. 

Kapel-Avezaath, deze molen werd rond 1930 afgebroken, de familie 
Van de Burg bleef wel in het molenaarshuisje wonen. Nu woont de 
familie Koehein hier. Links staat café “De Tol”. Deze naam is een 
verwijzing naar het feit dat hier jarenlang tol betaald moest worden. 
Na betaling van het tolgeld kon men de Linge over gaan.

Lienden, een mooi tijdsbeeld uit de jaren ’50. Op deze foto zien we de 
�etsenzaak van Gerrit Jan Hofman. Voor dit pand stonden twee 
GB-benzinepompen. Naast het pand was de bakkerszaak van Hennie 
Knuivers gevestigd. 

In vroeger jaren had ook Ingen een eigen postkantoor. Het postkan-
toor was gevestigd in dit sfeervolle pand aan de Dorpsstraat (vroeger 
Hoofdstraat I, 258). Menso van Wely beheerde heel wat jaren het 
postkantoor. De postzaken gaan tegenwoordig op een heel andere 
manier.

Heeft u het nieuwe fotoboek van Eck en Wiel al gekocht? Zie pagina 9



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

Nadere informatie bij:

Gemeente Buren, tel. 14 0344 of www.doejenburg2.nl 
Marinus van Olderen, tel. 06 27140523, e-mail molderen@buren.nl 
Marina van den Anker - Wammes, tel. 06-83441237, e-mail 
manker@buren.nl 

Contact voor bedrijven 

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

De verkavelingskaart: 
 *wit:  is nog te koop 
 *groen: in gesprek/optie 
 *grijs: is verkocht
 *blauw: gereserveerd
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Grens voor bedrijfscategorie 3.1 / 3.2

Gereserveerd

Gemeente 
4020 BA  Maurik
Tel.: 14 0344Buren
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Jongerenraad Buren nu o�cieel 
adviesorgaan van de gemeenteraad

BUREN - De gemeente Buren heeft sinds dinsdagavond o�cieel een 
Jongerenraad. In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad van 
Buren het besluit genomen de Jongerenraad Buren in te stellen als 
adviesorgaan aan de gemeenteraad van de gemeente Buren en 
deze samenwerking vast te leggen in een convenant. 

De gemeenteraad reageerde heel positief op vaststelling van dit 
besluit en vanuit meerdere kanten werd uitgesproken dat er wordt 
uitgekeken naar een samenwerking. De jongeren kregen compli-
menten voor hun volhardende inzet en constructieve instelling 
waardoor deze Jongerenraad nu o�cieel is.

Jongerenraad
De Jongerenraad bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud die 
in gesprek gaan met de gemeenteraad over onderwerpen die 
jongeren aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningbouw, 
sportvoorzieningen en verkeersveiligheid.  
Julian van Blijderveen, voorzitter van de 
Jongerenraad, zegt als reactie op dit 
besluit: ‘’Wij zijn blij en trots dat de 
Jongerenraad Buren eindelijk een 
o�cieel adviesorgaan is van de 
gemeenteraad. 
Dit betekent duidelijkheid voor zowel 
de gemeente als voor ons. 
Door deze verbintenis vast te leggen in een convenant, worden wij in 
positie gebracht de stem van de jongeren optimaal te laten horen. 
Wij zien uit naar de samenwerking. Bovendien willen wij de burge-
meester en de woordvoerders bedanken voor de mooie woorden. ‘’

Nieuws uit de gemeente

Julian van Blijderveen

Gemeenteraad hakt knoop door voor 
toekomstbestendige sporthal

De kogel is door de kerk: gemeente Buren krijgt een multifunc-
tionele sporthal. Dinsdag 3 november stemde de gemeenteraad 
unaniem in met het voorstel voor de bouw van Sporthal “Lignum” 
op het sportpark in Maurik. Met de instemming van de gemeenter-
aad voorziet gemeente Buren in de accommodatievraag van 3 
Burense bassischolen. 
Wethouder Karl Maier “Door de bouw van de sporthal komen 
eindelijk alle gym- en sportfaciliteiten onder één dak in Maurik”.

Verschillende scenario’s

In het coalitieakkoord gemeente Buren 2020 – 2022 “Daadkrachtig en 
kerngericht” wordt gesproken over de bouw van een sporthal. 
Jarenlang werd er gezocht naar een mogelijkheid om het bewe-
gingsonderwijs van de basisscholen De Hoeksteen, De Boogerd uit 
Maurik en De Bloesem uit Eck en Wiel te faciliteren. Tegelijkertijd moest 
de te bouwen sporthal ruimte bieden aan de verschillende Burense 
sport-verenigingen.

In de afgelopen jaren passeerden verschillende varianten de revue. 
Sinds het vaststellen van het coalitieakkoord zijn verschillende 
scenario’s voor de realisatie van een sportvoorziening onderzocht. 
Met de positieve reactie van de gemeenteraad kan wethouder Karl 
Maier verder met de uitwerking van het scenario dat de voorkeur 
heeft. 

Duurzaam bouwen

Bij de bouw van de sporthal wil gemeente Buren zoveel mogelijk 
kijken naar duurzame oplossingen. Zoals zonnepanelen op het dak 
voor de stroom. Maar men wil ook kijken naar duurzame licht- en 
warmtebronnen. 
Door nu duurzame keuzes te maken, wil de gemeente het multifunc-
tionele sportcomplex ook geschikt maken voor toekomstige genera-
ties.

Het inrichten van de 1,5 meter-samenleving vraagt een hoop van 
ons voor wat betreft aanpassing, geduld, solidariteit, veerkracht en 
begrip. Ondanks alles hebben wij het gevoel dat de afstand steeds 
maar groter wordt. En daar willen wij wat aan doen! 

Een glimlach doet meer dan u denkt.
Als organisatie begrijpt u als geen ander dat het bedienen van 
klanten/cliënten/afnemers beter gaat met een glimlach. Een glimlach 
werkt aanstekelijk en verbindend, wij geloven hierin als geen ander. 

Onze glimlach
Het dragen van mondkapjes kan misschien bijdragen aan onze 
veiligheid maar een belangrijk onderdeel van onze sociale interactie 
gaat hiermee verloren: Onze GLIMLACH. Deze is niet meer zichtbaar 
maar wel aanwezig.

“Keep on Smiling” ook onder een mondkapje. 

25.000 stuks voor het goede doel: het longfonds
Wij willen in totaal gaan voor 25.000 verbindende glimlachen. Een 
mondkapje voorzien van uw eigen (bedrijfs)logo. Overigens ook leuk 
voor in het kerstpakket van uw medewerkers of om weg te geven aan 
uw klanten. 

Het onzichtbare zichtbaar maken
Dat het virus e�ect heeft op de longen is evident maar staat u ook 
eens stil bij de mensen met een longziekte. Aan de buitenkant is dit 
niet (direct) zichtbaar; het onzichtbare. Het dragen van een mondka-
pje is ter bescherming van een ander. Maar voor mensen met een 
longziekte is het vrij in en uitademen zeer belangrijk.

25.000 stuks voor het goede doel

Door het dragen van een mondkapje wordt deze vrijheid beperkt 
terwijl het steeds meer verwacht wordt in het sociaal verkeer. 
Wij willen met onze actie ook aandacht vragen voor deze kant.

Met uw aankoop steunt u direct het Longfonds en per mondkapje 
doneren wij € 1,-. 
Wij maken via sociale media en onze website bekend dat u ons steunt 
en u wordt genoemd op de uiteindelijke cheque die wij overhandigen 
aan het Longfonds. 

Ons doel staat op 25.000 stuks. Samen zullen we het doen, toch!

Steun ons goede doel en kijk op www.verborgenglimlach.nl 
of neem rechtstreeks contact op met Rick de Jong 06 5103 4107 

Ondernemers zoals Zumax (m) en Julien (l) bezorgen al een verborgen 
glimlach en ondersteunen ons goede doel. 
(r) initiatiefnemer Rick de Jong. 



De beste keuze voor je rijbewijs! 

T (0344) 60 18 55  -  M (06) 15 08 44 12
www.rijschoolvanestrik.nl

Kijk voor meer 

op de website!

Cat. B 
automaat

Cat. B

Cat. B-E

WWW.ZAAYER.NL

Ommerenveldseweg 67  4032 NB Ommeren  Tel: (0344) 60 16 32

Voor reparaties groot of klein
moet u bij Zaayer zijn.

Occasions staan ook in de rij
mogelijkstaat er voor u één bij.

Ook in het nieuwe jaar
staan wij graag

voor u klaar!

Wij wensen u veel gezondheid 

en veilige kilometers in 2021
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Dorien Renee is veelzijdig en creatief dat kan je zien aan haar gewel-
dige tekeningen van o.a. dieren.
Door deze tekeningen heeft ze ook diverse boeken mogen 
illustreren, die enorm aanslaan bij honden- en poezenliefhebbers, 
waardoor de opdrachten blijven komen. 
Dat ze het druk heeft komt mede door het feit dat ze samen met haar 
partner Roel, van “Roels Beestenboel” uit Ingen de zaak runt. 

Dierenverzorging zit bij beiden in het bloed en ze trekken met hun 
beestenboel door bijna heel Nederland om op scholen en in verzor-
gingstehuizen de leerlingen en bewoners te laten genieten van de 
rustige en tamme dieren. 
Het plezier en de herkenning bij vooral de ouderen is ontroerend om 
te zien. Doordat wij ook door Dorien werden geïnspireerd, is het niet 
verwonderlijk dat we haar vroegen om een strip voor de Fruitbode te 
maken. Het idee was er al, een strip over een hommel die kennis 
maakt met andere insecten om gezamenlijk over hun leven te vertel-
len. Een verhaal om kinderen bewust te maken dat insecten erg 
belangrijk zijn voor onze voedselketen, wat tegenwoordig hoog in 
het vaandel van de agrarische sector en natuur verenigingen staat. 
Wij denken dan ook dat er bij de kinderen vragen komen over meer 
informatie van deze insecten die u als ouders en leerkrachten, inspi-
reren om er ook meer over te lezen en het uit te leggen.  

Als u de gelegenheid hebt om een Imker te bezoeken of u ziet een 
bijenhotel ga er dan eens naar kijken. 
Tegenwoordig zijn er veel insectenhotels te koop, maar zelf maken is 
ook een optie.
Juist in deze maanden is het knutselen een leuke bezigheid en u kunt 
u er vervolgens in het komende jaar van genieten. 

Dorien en ook wij natuurlijk kijken uit naar uw reacties en suggesties. 
Mail ons: redactie@fruitbode.nl en wij gaan proberen om deze strip 
iedere uitgave te realiseren.

15 jaar Roel’s Beestenboel
2005 - 2020
T: 06-46404115

www.roelsbeestenboel.nl

Dorien en Roel dierenmensen puur sang



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.
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Vogels voeren in de winter 

Vogels kunnen in de winter wel een handje geholpen worden. 
Door verschillend vogelvoer aan te bieden, lok je allerlei vogels 
naar je tuin. Al die af en aan vliegende vogels zorgen direct voor 
veel leven in de wintertuin. Hoe en welke vogels je met welk voer 
lokt? We geven je handige tips!

Hoe vogels helpen
Help de vogels door een vetbol, enkele pinda’s of andere vruchten 
op te hangen. Zonnebloempitten doen het ook goed, vooral bij 
mezen. Week rozijnen in water en voer die aan de vogels, zo krijgen 
ze voedsel én water binnen. Hang alles wel hoog genoeg op 
(minimaal 1,50 m) zodat katten niet de kans krijgen om de vogels te 
vangen.

Voederplaatsen schoonmaken
Ook moet je regelmatig de voederplaats schoon maken. Van het 
eten van bedorven voedsel kunnen vogels namelijk erg ziek worden. 
Bovendien kunnen vogels elkaar besmetten met ziektekiemen. Je 
kunt voeren tot half maart, maar niet langer. Als jonge vogeltjes 
gevoerd worden met bijvoorbeeld pindanootjes gaan ze dood. Zij 
kunnen ook slecht het winterstrooivoer verteren. Dus zeker niet 
langer voeren!

Welke vogel lok ik met welk voer?
Iedere vogelsoort heeft andere eetgewoonten. Zo zoeken heggen-
mussen en vinken hun voedsel op de grond onder de dichte 
struiken. Mezen komen af op voedertafels en voederhuisjes en 
merels laten zich het liefst voeren op beschutte, sneeuwvrije 
plaatsen. Met een divers aanbod aan voeding kun je veel verschil-
lende soorten vogels je tuin in lokken. Wil je een speci�eke vogel-
soort vooral je tuin in lokken, maak dan gebruik van het juiste voer:
• Mussen en vinken: deze kleine vogels komen vooral af op 
bruin brood, zonnebloempitten, pinda’s en gemengd strooivoer.
• Winterkoninkjes en roodborstjes: broodkruimels, 
ongekookte havermout en gemengd strooivoer.
• Mezen: ongezouten pinda’s, zonnebloempitten, vetbollen 
en gemengd strooivoer.
• Merels: brood, rozijnen, (fruit)schillen en klokhuizen, 
bessen en zoutloze etensresten als rijst en aardappelen.
• Boomkruiper: pindanetje of vetbol

Voederplek
Het beste is om in de ochtend en aan het einde van de middag te 
voeren. Geef niet te veel tegelijk om ongewenste gasten zoals 
muizen, ratten en katten te voorkomen. Kies voor een voederplek in 
een open buurt van struiken of hagen. Vogels kunnen op deze 
manier snel een veilige plek vinden als ze vijanden, zoals katten, zien 
aankomen.

Voedertafel en huisje
Het gebruik van een voedertafel of een voederhuisje erg handig. 
Voederhuisjes hebben als voordeel dat het dak het voedsel droog 
houdt. Er zijn verschillende varianten verkrijgbaar. Kies je voor een 
onbehandeld huisje? Dan kan je zelf bepalen welk kleurtje je eraan 
geeft.

 
Drinkwater
Bij lichte vorst kun je met een gerust hart een drinkbak vullen met 
vers water. Zelfs als de vogels erin gaan badderen is dat geen 
probleem. Door hun vette verenpak rollen de waterdruppels er zo 
van af. Ook uit de vijver kunnen vogels drinken of ze kunnen er in 
badderen. Bij vorst kan een vijver open gehouden worden door een 
luchtpomp en in het vogelbadje kan het water verwarmd worden 
door middel van aquariumverwarming. In geen geval mag iets aan 
het water worden toe gevoegd, zoals antivries. Wel kun je een paar 
scheppen suiker door het water mengen. Zo bevriest het drinkwater 
minder snel. Hierdoor maak je alleen wel het water ongeschikt om in 
te badderen. Dit los je weer op door een stuk gaas over de drinkbak 
te spannen.

Zelf vogelvoer maken
In deze periode waarin voedsel voor vogels steeds schaarser wordt, is 
wat extra hulp welkom. Je kunt ‘kant-en-klare’ voederbollen kopen, 
maar leuker is het om zelf vogelvoer te maken. Maak bijvoorbeeld 
deze leuke kerstboomkoekjes voor vogels!
Dit heb je nodig voor vogelvoer kerstboomkoekjes:
Frituurvet (niet vloeibaar)
Vogelvoer
Gietvormpjes (bijv. steekvormpjes)
Bakpapier
Stevig koord

Zo maak je zelf vogelvoer kerstboomkoekjes:
Gebruik ongeveer één deel frituurvet op één deel vogelvoer.
Smelt het frituurvet op een laag vuur en voeg het vogelvoer toe.
Laat het een beetje afkoelen.
Leg de vormpjes op een vel bakpapier en giet de warme brij er 
voorzichtig in.
Laat afkoelen en haal de voer�guurtjes uit hun vorm.
Prik er een gaatje in met een satéprikker of breinaald en bevestig ze 
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Schaap
Huis & Tuin
Onderhoud

Brandwerende afdichtingen

Houtrot reparatie

Schilderwerken

Voor bedrijf  en particulier

Arjan Schaap
Paulus Potterhof  4
4033 AP Lienden
06-46010183
info@schaap-onderhoud.nl
schaap-onderhoud.nl
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Jullie kennen vast allemaal wel het gebouw van de voormalige 
scouting ‘Baron van Brakell’.
Nadat de scouting er mee stopte kwam het gebouw leeg. 
De Hervormde Kerk van Ommeren komt, zoals veel kerken 
momenteel,  door het Covid-19 virus chronisch geld tekort. De 
kerkdiensten worden minimaal bezocht doordat de bezoekersaan-
tallen voorgeschreven worden door de richtlijnen van het R.I.V.M.

De rommelmarkt die normaal een enorme opbrengst heeft voor de 
kerk ging dit jaar ook niet door. Toen ontstond het een idee om een 
kringloopwinkel te starten. Dit initiatief kwam op hetzelfde moment 
dat de scouting aangaf te gaan stoppen met hun activiteiten.  
We hebben daarom een aanvraag gedaan bij de eigenaar van het 
gebouw, het Fonds Hulpbetoon in Ommeren. Wij hebben in een 
vergadering van het Fonds onze plannen kenbaar gemaakt. 
Het Fonds heeft daar positief op gereageerd. 
Al snel ontstond een groep vrijwilligers om na te gaan denken over 
de verbouwing. 
Want wat moest er veel gebeuren waarbij het natuurlijk ook zo min 
mogelijk moest kosten. Het hele pand is ontdaan van plafonds, 
verwarming en wanden en bij het opbouwen voorzien van isolatie. 
Iedere zaterdag kwam er een groep vrijwilligers om te verbouwen, te 
schilderen en op te knappen.  

Wat was er veel te doen. 

De kringloopwerkgroep kwam regelmatig samen om alles te regelen 
en op te zetten. Want tja…er moesten vergunningen komen, 
stellingen voor alle mooie spullen, een kassa, er moet gepind kunnen 
worden en ook moeten er corona maatregelen genomen worden. 
Namens de kringloopwinkel Ommeren willen we onderstaande 
sponsoren hartelijk bedanken voor hun tijd, materialen en inzet! 
Zonder jullie was het onmogelijk geweest om in zo’n korte tijd, een 
geweldige winkel neer te zetten!

Handelsonderneming van Viegen heeft voor ons de kassa, het 
pinapparaat, de coronaschermen, coronastickers en het hout voor de 
stellingen geregeld en nog veel meer.
Schaap huis- en tuinonderhoud heeft ons voorzien van kleuradvies 
en heeft ook onder andere alle verf, verfbenodigdheden, steigers en 
gereedschap georganiseerd en vele uren besteed aan het  schilderen 
van wanden en vloer.
KlusWijs Kesteren heeft de schoonloopmatten en diverse bordjes 
gesponsord.
Jumbo Lienden heeft onze winkelmandjes gesponsord.
Pendik Veenendaal heeft alle materialen voor de water-, afvoer- en 
cv-leidingen gesponsord
Jebo Ommeren had een groot aandeel in gereedschap, organisatie, 
logistiek e.d.
Fam, van Beusekom hebben alle schoonmaakmiddelen, ko�e, 
koeken, de stofzuiger, het logobord boven de entree, en allerlei 
hand- en spandiensten verzorgd en ongeloo�ijk veel tijd aan het 
project besteed.
Jemako heeft diverse schoonmaakspullen gesponsord.

Wat een enthousiasme ervaren we onder de vrijwilligers, en wat 
wordt het mooi!
Echt, het gebouw is omgetoverd tot een complete, nieuwe, hippe 
winkel. 
Er moet nog heel veel gebeuren maar er is een datum gepland om de 
kringloopwinkel te openen. 
Op 21 november 2020 gaat het gebeuren de OPENING, en  jullie zijn 
allemaal van harte welkom! We hanteren de richtlijnen van het 
R.I.V.M., er zullen regels zijn om de kringloopwinkel te bezoeken. 
De openingstijden van de kringloopwinkel zullen de komende tijd 
op woensdag en zaterdag zijn van 11.00 uur tot en met 15.00 uur. 
Volg de kringloopwinkel Ommeren zeker op Facebook en Instagram 
voor alle nieuwtjes! De pagina’s zijn up-to-date en leuk om te volgen. 
Wij heten u nu alvast van harte welkom in de leukste kringloopwin-
kel van de regio.

Een kringloop winkel in Ommeren



Eigenwijs?
Dan pas je bij ons!
Wij zijn een eigentijdse én tikkeltje 
eigenwijze ouderenzorgorganisatie. 
Bij ons mag degene die het weet, 
het zeggen. En niet de manager, 
want die zijn er bij ons niet meer. 
Zo bepaal je zelf waar geld naartoe 
gaat, wat het teamrooster wordt 
en hoe een dag ingedeeld wordt. 
Tenslotte ken jij onze cliënt 
het beste. 

 

Je kunt hier 
alle kanten op.

“Ik werk nu op een afdeling 

psychogeriatrie. Maar heb hier 

ook gewerkt op afdelingen 

somatiek, revalidatie én in de 

thuiszorg. Ik ben trots op mijn 

werk. Mogelijk gemaakt door 

Zorgcentra De Betuwe.”

Sfeer proeven? 
Ben jij een Verzorgende IG of Verpleegkundige niveau 4 en wil je graag een keer 
meelopen? App, bel of mail onze recruiter Karen voor de mogelijkheden. Door het 
coronavirus zijn die helaas wel iets beperkt. Ontdek daarom ook online hoe leuk wij zijn. 

Baan in de ouderenzorg?
Welke vacature past bij jou? Ontdek het zelf op onze website 
www.werkenbijzorgcentradebetuwe.nl of neem contact op met Karen.

Recruiter Karen: 06 10 43 45 32, werkplezier@stzdb.nl

Werkplezier? Vind het bij ons!

José
Verpleegkundige

Tienermoeder

Ken je die attractie met die clowns op alle 
werelddelen in het welbekende sprookjespark 
en dan vooral dat muziekje??? Nou dat gevoel! 
Steeds weer dat zelfde deuntje… was het maar 
een achtbaan…

Maandag: Ja ik mag! 8:00 uur de auto in, op naar de teststraat. Eerste 
keet: Moment, hoestbui...Intake…De dame vraagt of je een bericht 
gehad hebt…en naar volgende keet. Onder het genot van weer een 
�inke hoestbui mag ik uitstappen en plaatsnemen op comfortabele 
stoel in de keet. 1 dame volledig in plastic gehuld.
Alles wordt uitgelegd en ik krijg een folder. ‘Leunt u maar naar achter 
en kijk maar omhoog, heeft u voorkeur van neusgat?’ Potverdikkie die 
vraag overdonderd me ik antwoord vertwijfeld ‘uhm, nee...?’ 
‘I.v.m. eventuele wondjes...’ dan gaat er een soort dun rietje heeeeeeel 
diep naar binnen. Zijn we daar zo bang voor? 
Hoestbui... en dan het volgende staa�e, een lange wattenstaaf! 
Rechtop zitten en Aaaaah... ai… mijn keel de ‘kots-re�ex’ doet het! 
En hoestbui nr. 5. Voor iedereen die nog moet… Ontspan dat is het 
geheim. Het is mij 100% meegevallen en zou het zo weer... sorry, foute 
grap. En nu wachten... wat duurt dat lang, kan zijn dat ik morgen pas 
uitslag krijg...
Even iets anders... hebben jullie dat ook... met het ‘nieuwe normaal’? 

Als je kijkt naar een �lm en iedereen doet, het ‘oude normaal’, dicht bij 
elkaar volle bars en restaurants en geen afstand houdend van elkaar...
Mijn brein zegt dat er iets niet klopt. Het zegt de hele tijd ‘anderhalve 
meter’ en ik mompel ‘ga uit mijn aura bitch!’ 
Ons brein doet iets geks met ons... denk daar maar eens over na!

Dinsdag: Om 20:00 uur kreeg ik de uitslag… NEGATIEF!!! 
Lieve mensen, blijf gezond en negatief

Quarantaine even geen Tienermoeder maar patient
 
Woensdag: Ik ben verkouden! Ik heb ‘CORONA-symptomen’ behalve 
benauwdheid, koorts en geen smaak.

Donderdag: Ik ruik en proef ineens niks meer. Wat ga ik nu doen??? Een 
citroen eten… niks geen krimp… mmm
‘Ja, ik denk dat mama Corona heeft’, roept een van mijn Tieners lachend.

Vrijdag: Toch maar de GGD gebeld... maandag door de teststraat… het 
is vrijdagochtend 9 uur!
Potverdikkie, het weekend in quarantaine. Voel me besmet mijn Tieners 
ontwijken me als ik in de buurt kom….

Zaterdag: Helaas zet dit verkoudheidje lekker door. Nog nooit zo een 
koppijn gehad en die hoest erbij maakt het nog irritanter. Maar ja, niet 
benauwd wel klein beetje verhoging inmiddels. (of was het een 
opvlieger ) 
Manlief is   vrijdag naar een andere slaapkamer verbannen. 
Iedereen volgt strenge poetsregels en houden afstand. Ik ga niet zeggen 
dat dit makkelijk is maar moeilijk heb ik het niet.

Zondag: Mijn smaak is terug, mijn hoest is erger, de hoofdpijn minder, 
mijn keel pijnlijk en een beetje verhoging maar niks alarmerends. 
Best raar, mondkapje op, als ze binnen komen. Ze komen tig x per dag 
en roepen dan, ‘Goedemorgen Corona, Slaap je Corona? O, mam ik denk 
echt dat jij Corona hebt!’ Ze koken zetten thee doen de was en oké niet 
zoals ik het doe maar... laat het los!

Beter dan dat ik de hele dag loop te desinfecteren als ik iets heb aanger-
aakt. De hele tijd die twijfel... heb ik het, heb ik het niet...ik proef weer, 
had ik niet gewoon nog moeten wachten tot na het weekend... 



SPONSOR JIJ MEE?! 
         Misschien €5,-|€10,-|€25,-|€50,-|€100,- of…?? 

 

 

 

 

 

 

  

 

0465542247  

 een impressie, 30.09.2020 
 
 

Doel van de Tour de Valentijn was om geld bijeen te brengen voor een prachtig beweegtoestel voor ouderen. 
Het beoogde Beweegtoestel is een prachtig middel om op een leuke manier actief te blijven. Dit Beweegtoestel is speciaal 
ontworpen voor ouderen. Gebruikers trainen hiermee balans, coördinatie en mobiliteit. Sponsor jij privé of met jouw bedrijf 
mee, elk bedrag is welkom, zodat de ouderen van De Valentijn het Beweegtoestel kunnen plaatsen? Er is ruim €1500,- van de 
benodigde €6600,- binnen.  Stort jouw donatie, net als onderstaande bedrijven op: 
NL 44 ABNA 0465 542 247 t.n.v. Zorggroep De Betuwe o.v.v. Spinning Tour de Valentijn 
  



H o e  m à à k t  u  h e t ?

w w w . v a n v i e g e n . c o m

Vogelenzangseweg 36  •  4033 AH  Lienden

Tel. 0344-782505  •  info@vanviegen.com

Overkappingen, schuren, schuttingen, carports, 

tuinhuizen, kapschuren, veranda’s en meer! Wij 

maken het voor je! Sfeervolle en praktische 

bouwwerken met een luxe uitstraling. 

We leveren ook complete bouwpakketten op 

maat voor de doe-het-zelvers!

✓
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