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

HET MOET WEL HEEL GEK LOPEN ALS
WE SAMEN GEEN OPLOSSING VINDEN…
Zit je ergens mee waarbij je
hulp kunt gebruiken? Zoek dan
eens contact met de sociaal
werkers van Welzijn Rivierstroom. Wij ondersteunen
inwoners van Buren – van jong
tot oud – en zoeken samen
naar oplossingen. Wij kennen
ook veel enthousiaste vrijwilligers 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
hebben we een team en een Hulppunt dat snel op vragen kan reageren.

(0344) 602 337 info@welzijnrivierstroom.nl
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Voor ieder feest is er wel een opblaasfiguur
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Veel nieuwe modellen, een kleine selectie.

Van theelepel tot aggregaat

www.stipverhuur.nl
www.pro-kids.nl
Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

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

En jij?

Voorwoord
Nieuw jaar nieuwe kansen.
Voor u ligt de eerste Fruitbode van dit jaar.
We hebben allen een raar jaar achter de rug met het covid19 virus.
Nu de teugels iets meer gevierd worden, kunnen we weer voorzichtig
vooruit kijken.
Laten we ons nog even houden aan de opgelegde beperkingen, hoe
moeilijk en ongezellig het ook is.

Mooi 2020
Geen jaar mooier
Mooier dan 2020
Onbezorgd begonnen
Besef gekomen

Wij proberen in deze editie om de verveling iets te verlichten door u
een fijn leesuurtje te bezorgen.
Let ook eens op onze adverteerders die ondanks alles vertrouwen
hebben in dit magazine, (bedankt namens het hele team).

Wij zijn kwetsbaar
Jij bent kwetsbaar
De aarde is kwetsbaar
Ga je zo door of luister je naar 2020

Er zijn helaas weinig activiteiten dus dan is het sprokkelen om artikelen
te verzamelen. We vragen dan ook altijd om kopij juist van onze lezers,
alles is welkom en delen met anderen is vaak leuk.

Aan jou te beseffen
Je mag genieten
Je mag leven
Je mag de aarde liefde geven

Let in het bijzonder eens op de pagina’s over het verduurzamen van
onze energiebehoefte en profiteer van de aangeboden mogelijkheden.
eCo Buren helpt u om een goed plan te realiseren zowel voor particulieren als voor bedrijven.
We vertrouwen er op dat wij u in mei weer op de hoogte kunnen stellen
van veel evenementen en bezoekmogelijkheden in onze gemeente.

Moor 2020
Bedankt voor dit belangrijke besef
Aarde laat ons alsjeblieft
Liefdevol bestaan

Blijf ons ook volgen op Facebook en informeer familie en vrienden dat
ze de Fruitbode ook digitaal kunnen lezen op onze site.

En jij
Kan ervoor zorgen
Dat een ieder
Dat mag ondergaan

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

Gedicht van Jeroen van Oort

Henk v. Dorland,
uitgever

Colofon
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Maak uw eigen buitenkeuken
Het fijne van de zomer is dat het leven zich voornamelijk buiten
afspeelt. De frisse lucht, de vitamine D.
We genieten er optimaal van. Helemaal in deze tijd, geeft een
buitenkeuken u nog meer het gevoel van vakantie in eigen tuin.
En zo’n buitenkeuken is helemaal niet zo heel moeilijk te realiseren.
Maak een plan
Alles begint met het hebben van een goed plan en uitgewerkte ideeën.
Internet staat er vol mee. Verzamel vooraf alle informatie die u nodig
hebt om uw droombuitenkeuken te realiseren.
Maak een moodboard, verzamel linkjes en plaatjes en maak een lijst
van eisen en wensen waaraan de keuken volgens u moet voldoen.
Denk aan voldoende werkruimte, de hoeveelheid opbergmogelijkheden, aansluitingen op gas en elektriciteit, waterpunten.
Wilt u een heel uitgebreide versie of juist een basic keuken voor alleen
de standaard werkzaamheden.
De grote-tuin-veel-opties-buitenkeuken
Bent u een beetje handig, dan kunt u ervoor kiezen zelf een buitenkeuken te ontwerpen. Het voordeel van een eigen ontwerp is dat u zelf
bepaalt hoe de keuken eruit komt te zien.
U bepaalt de inrichting dus deze keuken past perfect in uw tuin en bij
uw wensen. Op internet zijn genoeg bouwtekeningen te vinden om
ideeën op te doen of om u op weg te helpen.
Hebt u kleine kinderen, maak voor hen dan direct een miniatuurversie.
Succes gegarandeerd!
De kleine-tuin-slim-ingericht-buitenkeuken
Is uw tuin niet geschikt voor een grote buitenkeuken met veel kastruimte, kies dan voor een compacte versie van hout.
Met een gasbrander, mdf-platen en een lik meubelverf maakt u een
compacte en praktische buitenkeuken.
Plaats wieltjes onder de buitenkeuken en u kunt hem verrijden naar
iedere geschikte plek in de tuin.
Daarnaast heeft deze buitenkeuken ook ruimte om wat kleine spulletjes op te bergen, zoals uw kruiden en bakolie.
Een houten greep geeft ruimte aan een theedoek en handdoek en het
werkblad is precies groot genoeg voor het bereiden van een heerlijk
eenpansgerecht. Compact en alles bij de hand. Bekijk hier een
voorbeeld van een compacte buitenkeuken.

De weinig-budget-zo-klaar-buitenkeuken
Bent u niet zo heel handig en is uw budget klein, maar wilt u toch
graag een buitenkeuken voor een kleine prijs, dan komt u al een heel
eind met twee kistjes en een tafelblad, dat u ergens op de kop hebt
getikt. Zet de kistjes op de grond en monteer daar met lijm of een
paar schroeven het blad op. Klaar is uw buitenkeuken.
Deze low-budget-variant kunt u zelf uiteraard naar hartenlust
pimpen. Geef de kistjes een kleur en schuur het blad om er vervolgens een mooie lak overheen te verven.
Door het plaatsen van wieltjes onder de kistjes is ook deze buitenkeuken eenvoudig te verrijden. Denk wel even om de hoogte van het
blad. Is een kistje te laag? Zet er dan twee op elkaar, dan creëert u
direct extra opbergruimte.
Houd er ook rekening mee dat het blad niet te zwaar is.
U wilt immers nog enkele spullen kwijt op het blad, zoals een
gasbrander om te koken en spullen om uw eten voor te bereiden.
Een buitenkeuken is er voor iedere tuin en garandeert gezellige
zomeravonden.
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ŸBOUW ŸRENOVATIE ŸRIOLERING ŸSCHROEFFUNDERINGEN
Aanpak is op bouw en rioleringsgebied al jaren een zeer gewaardeerde partner zowel binnen als
buiten de regio.
Door onze groeiende rioleringswerkzaamheden zijn wij op zoek naar jou!!

Rioleringsmonteur m/v
Na een interne inwerk periode ga je aan de slag als zelfstandig werkend rioolmonteur. Je
werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het ontstoppen, inspecteren, onderhouden en
aanleggen van riolering systemen bij particulieren, klein zakelijke markt en overheid instellingen.

Functie eisen:
x
x
x
x
x
x
x
x

Affiniteit met bouw en/of rioolwerkzaamheden
Grote zelfstandigheid maar zeker ook een teamspeler
Denken in oplossingen en stressbestendig
Goede contactuele eigenschappen
MBO werk en denk niveau
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Bereid om enkele keren per jaar storingsdienst te draaien
Rijbewijs BE en een VCA certificaat of bereid dit te behalen

Wij bieden :
x
x
x
x
x

8 leuke collega’s
Markt conform salaris
Mogelijkheid tot het doen van cursussen
Prettige werksfeer
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Spreek het bovenstaande je aan ?
Solliciteer dan meteen dat kan door je CV met pasfoto en sollicitatiebrief te sturen of te mailen of
telefonisch contact op te nemen met Rob Herkströter via 0344-661699
Aanpak Bouw en Riool
Tav. Rob Herkströter
Twee Sluizen 11
4016 DC Kapel-Avezaath
info@aanpak.eu

Zo
eenvoudig.

Een bouwkundige constructie is complex.
U wilt efficiënt bouwen én het ontwerp
van de architect respecteren. U wilt
kunnen rekenen op een solide bouwwerk,
maar wel met minimaal materiaalgebruik.
Dat begrijpen wij. ‘Gaan we doen’, zeggen
we dan. Simpelweg omdat we alle kennis
en ervaring in huis hebben. Welke
uitdaging heeft u voor ons?
Van Roekel maakt complex eenvoudig.

RHENEN

0317 681 100

ROEKEL .NL

eCoBuren
energieCoöperatie

eCoBuren verbindt

De energietrĂŶƐŝƟĞŝƐŐeen vraag maar een
noodzaak. Verduurzamen moet echt een
versnelling krijgen. Verduurzamen van onze
energiebehoeŌe doen we samen zowel in onze
eigen gemeente als in de regio. eCoBuren staat
voor samenwerken van bewoners en ondernemers,
• We bouwen samen aan kennis en delen
ervaringen,
• We sluiten niemand uit,
• We zien de jeugd als een belangrijkĞƉĂƌƟũ͕
hun toekomst hangt af van onzĞĂĐƟĞƐŶƵ͕
• We delen in eigendom, in de resultaten maar
we investeren ook samen,
• We werken samen met andere bewoners en
ondernemersverenigingen in de kernen van
Buren
Ondernemers
• Ontdekken de kansen van duurzame opwek
voor hun bedrijfsvoering,
• Bundelen hun krachten waarvan niet alleen
zijzelf maar ook de omwonenden prŽĮƚeren,
• Stellen hun dak ter beschikking voor
duurzame opwek van energie,
• Realiseren met ons laadvoorzieningen voor
elektrische auto’s ten behoeve van de
ondernemer, de klanten en omwonenden.
eCoBuren heeŌĂůƐǁerkgebied de gemeente Buren
maar de energietrĂŶƐŝƟĞŚŽƵĚƚŶŝĞt op bij de
gemeentegrenzen. Wij werken dan ook graag
samen met coöperaƟĞƐŝŶĚĞĂŶĚĞƌe gemeenten
binnen de Regio Rivierenland.
Meedoen
Wil je meer weten, je eigen energiebehoeŌe verduurzĂŵĞŶŽĨĂĐƟĞf zijn binnen de coöperaƟĞ͕ǌelf aan het
stuur van de energietrĂŶƐŝƟĞ zitten, kijk dan op www.ecoburen.nl en word lid of stuur je vragen naar
info@ecoburen.nl

Technisch Adviesburo Betuwe
De beste van Nederland op het gebied van Advies
Groenendaal 38 ͻ 4003 EL Tiel ͻ Tel. 06-27207073

Warmtepomp systemen

'ĂƐůŽǌĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ
Werktuigbouwkunde
Elektratechniek

WWW.TECHNISCHADVIESBUROBETUWE.NL
de wereld verandert,
verander jij mee?

Aron van Doorn

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op!

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
06 129 617 83

Madelievenkamp 13, 4024 JR Eck en Wiel
0344-700229 – aron@dofindi.nl

Gedichtenwedstrijd Buren 625
Wat is er leuker dan spelen met taal? Maak een gedicht over de stad
Buren. Zeker nu Buren 625 jaar stadsrechten heeft. Laat je fantasie de
vrije loop. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over een favoriete plek in
en rond de stad. Over je eigen huis, je straat, over je herinneringen als
bezoeker van Buren enzovoort.
Wanneer?
Je kunt vanaf 28 januari, de nationale gedichtendag, je gedicht
insturen en wel tot 1 mei. Uit de gedichten selecteert de jury 50
gedichten waar de vele wandelaars in Buren van kunnen genieten en
wel in een wandeling door het mooie Buren vanaf 1 juni tot 31
augustus.
Wandelen door Buren
Al wandelend van gedicht naar gedicht tijdens een bezoek aan
Buren. De gedichten worden geïllustreerd door foto’s van Huub
Claessens. Voor de vormgeving van elk gedicht en bijbehorende foto
worden 5 verschillende vormgevers uitgenodigd.
Lijkt het je niet leuk om tijdens een bezoek aan Buren je eigen
gedicht te lezen?

Jury
De gedichten worden beoordeeld door een vakkundige jury
bestaande uit: Jesse Laport, stadsdichter Arnhem (voorzitter); Ria van
Koppen, stadsdichter Culemborg; Fred Eggink, stadsdichter Buren;
Corrie Baars, inwoonster Buren, vrijwilliger en sociaal zeer betrokken;
Marceline Loudon, inwoonster Buren, programmeur Muziek in Buren.
De inschrijvingen worden beoordeeld in elk van de drie genoemde
categorieën daarnaast beoordeelt de jury de beste vormgever.
Na de wandeling kan ook het publiek het gedicht over Buren beoordelen en wel via de website www.bureningedichten.nl of via het toeristisch informatiepunt Beleef Buren aan de Markt 1.
Prijzen
Uiteraard de eer en voor elke winnaar twee (Corona) gedichtenbundels: Niet aanraken alsjeblieft en Finish zonder streep. De stichting
Buren625 stelt als publieksprijs voor het winnende gedicht een
dinercheque ter waarde van €100,- ter beschikking te besteden bij de
Burense Horeca.

Spelregels.
Een gedicht mag rijmen, maar het hoeft niet. Wel mag het gedicht
niet langer zijn dan 20 regels. Deelnemers kunnen meedoen in 3
categorieën,
1.
Tot en met 12 jaar
2.
13 tot en met 18 jaar
3.
19 jaar en ouder
Je kunt deelnemen en het gedicht inzenden door middel van
bijgaand formulier. Met het invullen van het formulier geef je Stichting Buren625 de publicatierechten onder vermelding van de naam
van de auteur. Elke deelnemer kan 1 gedicht insturen. De deelnemers
hoeven niet alleen uit Buren of de gemeente Buren te komen,
iedereen is welkom om mee te doen.

24 maart
OPEN!

Woensdag 24 maart 8.30 uur opent de tweede Boon’s Markt
in de omgeving en de 14e Boon’s Markt in Nederland.
Dat is goed nieuws voor Buren en omgeving, maar ook
Boon’s Markt Eck en Wiel doet mee met het openingsfeest.

HET KAN WÈL!
èn het lekkerste
vers èn heel
voordelig!
Buren, Graafschapsstraat 2B - Eck en Wiel, Veerweg 14 - www.boonsmarkt.nl
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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!

RGB Headset PC/PS4/Switch
Sprit of gamer PRO-H8 RGB
Headset

Nintendo Switch Controller
Nintendo Switch - Bluetooth
Controller met polsband

PS4 Draadloze controller
Draadloze controller met koptele
宩宲宲宱季室室宱家宯宸宬宷宬宱宪季孰季宆室宰宲宸s室宪宨

Referentie: SUZ-MIC-PHB

Referentie: UC-2948

Referentie: UC-1636

Prijs

€ 27,00

Prijs

€ 54,99

Prijs

€ 41,99

Lore

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

www.gameproducts.nl

Mechanisch toetsenbord
White Shark Spartan mechanisch
gaming toetsenbord GK-1925

Toetsenbord RGB-rainbow
Gaming Toetsenbord Rainbow
achtergrond verlichting

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

Referentie: SME-SPARTAN

Referentie: SEG-46803

Referentie: XFY-XG-M4-RGB-BLUE

Prijs

€ 41,99

Prijs

€ 22,99

Prijs

€ 65,99

Sterk in beton
DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN
VAN NIEUWE KUNSTGEBITTEN

Professionele betonvloeren,
funderingen en vloerrenovatie
Molenkempke 4 - 4043 KC Opheusden - 0488 44 36 30
www.debruinbetonwerken.nl - Info@debruinbetonwerken.nl

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

‘’Wij gaan weg uit de Betuwe, maar de Betuwe niet uit ons’’.
Een paar weken geleden alweer, heeft
de gemeente Buren afscheid genomen
van zijn burgemeester Jan de Boer.
Hij heeft in Buren met acht jaar
burgemeesterschap genoeg ervaring
opgedaan om een nieuwe start in
Den Helder te maken.
Wat Den Helder hem biedt boven
Buren is ook voor hem nog een
verassing. Alhoewel….. hij kent
Noord Holland als zijn broekzak,
neemt een schat aan ervaring en
kennis mee en ‘gaat er open in ‘, zoals
hij het zelf zegt. Buren verliest een
voor velen geweldige, menselijke
bestuurder die bij evenveel inwoners
die hem te maken hebben gehad, een goed gevoel achterlaat.
De Boer was toegankelijk en open naar iedereen.
Ook op bestuurlijk lokaal en regionaal vlak laat hij een onuitwisbare indruk achter.
Den Helder boft met zijn nieuwe eerste burger!

Jan de Boer vertrekt naar eigen zeggen met een goed gevoel.
‘’Acht jaar is een mooie periode. Lang genoeg om bestuurlijke zaken
op een rij te krijgen.’’ Heel veel werk zal, doordat burgemeesters overal
eenzelfde portefeuille hebben, hetzelfde zijn, maar veel zaken zullen
ook nieuw zijn en daar komt die bestuurlijke ervaring dan weer van
pas.
Daarnaast heeft Den Helder een marinebasis en de haven. Dat is dan
weer nieuw!
Zelfstandig
Qua inwoneraantal is Den Helder tweemaal zo groot als de gemeente
Buren. Of Buren een zelfstandige gemeente zal blijven?
‘’Als je je dienstverlening op orde hebt, je zorgt voor een ‘gezonde
portemonnee’, bestuurlijke rust weet te houden en je als gemeente je
verantwoordelijkheid neemt en belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld windmolens, vluchtelingen enz. niet over de schutting naar de
buurgemeenten gooit, doet niemand je iets’’.

De Boer zegt zelf een mooie tijd in de Betuwe te hebben gehad.
‘’Wij gaan weg uit de Betuwe, maar de Betuwe niet uit ons’’.
Met de portefeuille Openbare orde en veiligheid, (Regionale) samenwerking en coördinatie op verbonden partijen, aanpak ondermijning
en fraude, handhaving APV, Brandweer, archief, bestuurskracht,
juridische zaken, Buren 625 én daarnaast ook nog tien ambtsgebonden onbezoldigde nevenfuncties heeft hij in Buren en de regio
werk genoeg gehad.
Verbindingen
Verbindingen leggen met en tussen organisaties en burgers was voor
De Boer een belangrijk item.
‘’De gemeente Buren bestaat uit losse bouwstenen (dorpen met hun
eigen dorpshuis en verenigingen) en vooral hun vrijwilligers.
Om daar verbindingen in en tussen te leggen is belangrijk voor al die
dorpen. Door veel bezoeken af te leggen, veel gesprekken aan te gaan
én vrijwilligersprijzen uit te reiken, heeft De Boer getracht daar
handen en voeten aan te geven.
Leuk en minder leuk
De talloze bezoeken, Koningsdag, de doortocht van de Ropa Run,
Buren Toen Theater (en hun repetities), het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen en de spontane contacten zijn enkele onderdelen van De Boers werk in onze gemeente die hem een goede gevoel
geven.
‘’Altijd laagdrempelig en in een goede balans’’, zegt hij zelf. ‘’Heel veel
was er leuk’’. Een absoluut hoogtepunt noemt hij het kerngericht
werken: ‘’Een verbeterslag voor beter contact’’.
Minder leuke kanten aan het Burense burgemeesterschap waren er
natuurlijk ook. De Boer noemt de druk op de samenleving die steeds
groter wordt, ongelukken die gezinsdrama’s tot gevolg hadden,
handhaven van huisvesting van arbeidsmigranten en – de laatste
jaren steeds erger- de vermenging van de boven- en de onderwereld.
Drugsafval en boeren die door de onderwereld onder druk worden
gezet, baarden hem oprecht zorgen.

Foto: Iris Spaink

Fred Eggink 17 februari 2021
Vaarwel
Hij voelde zich heel snel thuis
in ons Rivierenland.
Buren was zijn haven,
en het werd een hechte band.
Motor van de FruitDelta,
‘n wandelpad zag het licht.
Groot promotor van de streek,
liefde op het eerste gezicht.
Je hebt de streek omarmd,
met een passie ongehoord.
Dank voor al die jaren,
De Boer ploegt elders voort....
Heel veel succes!
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Poelier Van Ledden: Al 30 jaar vertrouwd

Poelier van Ledden, sinds november 2020 nieuw in Lienden, maar
al 30 jaar actief in de Betuwe.
Sinds jaar en dag geniet men al van de kip, het wild en het
gevogelte van dit echte familiebedrijf, gerund door vader en zoon.
Zij bieden een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten, alles
wordt zelf gemaakt en dat proef je!
Poelier Van Ledden haalt de kip al jaren bij dezelfde slachterijen
waardoor de kwaliteit en het welzijn gegarandeerd zijn.
Poelier Van Ledden is bekend in de regio.
Vanuit de hele Betuwe bezochten liefhebbers van kippenvlees de
winkel in Kesteren. Daar groeide het bedrijf uit zijn jasje.
In het winkelcentrum van Lienden heeft de poelier een geschikte
nieuwe plek gevonden met een nog uitgebreider assortiment en een
kok die verse maaltijden bereidt.
Bij Poelier Van Ledden kunt u terecht voor diverse soorten kip- en
wildproducten. Kip is en blijft populair. Het is een heerlijk, gezond en
verantwoord stukje vlees.
In de winkel is werkelijk van alles te verkrijgen van kip. Zoals natuurlijk kippenpoten, kipfilet, diverse kipschnitzels en dergelijke, maar ook
rookworsten, gehaktballen en saucijzen, allemaal ambachtelijk
gemaakt van kip en allemaal van de beste kwaliteit.
Ook voor diverse soorten maaltijden voor de hapjespan en andere
schotels kunt u bij Poelier Van Ledden terecht.

De maaltijden zijn nieuw bij Van Ledden.
Er zijn een aantal standaard maaltijden zoals Bami of Nasi met Ajam
Pangang en Lasagne, aangevuld met 2 of 3 weekgerechten.
Fijn voor als u zelf even geen tijd hebt om te koken, u haalt met
gemak een gezonde en goede maaltijd.
Ook hebben ze een nieuwe webshop waar u eenvoudig uw kip, wild
of gevogelte kunt bestellen.
Laat uw bestelling gemakkelijk thuisbezorgen of haal het op in de
winkel.
Adelsweg 8c Lienden
T: 0344-841054
Info@poeliervanledden.nl
www.poeliervanledden.nl

Coq au vin

Bereiding

Hoofdgerecht bereidingstijd
31-60 minuten
4 personen

1. Snij het jonge haantje (of kippetje) in stukken - of vraag de poelier
om dit te doen - en wrijf het dan goed in met peper & zout.
2. Smelt de boter in een dikke pan (emaille, gietijzer, braadpan,
koper, enzovoort) en voeg het ontbijtspek toe. Vervolgens laat je de
sjalot, oerpeen en gele peen hierin fruiten.
3. Haal dan alles uit de pan en braad het haantje op hoog vuur om en
om goudbruin. Nu voeg je de knoflook en de cognac toe. Besprenkel
vervolgens met de bloem en roer dit alles minimaal 4 minuten om
met een houten lepel.
4. Voeg nu de champignons, warme witte wijn, spek, oerpeen, gele
peen en sjalot toe en zet het vuur hoog. Laat het 15 minuten lang
zonder deksel verder sudderen.
5. Breng zo nodig nog op smaak met peper & zout en bestrooi de
coq-au-vin met de krulpeterselie.

Ingrediënten
1 jong haantje (of kippetje), 3 el boter, 150 g ontbijtspek in blokjes
gesneden, 6 sjalotjes fijngesneden, 1 oerpeen in grove stukken gesneden, 1 gele peen in grove stukken gesneden, 2 tenen knoflook in plakjes
gesneden, 4 el cognac, 1 el bloem, 200 g champignons in vieren
gesneden, ½ l witte wijn warm, 2 el krulpeterselie grofgesneden, peper
& zout

Wij wensen u goede paasdagen toe

Culinair
Vegetarisch stoofpotje
Voorbereidingstijd5 MINUTEN
Bereidingstijd40 MINUTEN
Ingrediënten
•
500 gr champignons (bijv.
een mix van witte en kastanje
champignons)
•
8 worteltjes (of een winterpeen)
in stukjes
•
2 sjalotjes fijngesnipperd
•
2 teentjes knoflook fijngehakt
•
olijfolie
•
150 ml rode wijn (ik gebruikte Merlot)
•
200 ml groentebouillon
•
1 el bloem
•
1 el tomatenpuree
•
2 takjes tijm
•
2 laurierblaadjes
•
versgemalen peper
•
paar takjes verse peterselie gehakt
Bereidingswijze:
1.
Verhit een scheutje olijfolie in een hapjespan en fruit hierin
de sjalotjes met de knoflook in ca 5 minuten op laag vuur.
2.
Voeg de worteltjes en bak een minuutje mee.
3.
Voeg de champignons toe en bak 2 minuten mee.
4.
Voeg de bloem toe en bak nog een minuutje mee.
5.
Doe dan de tomatenpuree erbij en bak nog een minuutje.
6.
Giet de groentebouillon en de wijn erbij.
7.
Roer alles door elkaar en leg de takjes tijm en de laurierblaadjes erin.
8.
Laat het geheel zonder deksel op de pan 30 minuten
zachtjes pruttelen.
9.
Breng het stoofpotje verder op smaak met versgemalen
peper.
10.
Verwijder de laurierblaadjes en takjes tijm en strooi er wat
versgehakte peterselie overheen.

Kippenlevertjes met paddenstoelen
Ingrediënten 4 personen
3 eetlepels notenolie
6 sjalotjes
400 gr kippenlevertjes
500 gr gemengde paddestoelen of cantharellen
zeezout, peper
3 eetlepels fijngesneden peterselie
Voorbereiding
Snipper de sjalotjes, snijd de kippenlevertjes klein en de
paddestoelen in plakjes
Bereidingswijze
Verhit in een wok de olie en bak de sjalotjes glazig.
Voeg de kippenlevertjes toe en bak ze ± 4 minuten al
omscheppend.
Voeg de paddestoelen toe en bak ze ± 3 minuten mee.
Breng op smaak met zeezout en peper en bestrooi Met
peterselie.
Serveertip
Leker met brood of rijst

Gebakken scholfilet met asperges en botersaus
Ingredienten voor 2 personen:
2 scholfilets
1 pak asperges
30g roomboter om
in te bakken
100g roomboter
om de saus te monteren, in kleine
blokjes en ijskoud
(zet ze even 10 minuten in de diepvries voordat je ze gaat
gebruiken)
1dl droge witte wijn
1el witte wijn azijn
1 sjalotje
2 peperkorrels
2el plantaardige olie
2dl room
Bereidingswijze
Schil de asperges en snijd de onderkant eraf. Breng een grote pan
met water en zout aan de kook. Leg de asperges erin en breng het
water weer aan de kook. Laat de asperges 6 minuten koken.
Draai dan het vuur uit en laat de asperges circa 15 minuten
nagaren in het hete water terwijl je het deksel op de pan laat.
Daarna afgieten en goed laten uitlekken.
Snijd het sjalotje fijn. Zet een steelpannetje op het vuur en doe
hierin de azijn, witte wijn, peperkorrels en sjalot.
Breng aan de kook en kook in tot 1/3. Zeef de ui en peperkorrels
er vervolgens uit. Voeg room toe en breng weer aan de kook.
Zet het vuur zacht of uit en klop er de koude klontjes boter door.
Niet meer aan de kook brengen. Breng op smaak met peper en
zout.
Doe 30 g roomboter en 2 eetlepels plantaardige olie in een
koekenpan. Bestrooi de scholfilets met peper en zout.
Bak de filets in het hete vet in 2-3 minuten per kant bruin en gaar.
Serveer de mooie scholfilets op de asperges en schenk hier wat
van de botersaus overheen.
Wat je eventueel ook nog kunt doen:
– Serveer samen met de tuinbonensalade met munt en blokjes
kaas
– Serveer samen met wat gekookte aardappelen (of krieltjes)

Broodje ei op zijn paasbest
Ingrediënten
•
4 grote harde broodjes
•
½ bosje bieslook + extra om te garneren
•
2 el crème fraîche
•
4 grote eieren
•
50 g geraspte Parmezaanse kaas
Bereiding
1.
Verwarm de oven voor op 180°C.
2.
Snijd het kapje van de broodjes en verwijder net zoveel
broodkruim als nodig is om ruimte te maken voor een ei.
3.
Zet de broodjes op een bakplaat bedekt met bakpapier.
4.
Bestrooi de binnenkant met zout en peper en verdeel er
de helft van de kruiden en crème fraîche over.
5.
Breek voorzichtig een ei in elk broodje.
6.
Verdeel er de rest van de kruiden en crème fraîche over en
bestrooi met zout en peper.
7.
Bak de broodjes in het midden van de oven 20-25 min. of
tot het ei gaar is.
8.
Bak de laatste 5 min. ook de kapjes van de broodjes mee.
9.
Serveer de broodjes met de kapjes en bestrooi eventueel
met wat Parmezaanse kaas.
10.
Garneer met bieslook.
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Een koninklijke vraag
We schrijven het jaar 2005.
Op het Provinciehuis in Arnhem ruziën bestuurders en ambtenaren al maanden wat voor geschenk ze Hare Majesteit koningin
Beatrix moeten geven als ze in juni van dat jaar de provincie zal
bezoeken in het kader van de viering van haar 25-jarig jubileum als
vorstin. Twee maanden voor de datum, eigenlijk veel te laat,
kloppen ze bij mij aan. Ik had enige bekendheid verworven met
een boek, dat mede gefinancierd was door Gedeputeerde Staten:
een geschiedenis van mijn geboortedorp Ingen tussen 1900 en
2000. Met als invalshoek de modernisering op alle gebied, die het
dorp in de twintigste eeuw had doorgemaakt.
Ik dook de archieven in, interviewde tientallen dorpelingen, die nog
nooit geïnterviewd waren, diepte een aantal eigen verhalen uit het
café op, mengde die drie elementen door elkaar en maakte er een
boek van. Het heette Een jongen van het dorp.
Het was mijn achtste boek en mijn eerste over de Betuwe.
Het boek was een onverwacht succes over heel Nederland.
In meerdere drukken werden er vijftienduizend exemplaren
verkocht. Lezers kwamen uit Friesland, Zeeland en Limburg om dat
minutieuze dorp aan de Rijn te bezoeken en begonnen altijd in het
café, dat een hoofdrol in het boek speelde.
Dat was nog niet alles: het boek kreeg de Eureka-prijs van de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor het beste
boek in 2003 dat wetenschappelijke noties verbond met een
leesbaarheid, toegankelijk voor een groot publiek.
Voorzitter van de jury was Midas Dekkers, óók een zoon van een
kroegbaas, maar dat wist ik toen nog niet.
Het naadje van de kous
Dat alles speelde een rol toen de provincie mij vroeg een essay te
schrijven over Gelderland als cadeau voor Hare Majesteit.
Er was weinig tijd, het moest snel klaar, het liefst gisteren. In sneltreinvaart bezocht ik de drie hoofdgebieden Achterhoek, Veluwe en de
Betuwe, las boeken en verslagen en interviewde een keur aan
regionale amateurhistorici waaronder de Historische Kring Kesteren,
milieuactivisten, voormalige commissarissen van de Koningin,
fotografen, journalisten, burgemeesters en andere bestuurders,
landschapsinrichters en gewone burgers.
Eind mei was het verhaal klaar.
Op tijd om er nog een deftige, exclusieve uitgave van te maken, in
hemelsblauw met oranje leeslint, immers voor de majesteit.
Ik noemde het Gelderland Veelvolkerenstaat, omdat ik nergens een
gemeenschappelijke noemer tussen de drie gebieden had kunnen
vinden. Ik was niet de eerste.
Toen de Doesburgse onderwijzer C. Geerlings in 1941 het Gelders
Volkslied schreef hij drie coupletten over respectievelijk Veluwe,
Achterhoek en Betuwe, maar een vierde over de provincie als geheel
lukte hem met geen mogelijkheid.
En is er ook nooit gekomen.
Beatrix was altijd ijverig, hardwerkend en wilde het naadje van de
kous weten. Dus deelde een lid van de hofhouding me al veel eerder
mee dat ze de tekst een week voor de aanbieding in huis wilde
hebben, zodat ze met de heren bestuurders stevig over dat naadje
kon discussiëren.
Dat het dan nog niet zo mooi gedrukt was van geen belang, aldus de
lakei.
Zo geschiedde.

Toen kwam het moment dat de eenvoudige letterknecht aan Hare
Majesteit werd voorgesteld. [‘U hebt een fijne pen, meneer van Esterik’]
En het moment dat de schrijver grote moeite had om zijn van verbazing dreigende openvallende mond dicht te houden: ‘U hebt toch dat
boek geschreven Een jongen van het dorp over uw geboortedorp in de
Betuwe?’ ‘Ja, mevrouw, dat is juist.’
‘Precies, en naast dat dorp lag toch een ander dorp met een rechtzinnige kerk?’
‘Ja, dat is het dorp van mijn moeder met een kerk van de
Gereformeerde Bond.’
‘Nou heb ik aan U als ervaringsdeskundige een vraag.
In de weekenden gaan wij vaak ter ontspanning naar ons verblijf op de
Hoge Veluwe. Nu is het de tijd, zoals u weet, van de vogelpest en de
ophokplicht.
Nou, laatst deed ik boodschappen in Barneveld en werd ik staande
gehouden door de vrouwen met lange rokken en knotjes in het haar.
“U weet toch wat dit is, Majesteit?” zeiden ze. ‘Ik wist eerst niet wat ze
bedoelden, maar het bleek de vogelgriep.’ “Dit is”, zeiden ze , “de straf
van God!” ‘Toen wist ik niet wat daarop te antwoorden.
U beschrijft het geloof van het dorp van uw moeder. Wat zou U
antwoorden?’
Daar stond ik. Met een mond vol tanden.
‘Dat is niet zo eenvoudig’, zei ik om wat tijd te winnen.
‘Mijn ervaring leert dat deze mensen stevige opvattingen hebben en
niet makkelijk van hun standpunten zijn af te brengen.
U en ik zullen er waarschijnlijk geen straf van God in zien.
Maar dat zal ze niet overtuigen.’
Geen antwoord dus. Maar het was ook een onmogelijke vraag.
Toen vulde zij de leemte zelf maar in met wat je zou kunnen
omschrijven als een vorstelijke opmerking:
‘Ach’, dacht ik toen bij mezelf, ‘het zijn ook Nederlanders.’
Om meteen daarna met een bijna onmerkbaar knikje aan te geven dat
het gesprek was afgelopen.
Chris van Esterik
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Al
meer dan
200 tevrede n
klanten in de
Betuwe!

100% PRIJS- &
KWALITEITSGARANTIE
Zonnepanelen voor een eerlijke prijs!
Vraag binnen één minuut een vrijblijvende
offerte op via vanarkelsolar.nl

Opvoeden doen we samen in Buren
BUREN - Buurtgezinnen is een maatschappelijk initiatief
gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.
In Nederland is Buurtgezinnen al in veel gemeenten actief.
Een gezin dat het zwaar heeft (vraaggezin) wordt gekoppeld aan
een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin).
Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden
ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig.
Sinds kort is coördinator Lieke van der Heijden voor Buurtgezinnen van start gegaan in de gemeente Buren.
Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op binnen een gezin.
Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over.
Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en
aandacht aan de kinderen te besteden, terwijl je ze dat van harte
gunt. Je kunt het niet langer alleen.
Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen en gaat op zoek naar een
passend steungezin.
De coördinator neemt contact met jou op en bespreekt wat Buurtgezinnen voor jouw gezin kan betekenen.
Hoe werkt het?
Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin rondom de kinderen.
Samen met de coördinator van Buurtgezinnen bespreek je welke
ondersteuning je zou willen bieden, welke kinderen in jullie gezin
passen (leeftijd, j/m) en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar hebt.
De coördinator kijkt welke gezinnen het beste bij elkaar passen,
maakt de match en begeleidt beide gezinnen maximaal twee jaar.
Veel van de steungezinnen ervaren steungezin zijn als zingevend en
een verrijking van hun leven.

Een vraag- en steungezin maken samen met de coördinator van Buurtgezinnen afspraken welke steun er nodig is.
Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: een (halve) dag per week een
peuter opvangen, een kleuter naar zwemles of sport brengen of een
rustige huiswerkplek bieden aan een puber.
Het zijn enkele voorbeelden, maar er zijn nog genoeg hulpvragen te
bedenken.
Meer informatie?
Via Lieke van der Heijden (06-10812552 of lieke@buurtgezinnen.nl) of
www.buurtgezinnen.nl

Van Viegen komt naar Maurik
15 februari ondertekende Marcel en Wilma van Viegen van
Handelsonderneming van Viegen de koopovereenkomst voor
Doejenburg II. Daarmee vestigt opnieuw een ondernemer zich op
het bedrijventerrein in Maurik.
En wat voor ondernemer?
Van Viegen begon in 2003 met het nu ondenkbare product plexiglas.
Op hun vestiging in Lienden konden klanten hun plexiglas bestellen
en afhalen. Daarna kwam daar het bouwen van een veranda met
polycarbonaat bij.
En zo groeide het bedrijf uit tot een onderneming waar maatwerk
wordt geleverd voor verschillende bouwprojecten zoals veranda’s,
garages, hooibergen en overkappingen.
“We zijn uit ons jasje gegroeid.
We komen naar Maurik om ons groter te vestigen en nog verder te
groeien.

Wie had kunnen denken dat je na jaren werken in de zorg en in de
grafische vormgeving, een succesvolle onderneming opbouwt in
een geheel andere sector en je nu ineens je onderneming zou
vestigen op Doejenburg II.
Dit bewijst maar weer: volg je droom!”
Wethouder Karl Maier wenst de ondernemers veel succes met alle
mooie plannen die nog gaan komen.
Handelsonderneming Van Viegen
Vogelenzangseweg 36
4033 AH Lienden
T: 06 - 30 67 46 60
Info@ vanviegen.com
www.vanviegen.com
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STILZITTEN IS GEEN OPTIE

Alhoewel we dan in de club niet mogen sporten, zijn we natuurlijk wel volop
buiten aan de slag. We durven zeker te zeggen dat we voor ieder wat wils
hebben. De uitdaging ligt bij jou, namelijk die 1e stap zetten om in beweging
te komen. Die drempel is misschien wel hoog voor je gevoel, maar kom je het
niet ervaren, dan kom je het ook niet te weten.

Personal Training
Je hebt de mogelijkheid om 1 op 1 of als duo te sporten o.b.v. jouw eigen
personal trainer.
Outdoor Fitness
Met meerdere 2-tallen je eigen programma afwerken, waarbij de trainer per
2-tal instructie komt geven.
CrossBox
Op vast gestelde tijdstippen verdeeld over de dag je eigen training afwerken,
dit m.b.v. alle trainingsattributen die in de CrossBox staan.

QR-Fit
Met behulp van je telefoon QR-codes inscannen, waarna je jouw niveau van
sporten kunt kiezen en de oefeningen voorgedaan worden. Dit alles op ons
Bootcampterrein of op één van de 10 wandelroutes in de regio.
Bootcamp & Hardlooptraining
Deze outdoortrainingen staan vast op het lesrooster, dit uiteraard in een
aangepast RIVM format.
Spinning en KratJeFit
Is het droog, dan plaatsen we ook spinning en Krat Je Fit op het lesrooster.

Livestreaming
Vele 10-tallen groepslessen staan op de ochtend en de avond ingepland en
kan je vanuit je thuissituatie meedoen, met onze eigen instructeurs, wel zo
leuk.
On demand
Van tevoren opgenomen lessen, die je zo vanaf de Juliën-App kunt volgen op
elk gewenst tijdstip en op iedere plaats.
Fitness Thuishulp
Onze trainers komen aan huis bij de 65+, voor tips en adviezen.

VRAAG OM MEER INFO, IN BEWEGING BLIJVEN IS ESSENTIEEL
Healthclub Juliën Provincialeweg 16 Lienden Tel.0344-602204 www.healthclubjulien.nl

Healthclub Juliën geldt als
de leefstijl- en preventiespecialist in de regio. In het royale
sport- & gezondheidscentrum
te Lienden zijn clubleden het
gehele jaar actief o.b.v. trainers
en coaches om in een gezellige
sfeer te werken aan hun wensen en doelstellingen.
De healthclub wordt dan ook
gezien als dè Vitaliteitsmotor van Rivierenland. Zoals
verantwoord eten en drinken
essentieel zijn, is ook verantwoord bewegen noodzakelijk
om gezond te blijven. Speciaal
voor onze clubleden van 65
jaar en ouder starten we met
de gratis service FitnessThuisHulp. Een van de trainers komt
op afspraak thuis langs (we
volgen de RIVM richtlijnen)
om het thuisfitness programma te activeren, oefeningen
uit te leggen en een 4-weeks
voedingsprogramma samen
te stellen. Door mee te doen,
versterk je het immuunsysteem, verbeter je het lichaamsgewicht en voorkom je
inactiviteit.

Nog geen clublid?
Doe gratis en vrijblijvend mee.
We bieden vijftig 65-plussers
uit de regio de mogelijkheid
om de FitnessThuisHulp basisservice te ervaren (exclusief
voedingsprogramma ter waarde van €39,-). Als je zegt “ja ik
wil meedoen”, bel dan
Tel. 0344-602204 of mail
info@healthclubjulien.nl
en kom in beweging.

START GRATIS
& BEL

Fitness ThuisHulpLijn

0344-602204
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot
17.00 uur.

Actie!

Roep Fruitbode bij het afrekenen
en ontvang meteen 10% korting
op een product naar keuze
of lever deze advertentie in*
*Actie geldig in de
maanden maart en april

Groot assortiment voor de thuisbakker,
veel streekproducten en leuke cadeautjes!

25 jaar DE PANNEKOEKBAKKER in Buren
Op 1 april 1996 opende De Pannekoekenbakker in Buren voor het
eerst haar deuren, door de jaren heen werd dit het adres om
gezellig uit eten te gaan met het gezin of een mooie tussenstop
tijdens een van de wandel of fietstochten door onze mooie regio.
De kinderen die in de eerste jaren in ons restaurant binnenwandelde en een mooi cadeautje uitzochten in ons winkeltje met de
smulmunten die ze kregen bij de pannenkoek, zijn nu de ouders
geworden die hun kinderen helpen met het uitzoeken van een
lekkere pannenkoek en een cadeautje na afloop.
De ouders van toen komen nu langs om met hun kleinkinderen nog
eens terug te keren naar het mooie vestingstadje, na een tussenstop in de speeltuin is het nog even genieten van een punt
huisgemaakte appeltaart met koffie en poffertjes voor de kleinkinderen.
De afgelopen 25 jaar hebben we een mooie en trouwe schare van
gasten opgebouwd die ons de afgelopen periode meer dan eens
gesteund hebben met het afhalen van pannenkoeken of door deel
te nemen aan de speurtocht door Buren die wij nu aanbieden.
We willen iedereen bedanken voor de afgelopen 25 jaar en hopen
op 1 april 2021 ons 25 jarig jubileum te mogen vieren met een deur
die weer voor iedereen open staat, een terras dat in de zon ligt te
blinken en de pannenkoeken die u van ons gewend bent.
De Pannenkoekenbakker Buren. Altijd een feest!!

Pannenkoeken, poffertjes,
gebak en Italiaans ijs
Molen De Prins van Oranje Buren
Molenwinkel open op zaterdag- en zondagmiddag tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Buitenhuizenpoort 25, Buren
Tel. 0344 572783

www.pannekoekbakker-buren.nl

www.credion.nl

‘Maatwerkoplossing voor u bedrijfsHQRIYDVWJRHGILQDQFLHULQJ"Ù

Heeft u advies of hulp

Credion realiseert XZEHGULMIVHQYDVWJRHGéQDQFLHULQJ

nodig? Neem vrijblijvend
contact met ons op. Wij
staan u graag bij als uw

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

ﬁnancieringsspecialist.

Arjan Staal
astaal@credion.nl

Credion Rivierenland Plantijnweg 32a 4104 BB Culemborg (0345) 63 82 00

rivierenland@credion.nl

06 51 43 85 12

Het kan met Credion.

Buren viert 625 jaar stadsrechten in 2021

De plannen lagen klaar maar Corona gooide roet in het eten.
In 2020 ging er heel veel niet door maar de verschillende vrijwilligers en evenementenorganisaties in Buren hebben er in 2021 des
te meer zin in om alsnog een feest te vieren. Dit geldt natuurlijk
voor de reguliere activiteiten die in Buren van oudsher zeer talrijk
zijn maar het geldt zeker ook voor de Stichting Buren625.
We kijken met de gemeente wat er dit jaar mogelijk is en we roepen
iedereen op om met ideeën te komen. Een speciaal jeugdvoetbaltoernooi of extra luister voor de 75-jarige Oranjevereniging?
Nieuw is zeker “Buren in Gedichten”, een gedichtenwedstrijd over de
gevoelens die een bezoek aan Buren oproept.
Iedereen kan meedoen! De eerste verrassende inzendingen zijn al
binnen en vanaf 1 juni kunnen bezoekers van het pittoreske Buren al
wandelend hiervan genieten.

In het verlengde van “Buren in Gedichten” zijn
nog meer evenementen de moeite waard.
Wat te denken van de al eerder geplande
onthulling van het “Muurgedicht – De Poort”.
Dit staat nu gepland voor 29 mei a.s.
Ook gaan er stemmen op om voor kleine
groepen gedicht- voorleesmomenten te
organiseren, bijvoorbeeld in onze mooie
molen “Prins van Oranje”.

De ganzen zijn vaste bewoners van het stadje Buren.
Ze verwelkomen je altijd bij de Korne.
Onder de titel “De sleutel van de stad” symboliseren de ganzen een
spel voor kinderen dat hen en uiteraard ook de ouders voert langs de
vele mooie en soms onverwachte locaties die Buren rijk is.
De kick-off van de Sleutel van de stad die vorig jaar in maart gepland
stond gaat dit jaar zeker door.
Houd de website https://www.burenstad.nl/site/sleutel-van-de-stad in
de gaten voor verdere informatie.
Het bestuur van Buren625 houdt de vinger aan de pols en zodra het
kan komen we met nieuwe initiatieven.
We hebben er zin in.

14e Boon’s Markt opent de deuren in Buren!
Woensdag 24 maart 8.30 uur opent de tweede Boon’s Markt in de
omgeving en de 14e Boon’s Markt in Nederland.
Dat is goed nieuws voor Buren en omgeving, maar ook Boon’s
Markt Eck en Wiel doet mee met het openingsfeest.
Wij zijn supertrots! Het kleine winkeltje in de Dorpsstraat was al een
aardige supermarkt geworden toen we naar de Graafschapsstraat
verhuisden, maar de winkel is bijna 2x zo groot geworden.
Je weet niet wat je ziet! Je komt binnen in de verswereld waar het
water je in de mond loopt.
We hebben een ambachtelijke slagerij gekregen, waar de vakslager
het vlees verwerkt. De slager verwerkt ook verse gegrilde producten,
die u warm of koud mee kunt nemen.
In de winkel worden verse pizza’s gemaakt, die u even thuis in de oven
doet en u heeft een snelle en makkelijke maaltijd.

In eigen keuken worden verse maaltijden gemaakt, die alleen warm
hoeft te maken om een snelle, gemakkelijk een voedzame en
lekkere maaltijd op tafel te zetten.
Op de brood en banketafdeling kunt u voortaan los gebak kopen.
Met z’n tweeën en één gast op bezoek?
Bestel drie gebakjes! Het kan wèl!
Aan het einde kunt u bij de bediende kassa’s afrekenen of bij de
zelfscan kassa’s. Als u een paar boodschapjes heeft, hoeft u niet in
de rij te staan en is het zo gepiept!
Tot slot krijgt Buren waar veel om gevraagd is; Een eigen slijterij!
Hier kunt u terecht voor de meeste borreltjes.
De 14e Boon’s Markt gaat open in Buren. Eerder is de Boon’s Markt
beoordeeld door de klanten met ‘de beste supermarkt van Nederland’ door onafhankelijk onderzoekbureau GFK.
Met ons team gaan we de beste supermarkt van Buren en omgeving
worden, net als in Eck en Wiel………..
Namens het Boon’s Markt team in Buren
Remco Roelofsen!
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verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Friet • Snacks
• Softijs
.RIÞH• Thee •
Frisdrank
Sundae • Milk
shakes

onderhoud en reparatie

Bestel
a
makkelijk vi
pp
de bestel-a

airco service

Meersteeg 4, Echteld
T. (0344) 644 403

altijd vaste prijzen

Vogelenzangseweg 43-45
4033 AG Lienden
Tel: 0344-602250
Fax: 0344 - 604799
www.vakgaragedehaas.nl
info@vakgaragedehaas.nl

Adviesbureau Freeke

Oudsmidsestraat 23 - 4033 AW Lienden
T (0344) 601536 - F 084 7350150
E info@freekeadvies.nl - I www.freekeadvies.nl

Planologie

Bouwkunde

Milieu

Advies, leveren en
installeren van alle
soorten pellet-, houten gashaarden.
Onderhoud nodig aan uw
haard of rookkanaal?
Neem met ons contact op
voor de mogelijkheden!

Passie voor vuur
Sfeerhaarden

Zoelensestraat 4, Kapel Avezaath

0344 60 67 39
info@passievoorvuur.nl

www.passievoorvuur.nl

Tienermoeder
Avondklok
Het jaar 2020 is voorbij, ik heb het niet beleefd. Heb jij dat ook, het
gevoel dat het jaar LEEG was?
Geen NORMALE vakantie, geen normale verjaardag, geen normale
kerst. Heel veel dingen waar je NORMAAL niet bij stilstaat zijn ingewikkeld geworden. Ik bedoel, wat kun je dat NORMAAL, missen zeg.
Het is gewoon ABNORMAAL. ABNORMAAL is trouwens een woord wat
ik maar zeer weinig hoor… kunnen we het nieuwe normaal niet
vervangen voor het nieuwe Abnormaal??? Zodat we vooral nooit
wennen aan het nieuwe NORMAAL want dat is niet NORMAAL dat is
ABNORMAAL!!! Maar goed, de AVONDKLOK…
Tja ook zo een Abnormaal iets. Maar gezegend met 2 honden dachten
wij nog na 21:00 uur lekker naar buiten te kunnen… met twee.
Doen we namelijk altijd. Het laatste rondje van de dag. Ik met mijn
Tiener na 21:00 uur op pad. Om even de stilte te ervaren.
Een auto komt ons tegemoet, Tiener roept: ‘JA! BOETE!’ we giechelen
en lopen verder.

Dan komt de auto terug en stopt… ‘U komt uit hetzelfde huishouden?’ O boy…
‘Ja, en de hondjes ook!’, zeg ik lachend, ervan uitgaande dat we ons
netjes aan de regels houden. ‘Dit mag niet mevrouw, het is de bedoeling dat u ALLEEN de honden uitlaat.
En niet om te wandelen maar even om uw honden hun behoefte te
laten doen’. ‘O’, zeg ik stamelend.
Hij zegt dat hij het wel snapt. ‘Het is de eerste avond en ik zie dat u er
echt van schrikt.’ Hij heeft gelijk ik heb een zeer groot respect voor
handhavers.En raak er altijd een beetje van in de war.
(Ga sneller en hoger praten. Dat hoge stemmetje gebruik je meestal
als je wat van iemand nodig hebt sommige mannen kunnen ook
maar moeilijk om zo’n stemmetje heen… ik doe die stem niet bewust
hè… bij mijn man en kinderen wel trouwens… als ik…) Ik dwaal af…
waar was ik gebleven.
O ja, ik bedank hem voor zijn coulance en voor zijn inzet… hij doet
wat hem opgedragen wordt.
Je kunt wel boos worden op hem maar dat slaat nergens op.
‘Ik heb echt respect voor u en uw werk, dus mag ik u bedanken
daarvoor?!’ Hij bedankte me en zei: ‘… laat u ze maar snel uit en dan
naar binnen.’
Nou nee, mijn Tiener en ik waren zo onder de indruk, dat we direct
trillend van de adrenaline naar huis zijn gebeend!
Helemaal hyper hebben we onze belevenis verteld aan onze mede
éénhuishoudengezinsleden.
We lijden allemaal onder Corona-stress en Covid-moeheid dus wees
lief voor elkaar!
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Bezoek onze nieuwe website
* Hoge kwaliteit
* Groot assortiment
* Online bestellen

Vo rs
o aa b loe i ers
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www.vanharnlienden.nl
* diverse prijspakkers ( o.a. honden- en kattenvoer)
* Bezorgmogelijkheden (vraag naar de voorwaarden)

Het moet gewoon goed zijn!
van Harn’s speciaalzaak

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

Molenstraat 7 - Lienden - Tel: (0344) 601 282

7PPSFFOQSPGFTTJPOFFMUVJOBEWJFT
XXXUVJODFOUSVNWBOJOHFOOM
7PPSTUSBBUt"%-JFOEFOt5FM

Tuinschermen van Arends Natuurlijk
Tuinmaterialen voor in uw tuin:
Ɣ Palen, balken, regels, planken, gaasschermen,

rabatdelen, alles voor uw tuin.

Ɣ Tuinschermen, wilgenmatten,

Op het industrieterrein in Kesteren!
Ɣ Afhalen
Ɣ Bezorgen
Ɣ Plaatsen

Bel Siem!

0488 - 723124 of
06 - 41176171
Koffie, thee
of limonade
staat klaar!

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

VAN

INGEN

Voor gespecialiseerd
bloemwerk
Haal de herfst in huis

Dealer van:

www.tuindeco.com • www.carpgarant.nl

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

WWW.ARENDSNATUURLIJK.COM

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

Winterharde potplanten: ze bestaan!
Veel planten die in potten gehouden worden zijn kuipplanten.
In de meeste gevallen zijn dit subtropische of tropische planten.
Deze planten kunnen in de warme maanden prima in een pot
overleven, maar als het kwik tot onder nul daalt, wordt het hen
te koud.
In de meeste gevallen wordt er dan geadviseerd om de potten
binnen te zetten of de planten in de vaste aarde te zetten. Deze
twee methoden houden de vorstschade aan de planten namelijk beperkt. Nu is het echter niet voor iedereen mogelijk om de
potten in de winter binnen te zetten of de planten in vaste
grond te zetten. Je herkent dit probleem waarschijnlijk wel als je
alleen over een balkon of kleine tuin beschikt. Gelukkig bestaan
er genoeg winterharde potplanten. Deze planten kun je gerust
buiten laten staan in de winter. We hebben 8 fijne winterharde
potplanten voor je geselecteerd.

De Pinus mugo ‘Mughus' is een dwergconifeer en wordt niet hoger dan
120 centimeter. Door het kleine formaat van deze conifeer is het een
plant die je gemakkelijk in een pot kunt houden en die ook prima op
een gemiddeld balkon past.
De conifeer behoudt zijn naalden en is hierdoor naast winterhard ook
wintergroen. In mei bloeit de den aan het eind van de toppen met
mooie lichtgele bloemen. De Pinus mugo ‘Mughus' is een gemakkelijke
plant die weinig bijzondere zorg nodig heeft.
Het enige waar je goed op moet letten is dat de pot een gat heeft aan
de onderkant om het water in natte tijden goed door te kunnen laten.
Wanneer de den te natte voeten heeft, is hij namelijk wat minder blij en
winterhard.

Nerium oleander
Nog zo’n dankbare plant voor op een zonnig terras is de Nerium oleander. Van de vroege zomer tot in het najaar bloeit hij uitbundig. Hij heeft
daar overigens wel zon en warmte voor nodig, dus geef hem het
zonnigste plekje dat u heeft. En plaats hem bij aanhoudende regen zo
mogelijk tijdelijk onder een afdak, dat komt zijn bloemen ten goede.
Desondanks is hij wel dol op water, maar dan om te drinken. In zijn
natuurlijke omgeving kan hij het vaak met minder water af, maar als
potplant heeft hij graag voldoende water tijdens warm weer.

Buitenlevengevoel.nl

Dit sierlijke (veder)gras vonden we hier.
Gras als sierplant in de tuin? Jazeker! Met de Stipa tenuissima haal je
prachtig siergras naar je tuin of balkon. De structuur van de bladeren is
zo fijn dat de plant ook wel vedergras wordt genoemd.
De Stipa tenuissima komt voor in Texas, Mexico en Argentinië en is een
plant die prima tegen droogte kan.
Het is daarom een plant die uitstekend geschikt is om als potplant te
houden. Grond in een pot droogt namelijk sneller uit dan vaste grond.
Ondanks het feit dat dit mooie siergras uit de warmere streken afkomstig is, is het prima bestand tegen de Nederlandse winter.
Zelfs temperaturen tot -20 graden kan de Stipa hebben.

Erica carnea
Wanneer we het over winterharde potplanten hebben, mag de winterheide (Erica carnea) zeker niet ontbreken. Deze plant fleurt je balkon of
tuin op in de koude wintermaanden.
De winterheide is niet alleen wintergroen, maar bloeit ook nog eens in
de winter. Van januari tot april kun je genieten van de roze/rode
bloementjes. Qua onderhoud hoef je de Erica carnea weinig te bieden.
Het is een onderhoudsvriendelijke plant. Een plekje in de volle zon en
een niet te droge bodem is alles wat de winterheide van je vraagt.
Na de winter is het tijd om de heide even terug te snoeien. Als je dit
niet doet, blijven er kale takjes aan de heide zitten en deze zitten de
volgende bloei weer in de weg. Wil je de heide juist wat wilder zien?
Snoei dan niet en laat de plant op z'n beloop.

Toscaanse Jasmijn
Trachelospermum jasminoides wordt ook wel sterjasmijn genoemd. De
bloemen van de Toscaanse Jasmijn verspreiden een heerlijke geur!
Trachelospermum jasminoides heeft ranken van 2 tot 3 meter. De
bladeren zijn donkergroen glanzend. In de winter groen blijvend. Kan
ook als bodembedekker gebruikt worden. De bloemen zijn wit van
kleur. Bloeitijd is juni/september. Deze soort kan zo in de volle grond
geplant worden. Toscaanse Jasmijn (Trachelospermum jasminoides) is
ook geschikt om in een kuip op het balkon te houden.
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Personeel nodig?

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

Uitzenden

 Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie
7 februari 2021

En op
24 februari 19 °

14 februari 2021

,,Het contrast tussen twee uitvaarten voelde toch goed’’
Belvon Fotografie

De zussen Marian en Yvonne zijn geboren in het Brabantse Heesch en wonen nu in
Lienden en Buren. Hun moeder is vier jaar terug in Brabant overleden en haar
uitvaart was, geheel naar haar wens, groots en familiair. Met een volle kerk en
meer dan honderd gasten en na afloop van de uitvaart, een Brabantse koffietafel
met soep en brood. De vader van de zussen stierf tijdens de eerste coronapiek in
een ziekenhuis in het Zeeuwse Dirksland. Daar werd hij noodgedwongen
opgenomen, in Uden was geen plaats. Corona maakte toen een grootse uitvaart
niet mogelijk.
Marian: ,,Na het overlijden van ons pap belden we uitvaartleidster Harriët Meskes. Zij heeft hem in Dirksland opgehaald en naar
het mortuarium in Maurik gebracht. De ruimte daar had ze sfeervol aangekleed. We mochten als enigen ons pap bezoeken. Het
was een groot contrast met de rouwperiode van mijn moeder. Zelfs de afscheidsdienst hebben we met vier personen in het
mortuarium gehouden. Het was anders, maar ondanks alle maatregelen ook mooi. Dankzij Harriët hebben we met een goed
gevoel afscheid genomen. Ze legde bijvoorbeeld bij ons pap vier linten met aan ieder uiteinde een houten hart in zijn hand. Na
het sluiten van de kist knipten wij de linten door, zo blijven wij altijd verbonden met ons pap.’’
Na de dienst reden de zussen en twee kinderen in een auto achter vader aan naar het crematorium. Tijdens de uitvaart stonden
familieleden en vrienden langs de weg met een witte roos in hun handen. Daar mochten ze de bloem op de kist in de open auto
leggen. Voor alle nabestaanden een kippenvelmoment, ze voelden zich heel erg gesteund. Het was voor ieder een waardig en
respectvol afscheid.
,,Harriët heeft veel voor ons gedaan. Ook daarna nog.
Wat we erg fijn vonden, is dat ze ons pap zo liefdevol
heeft verzorgd. Zo zorgvuldig en met respect. Ze was er
dag en nacht voor ons. Ze ontzorgde ons, kwam met
ideeën, nam contact op met de fotograaf, met onze neef
in Brabant. Daarnaast is ze warm, open en lief. Dat heb je
nodig op dat moment en in de dagen en erna.’’

telefoon 06-83640926
www.hmuitvaartzorg.nl

AZ Administratie & Tolken
Wie zit er achter een advertentie vraag ik me weleens af en zo
kwam ik bij Agnieszka Zaaijer van ‘AZ Administratie & Tolken’. Hoe
kwam zij in Ommeren terecht. Dat bleek al snel beantwoord… de
liefde!
We moeten daarvoor 19 jaar terug, vlak voor Kerst.
Agnieszka woonde in een dorpje in Polen dat de partnergemeente
van Lienden was. Vanuit dit partnerschap kwam haar toekomstige
man met hulpgoederen en geld naar Polen.
Toevallig was Agnieszka werkzaam bij de sociale dienst van deze
gemeente en hielp met het verdelen van alle spullen.
Het klikte tussen de twee en ze werd uitgenodigd voor de Kerstviering in Nederland. In haar eentje had ze nooit gedurfd maar een
goede vriend ging ook mee en zei nog: ‘Je was nog nooit in het
buitenland, dus waarom niet!’
Na 8 maanden zijn ze getrouwd…
Ze moest de taal leren en de inburgeringscursus doen (Polen zat
nog niet in de EU). Kinderen had ze nog niet dus fulltime aan de
slag. Ze vroeg iedereen Nederlands tegen haar te spreken.
Binnen 10 maanden had ze haar diploma.
Vervolgens deed ze een cursus basis boekhouden om haar man te
helpen in zijn bedrijf.
Toevallig zag ze een advertentie van de school in Ingen.
Vrijwilliger gevraagd, om Poolse kinderen te helpen met hun taal.
Daar ging ze aan de slag. Een kroon op dit werk was een Pools
meisje van 8 jaar met een Nederlandse-taalachterstand. In 2 jaar
rondde zij de basisschool af met een buitengewoon goede Cito
score. Hier ontmoette ze ook iemand met een uitzendbureau, hier
ging zij de boekhouding voor doen.
Later kwam ze terecht bij een startend Uitzendbureau in Ommeren.
Daar deed ze alles van de administratie tot medewerkers naar
bedrijven rijden. Maar met inmiddels 2 kinderen en, met wat later
de ziekte van Crohn bleek, moest ze stoppen.
Twee jaar ziektewet.

Tijdens het integreren was er iemand die
vroeg: ‘Wat past bij jou?’ Het spookte al
langer door haar hoofd.
‘Zal ik niet gewoon voor mijzelf
beginnen… ik gebruik gewoon wat ik
weet en kan en de taal!’
Precies 5 jaar geleden, begon AZ
Administratie & Tolken met een handjevol
klanten. Nu werkt ze door heel Europa.
Ze richt zich onder andere op Poolse particulieren, alsmede op Poolse
personeelsleden van bedrijven ter ondersteuning bij de taalhindernissen.
- Poolse werknemers in Nederland
- Bedrijven met Poolse werknemers
- Kleine bedrijven voor boekhouding
- Particulieren - IB aangiften
- Begeleiden bij verschillende instituties als UWV, SVB, Belastingdienst, SWVB, RWD, etc.
- Begeleiden ( tolken ) bij regelen van hypotheek, verzekeringen,
bank zaken en medische zaken.
Dat laatste is wel grappig. Ze gaat wel eens mee naar een huisarts of
ziekenhuis. ‘Haar hobby’ zei ze. ‘Ik heb een jaar medicijnen
gestudeerd, dat bleek toch niet mijn ding… maar ik vind het nog
steeds interessant.’ Dus staat ze soms in een operatiekamer helemaal
steriel… om aan een Poolse cliënt te vertellen welke hand of voet
geopereerd moet worden. Alleen naar Nederland komen en met je
moedertaal en een boekhoudcursus een eigen bedrijf op zetten.
Mooi en Respect!
AZ Administratie & Tolken
Ommerenveldseweg 4
4032 NC Ommeren
T: 06-46624422
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Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.
Service gericht
"VUPCFESJKG-JFOEFOJTFFOGVMMTFSWJDF
BVUPCFESJKGWPPS-JFOEFOFOPNHFWJOH

Vakbekwaam
0NEFWBLCFLXBBNIFJEWBOPO[FNFEFXFSLFSTPQ
QFJMUFIPVEFO[PSHFOXFWPPSFFOBEFRVBUF
PQMFJEJOH

~ Onderhoud
~ Reparaties
~ Airco service

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

~ APK
~ Verkoop auto’s

VogelenzangsewFHCtAG Lienden
TtF

Bent u onnodig
een heethoofd?
Bel ons dan
voor een airco
Op naar een koele zomer
Ingebouwde Wi-Fi
Met de geïntegeerde Wi-Fi heeft u altijd en overal
controle over uw airconditioning. Makkelijk in gebruik via de smartphone app voor Android en iOS

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

Hey hallo jij daar!
Fruitige LETTERS IN HET ZAND wordt mijn eerste eigen column.
Letters in het zand, omdat ik graag met mijn voeten in de aarde sta
en ik me realiseer dat alles wat ik schrijf slechts een momentopname is. Zoals letters in het zand door beweging of door water
verdwijnen zullen ook mijn teksten vervagen.
Misschien dat mijn woorden je raken, verbazen, inspireren, opwinden of irriteren. Wát ze ook teweeg brengen...ze zetten tot iets aan.
Mensen die mij kennen weten dat ik al jaren schrijf en fotografeer
met het thema mens & moois.
Ik verbind graag, ben nieuwsgierig en verliefd op buiten zijn.
De fruitige Betuwe boeit me.
Ik probeer in mogelijkheden in plaats van in beperkingen te
denken.
Mijn hond
Jeske( een zevenjarige Heidewachtel) helpt me daarbij.
Zij zorgt er voor dat ik -ondanks pijnlijke knieën- toch met regelmaat
naar buiten ga. Zij ziet bijzondere dingen soms eerder dan ik.
Ze is ook vaak degene die voor de eerste contactmomenten met
anderen zorgt. Zij vertedert op haar eigen lieve manier.
Met liefst een te grote tak tussen haar lippen.
Ze heeft geen voorkeur en kent geen gêne.
Misschien ga ik jou ook tegenkomen. Kletsen we wat...en wordt jij
misschien ook personage in mijn column.
Iets over mezelf: ik ben 58 jaar, geboren Brabantse en ben ondanks
mijn vele omzwervingen door Nederland nog steeds mijn zachte g
niet helemaal verloren. Ik woon nu 8 jaar in Zoelmond aan de
Dorpsstraat in een mooi en historievol huis uit 1860 tussen fijne
buren(aren).
Een heerlijk plekje.
Na een aantal jaren in de zorg voor verstandelijk beperkte mensen te
hebben gewerkt, heb ik me vooral op veel creativiteit gestort.
Eerst als manager dagbesteding, later meer voor mezelf.
Entrepreneurschap waarin het bedenken, organiseren en uitvoeren
van evenementen en activiteiten mijn creatieve ziel voedden.
Ik mocht veel boeiende mensen en prachtige gesprekken tegenkomen op mijn pad.
Wat me ook brengt bij de Camino Portugese die ik een paar jaar
geleden liep.
Een tocht van 365 km van Porto naar Santiago.
In mijn uppie begonnen en met veel vriendschappen beëindigd.
Lopen verbroedert...maakt het makkelijk om te praten.
En gaandeweg zie je zoveel moois als je er voor open staat.
Dat zal ook de reden zijn dat ik meer ben gaan fotograferen.
Ik leg zo graag vast wat mijn ogen aan moois zien.
En ik deel het graag met jou.
Ik hoop jou ook ergens op mijn pad tegen te komen.
Graag tot dan?

1855

Ingen

De Vloek van De Kolk
Met de kolk van Ingen, ontstaan in 1855, is een
luguber verhaal verweven: eens zal Ingen in
diepe rouw gedompeld worden door het
bestaan van deze kolk.
Dit heeft een waarzegster ooi voorspeld.
Wie zij was en wanneer deze uitspraak precies
is gedaan, is onbekend.
Feit is dat in het verleden sommige ouders uit
bijgeloof hun kinderen daar niet durfden te
laten schaatsen.
Zo schrijft de Volkskrant van 1986 bijvoorbeeld
dat bij een ijsfeest van school maar de helft van
de kinderen is komen opdagen.
Was het te koud, of mochten de kinderen van
hun ouders toch voor de zekerheid niet op het
ijs?

Marion Biezke

Bron: Het Betuwe Boek 2012 Regionaal Archief Rivierenland Tiel
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Van mens tot mens
van hart tot hart
zijn wij er voor u!
Gertwin &

WWW.WEVERSUITVAART.NL

PERSOONLIJK

|

OPRECHT

|

Daniëlle

BETROKKEN

Uw begrafenis goed geregeld, dat wilt u toch ook?
Heeft u al nagedacht over later?
Maak vandaag nog een afspraak:
Zo ja, is overal aan gedacht?

0488-411055


H.J. van Oort
Transport
Eck en Wiel b.v.

Transport
Verhuizingen • Verhuur
Op- en Overslag

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

Zoelmondse kunstenares ontwikkelt nieuwe schildertechniek
Nieuwe fase
In 2005 kreeg Margriet de Bie-van Mourik haar eerste échte
opdracht.
‘’Spannend’’, weet ze nog. Het was ook het begin van een overgangsfase waarin de workshops stopten en ze cursussen ging geven.
Ondertussen leerde ze zichzelf steeds meer en beter de schildertechnieken te hanteren, zodat ze niet alleen de cursisten beter les
kon geven, maar ook zelf nog beter werk kon maken.
‘’Portretten op het doek zetten, is de moeilijkste discipline’’, zegt de
geboren kunstenares.
‘’Sinds twee jaar heb ik dat pas volledig onder de knie.’’
Ze werkt tegenwoordig met de technieken van de oude meesters –
grisaille genaamd- waarin je met een grijze onderschildering begint
en je je in je werk vasthoudt aan grijstinten.
Ze leerde zich deze techniek zelf aan, maar ging daarin verder dan
de gemiddelde kunstenaar die deze techniek hanteert.
Het resultaat: Topkwaliteit en veel opdrachten!

Dat Margriet de Bie-van Mourik (58) tekenlerares zou worden, wist
ze al sinds haar vroege jeugd. Maar niet iedereen geloofde haar.
Zelfs de tekenleraar van de middelbare school raadde haar dit
beroep af: ‘’Het zou niks worden en je verdient er niet veel mee’’,
was zijn mening.
Toch geloofde ze in zichzelf! En kijk hoe ver ze gekomen is: Ze geeft
vier keer per week schilderles in groepsverband, heeft al talloze
opdrachten afgerond, schreef twee boeken over haar methode van
werken en investeert -qua aan te leren technieken- tot op de dag
van vandaag nog steeds.
Autodidact
Op de basisschool was er in de onderbouw al een onderwijzer die om
een tekening vroeg die zij had gemaakt.
Tijdens het speelkwartier kon ze door het raam heen zien, dat hij deze
aan de muur boven zijn bureau had gehangen.
Een aantal jaren later – op diezelfde basisschool- kreeg de klas tijdens
tekenles de opdracht om een fabriek te tekenen.
Iedereen maakte een beetje dezelfde tekening, maar Margriet
tekende een lopende band waar personeel aan stond, in een autofabriek.
Het resultaat was een verbouwereerde onderwijzer die er gelijk
een 10 voor gaf.
Het tekenen bleef onderdeel van haar leven en ook op de middelbare
school ging dat verder.
Dat een tekenleraar haar afraadde tekenlerares te worden, deerde
haar niet.
Na de MAVO ging ze werken
en volgde ondertussen een
tweejarige tekenopleiding
waar ze alles te weten kwam
van technieken, materialen,
het maken van landschappen, portretten, stillevens en
wat al niet meer.
Met deze basis ging ze als
autodidact verder.
Toen haar kinderen klein
waren, had ze even andere
zaken aan haar hoofd.
Maar eenmaal de draad
weer goed opgepakt,
begon ze met open dagen
in haar atelier en met
workshops.
En met succes.

Bekend
De cortonatijd -hoe vervelend ook , omdat alle lessen stil liggenheeft Margriet aangegrepen om twee boeken te schrijven, waarin ze
zelf aangeleerde eigen technieken uitlegt aan de hand van twee
door haar gemaakte schilderijen.
Daarnaast beginnen de opdrachten weer binnen te stromen.
Inmiddels wordt de Zoelmondse kunstenares steeds bekender.
In maar liefst 12 verschillende facebook-groepen is ze 1 van de
meest gewaardeerde kunstenaars.
En uit het hele land weten ze haar inmiddels te vinden.
‘’Tekenlerares worden werd me afgeraden, maar ik heb het toch
maar mooi heel ver geschopt’’, besluit de autodidactische
kunstenares.
www.margriet-de-bie.nl info@margrietdebie.nl
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Fitness Thuishulp in Rivierenland
Lienden. Een landelijke primeur in de fitnessbranche, want vanaf
deze week staan de trainers van Healthclub Juliën klaar als
Thuishulp, de Fitness Thuishulp.
De inzet is om de 65-plussers van Rivierenland thuis te gaan ondersteunen met het beste medicijn tegen verlaagde fitheid, verminderde weerstand en sombere gedachten, namelijk BEWEGEN.
Dit alles natuurlijk binnen de grenzen van de RIVM-regels, dus alles
veilig en verantwoord.
“We merkten aan onze eigen 65-plussers dat die behoefte er was en
ook al zijn zij lid van onze healthclub, toch vinden ze het fijn dat we ze
nu komen opzoeken en hen tips geven over wat ze eventueel thuis
nog extra kunnen doen in deze bizarre tijd.
Behalve dat we ze beweegtips kunnen geven, merken we ook dat het
een welkome afwisseling is in deze toch voor velen eenzame tijd”,
aldus de Fitness Thuishulp trainers Adinda en Danny.
Behalve de eigen leden van 65 jaar en ouder, wil de Liendense Healthclub nog meer 65-plussers de kans geven vragen te stellen en hun
hulp in te roepen. Voor de eerste 50 wordt dit zelfs gratis gedaan.
Dit onder de noemer “SamenBlijvenWeFit.”

Neem contact op met Healthclub Juliën en start ook!
Bel Tel.0344-602204
Of kijk op www.healthclubjulien.nl/nieuws/fitness-thuishulp/

Er zijn al veel enthousiaste clubleden blij gemaakt met een
trainingsschema, voedingsschema, wandel- en fietsroute vanuit huis.

Burense Sport Coöperatie opgericht
De Burense Sport Coöperatie is een feit. Opgericht door sv Buren,
B.Z.S., I.S.C, FC Lienden, M.E.C.’07, S.C.R., S.C.Z. en Teisterbanders, de
acht binnen de gemeente Buren aanwezige voetbalverenigingen.
Deze verenigingen waren eerder verenigd in een overlegorgaan
(koepel) genaamd B.V.V. (Burense Voetbal Verenigingen).
Dit overlegorgaan werd in het leven geroepen nadat de gemeente
in 2010 kenbaar maakte onderhoudsbijdragen en subsidies te
schrappen.
De oprichting van de Coöperatie vloeit voort uit meerjarige afspraken
die de B.V.V. namens de voetbalclubs met de gemeente Buren heeft
gemaakt met betrekking tot verzelfstandiging wat exploitatie, beheer
en onderhoud betreft van de sportparken van deze clubs en afspraken
op het gebied van inspanningen door de verenigingen ten aanzien
van bevorderen van vitaliteit, ontwikkeling naar open clubs en
sportparken, en het investeren in sociaal, maatschappelijke activiteiten.
De Gemeenteraad van Buren heeft in april 2019 hierover een besluit
genomen naar aanleiding van een door de B.V.V., op verzoek van de
Gemeente, ingediend voorstel.
De opgerichte Coöperatie fungeert als contractspartij namens de
clubs voor de met de Gemeente gemaakte afspraken.
Met ca. 2.200 leden en meer dan 500 actieve vrijwilligers hebben de
Burense voetbalverenigingen een belangrijke maatschappelijke en
sociale functie en de clubs hebben de intentie uitgesproken deze rol, al
dan niet in samenwerking met de dorpsgemeenschap en andere
locale partijen, nadrukkelijker vorm te willen geven.
De Coöperatie is zo gestructureerd dat de Burense Sport Coöperatie in
de toekomst breder actief kan zijn en een grotere rol kan spelen dan
uitsluitend voor de voetbalclubs en de voetbalsport.
Het Bestuur van de Burense Sport Coöperatie bestaat uit 4 personen,
allen vrijwilliger. Gerdjan Keller (o.a. jarenlang voorzitter van de B.V.V.
en oud-wethouder van de gemeente Buren) fungeert als voorzitter.
Dick van Ommeren (o.a. oud-voorzitter van FC Lienden) is vicevoorzitter en beheert de portefeuille Accommodatiezaken.
Bert van Duren (o.a. oud bestuurslid van B.Z.S.) is secretaris. Joris
Maier (o.a. Buurtsportcoach coördinator en eigenaar Sportbureau
Betuwe) neemt de portefeuille Vitaliteit voor zijn rekening.
De positie van penningmeester is nog vacant.

Johan van Kouterik is namens de B.V.V./Burense Sport Coöperatie als
procesbegeleider en projectleider nauw betrokken bij het hele
proces van uitwerking en implementatie van de verzelfstandiging en
de vitaliteitsafspraken.
Voorzitter Gerdjan Keller is blij dat de Coöperatie een feit is en dat de
Coöperatie samen met de clubs aan de slag kan. “Wij zijn trots dat na
ruim tien jaar nauwe samenwerking tussen de acht Burense
voetbalverenigingen en de Gemeente de Burense Sport Coöperatie
een feit is.
Wij gaan nu samen werken aan duurzame en vitale sportaccommodaties waar we elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en waar we
samen sporten, met een doorlopend activiteitenaanbod, ook voor
niet-leden.
Zo leveren wij samen een belangrijke bijdrage aan het welzijn van
inwoners en leden, en aan de leefbaarheid van onze dorpen.
En we werken aan krachtige verenigingen die midden in de
samenleving staan”, aldus Gerdjan Keller.
De Coöperatie is nog op zoek naar een penningmeester.
Mogelijk in deze functie geïnteresseerden kunnen vrijblijvend
contact opnemen met secretaris Bert van Duren, telefonisch
bereikbaar via 06 51495707.
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Sportief groot worden in de gemeente Buren
‘Sportief Groot Worden’ gaat om het creëren van een optimale
ontwikkelomgeving voor sport- en beweegtalent van ieder kind.
Voor potentiële toppers, maar ook voor kinderen die zich minder
snel ontwikkelen. Het moet niet uitmaken of je als kind opgroeit in
een stad of plattelandsdorp. Ieder kind verdient een gelijke kans
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Daar gaan we voor in de gemeente Buren!
Om dit te realiseren werken professionals van diverse organisaties
lokaal- en provinciaal samen!
Onderzoek door studenten
Tijdens dit meerjarig project hebben studenten van de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen een belangrijke rol.
Deze studenten gaan testen en onderzoeken bij alle Burense basisscholen en worden begeleid door Burense buurtsportcoaches!
Voorheen werd de gemeente Buren vaak overslagen.
Studenten konden dit soort plattelandsgemeenten met ver uiteenliggende kernen via het openbaar vervoer moeilijk bereiken.
De provincie Gelderland financiert voor de duur van dit pilotproject
vervoersmiddelen. Zo kunnen studenten naar de verschillende
kernen in de gemeente Buren komen om te testen en te meten!
De test en het onderzoek worden uitgevoerd onder alle leerlingen van
groep 3 t/m 8. Bijna alle Burense basisscholen zijn inmiddels bezocht
voor een 0-meting.
Vervolgens gaan we met de resultaten van dit onderzoek aan de slag
om kinderen beweegonderwijs te geven dat aansluit bij hun
behoefte. Aan het einde van schooljaar 2020/2021 zal een tweede
testronde plaatsvinden.
Samenwerking met Lokale sport- en beweegaanbieders
Naast basisscholen volgen ook lokale sport- en beweegaanbieders en
de gemeente Buren het project op de voet.

Lokale sport- en beweegaanbieders zoals voetbalverenigingen met
een sportpark willen graag uitgroeien tot open- vitale sportparken.
Dan is het zeer interessant om te weten welke beweegwensen kinderen hebben. Gemeente Buren wil de leefbaarheid in kernen vergroten.
In het lokale sport- en beweegakkoord heeft de gemeente
opgenomen veel waarde te hechten aan het thema ‘van jongs af aan
vaardig in bewegen’. Daarbij is goed bewegingsonderwijs belangrijk!
Uiteraard wordt bij alles rekening gehouden met de corona-maatregelen. Daarom kan de frequentie en tempo van activiteiten tussentijds aangepast worden. Een mooi pilotproject met ambitie. En niet te
vergeten; ontzettend leuk voor kinderen! Dat is misschien wel het
allerbelangrijkste!
Kijk voor meer informatie op www.sportiefgrootworden.nl of neem
contact op met lokale projectcoördinator Joris Maier via joris@sportbureaubetuwe.nl of 06-48072563

Gerzon Eck en Wiel B.V. heeft veel specialiteiten in huis
Als 21-jarige begon Gerrit Gerritsen 36 jaar geleden met het
verhuren van een shoveltje met zichzelf als machinist.
Nu is Gerzon B.V. uitgegroeid tot een mooi bedrijf voor het verwerken van bouwafval tot aan het bouwrijp maken van bouwgrond.
Gaat u bouwen of verbouwen dan verzorgt Gerzon B.V. het gehele
proces, van uitgraven, lasergestuurd afvlakken, tot aan het plaatsen
van riolering. De aannemer kan daarna zo met de bouw beginnen.
In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden van Gerzon B.V. steeds
uitgebreider en veelzijdiger geworden.
Naast het verhuren van containers voor puin, snoeiafval, bouwafval
en rolcontainers voor bedrijven en particulieren, heeft Gerzon B.V.
zich ook toegelegd op het verwijderen van bomen door middel van
een zogenaamde bomenklem met kettingzaagkast.
Ook de aanleg van verhardingen, bijvoorbeeld op percelen van fruitte
lers of het aanleggen van manegebodems is één van de specialiteiten
van Gerzon B.V. geworden.

Het gaat dan om manegebodems die dusdanig zijn opgebouwd, dat ze
te allen tijden droog blijven.
Verkoop van zand, grind, split, zwarte grond, turf of bemeste tuinaarde
is ook een tak van het bedrijf geworden. Bedrijven en/of particulieren
kunnen de grond/bouwstoffen zelf ophalen of in een container of Big
Bag laten bezorgen, daarbij levert Gerzon B.V. eventueel ook betonbandjes en worteldoek.
Gerzon B.V. kan worden ingehuurd voor sloopwerken. Dit is een specialiteit die zelfs zover gaat dat er met een mini graaf/sloop machine
binnen in huis gewerkt kan worden.
Vader Gerrit en opvolger zoon Patrick zorgen samen met een onmisbaar team van vakmensen voor een verantwoorde afvoer en hergebruik van alle soorten bouwmaterialen.
Milieubewust ondernemen staat dus hoog in het vaandel!

Doeienburg 21 Eck en Wiel
T: 0344-691544
www.gerzonbv.nl
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Al 50 jaar specialist in Franse auto’s

Verwen Uw auto in het voorjaar – wij adviseren U vrijblijvend!
Grote wasjes, kleine wasjes

Maartse buien en aprilse grillen

Remblokken

Strooizout is echt funest voor de lak
van de auto maar oxidatie kan ook de
sensoren en de remleidingen aantasten. Trakteer de auto dus op een
poetsbeurt en wij kunnen het onderstel van Uw auto behandelen.

Het wil wel eens regenen in de
lente, zorg dus dat de ruitenwissers
in topconditie zijn. Na een lange
winter van vastgevroren ruitenwissers, sneeuw- en regenbuien zijn
deze mogelijk aan vervanging toe.

Op sneeuw en ijs moeten de remmen hard
werken, laat ze dus in de lente controleren
of ze nog wel voldoen. Eventuele oxidatie
door strooizout kunnen wij meteen voor U
aanpakken.

Bandenspanning en slijtage

Airco

Vloeistoffen controleren

Zitten de zomerbanden er al onder of
in de winter doorgereden op de
zomerbanden? Controleer in elk geval
de profieldiepte van de banden en de
bandenspanning.
Wanneer de
profieldiepte minder is dan 2 millimeter raden wij U aan de banden vervangen, bij minder dan 1.6 millimeter
bent U wettelijk verplichte de banden
te vervangen.

Iedereen ziet uit naar die zomerse
temperaturen, maar is de airco van
Uw auto er ook klaar voor? Laat
voor het echt te warm wordt de
airco nakijken, zo voorkomt U dat U
op die eerste bloedhete lentedag
zit te zweten in de auto.

De lente is natuurlijk de ideale periode om
even alle vloeistoffen bij te vullen: olie,
koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof.
De koelvloeistof voorkomt oververhitting
van de motor en de ruitensproeiervloeistof kan erg handig zijn nu ook het aantal
insecten weer toeneemt...

Verkoop occasions en nieuw;
APK–onderhoudsbeurtenreparaties-uitlijnen;
schadereparatiesspuitwerkzaamheden-autowassen

Ommerenveldseweg 67 • 4032 NB Ommeren • T: 0344 - 601632 M: 06 - 53592078 • I: www.zaayer.nl • E: info@zaayer.nl

Cafetaria Calimero
Ommeren

NIEUW! Overheerlijke originele Sushi
van bekent Japans restaurant uit Tiel.

CALIMERO
ON TOUR

Heerlijke friet & snacks bij ons in
Ommeren of bij u op locatie!
Voor kleine en grote groepen,
neem contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.
Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

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

orging
Z
Z oest

Uitvaartver
Erik van

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

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

Uit den oude doos

Willem van Doorn, Ingen in beeld

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.

Zoelen, de Kerkstraat met de oude pastorie rond 1920.
Begin jaren ’60 werd er een nieuwe pastorie gebouwd, deze staat
naast de oude pastorie.

Erichem, een prachtig plaatje uit het mooie Betuwse dorpje
Erichem. Voor de kerk staat de pastorie. Op de voorgrond zien we de
schaapsherder Drikus Putters met zijn kudde schapen.

Lienden, op deze foto zien we Bakker Baars van het Marktplein met
paard en (venters)wagen. De dame op de foto is Nel van Vessem.

Eck en Wiel, een heel oude briefkaart die in 1921 verzonden is aan
Den heer C. Vonk en Eg, a/d Dijk, Eck en Wiel. De naam van mevrouw
Vonk was kennelijk niet bekend, Eg stond voor echtgenote.
Een huisnummer en postcode was in die tijd nog niet nodig.
De kaart werd 100 jaar geleden op deze manier verzonden.

Ingen, een mooie ansichtkaart van de huidige Dorpsstraat.
In vroeger jaren droeg deze straat ook nog de namen Hoofdstraat en
Ambachtstraat. De boomgaard rechts moest plaatsmaken voor de
bouw van huizen. Aan de linkerkant was de drogisterij van Pieternel
gevestigd, zo kende iedereen haar.
Ze runde haar zaak tot op zeer hoge leeftijd.

Buren, schepen in de Korne. Naast de Zuivelfabriek Oranje was een
aanlegplaats (de Baaidijk) voor schepen. Een mooi plaatje uit de
geschiedenis van Buren en het kleine riviertje dat er langs stroomt.
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