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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

De nieuwe modellen 2021 maar nog veel 

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

Hoofdsponsor EK 2021

      

      
 

• 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

Hisense H55U8QF €999.-
  

Hisense H43A7500F €499.-

Hisense H50U7QF €749.-
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Marspolder

Volg ons op

* Uw bijdrage en ideeën zijn welkom
* Huis aan huis in de gemeente Buren
     * 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”

De mooie Betuwe

Een schilderij moet je op afstand bekijken, tenminste dat zeggen de 
kenners.
Dat begint ook op te gaan voor de Betuwe. 
Voorbijrazend in de auto of op de trekker is het hier een lust voor het 
oog maar nu er veel gewandeld wordt in coronatijd komt er ineens ook 
oog voor de bermen en de sloten.
Allemachtig mensen wat een klerezooi.
Vanmiddag was de oogst een complete matras half in een sloot, even 
verderop een opengescheurde vuilniszak met een rijke inhoud, heel 
veel pizzadozen en snackzakjes om maar te zwijgen van de coole 
co�ee-to-go bekers en overal maar dan ook overal leeggedronken 
blikjes.

Kom op gast, ben je nou echt zo bang voor je moeder omdat je haar 
stamppot boerenkool hebt laten staan voor die pizza en durf je daarom 
die doos niet thuis in de vuilniszak te stoppen?
Wacht dacht je van zo’n Nacht und Nebel type die een matras (met alles 
wat die heeft meegemaakt) niet een eervolle laatste rustplaats bij de 
Avri gunt maar hem in het duister uit een auto sleurt de verdrinkings-
dood tegemoet.

Als we met zijn allen weer eens normaal gaan doen dan hebben de 
vrijwillige papierprikkers nog een kans om het te winnen van de 
Bierkaai.

Houdt de Betuwe mooi en stop met die zooi.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Over de brug, achter de dijk
Daar ligt een stukje hemelrijk
Een gebied met poelen en plassen
Rietkragen en bijzondere grassen
Faunarijk is het bovendien
Zelfs de Siberische Tjiftjaf is er gezien

Verder een bonte verzameling bomen
Waar kersen, hazelnoten en appels aankomen
Ze mogen vrij worden geplukt
En het is ons al vaak gelukt
dat fruit te verwerken tot confiture
al waren de appels soms hele zure

Er dwalen ervaar je als een kuur
het is een bijzonder stuk natuur
En als ik bijzonder zeg is dat geen kolder
Want ik heb het hier over .. de Marspolder

Natuur gedicht door: Lexien



Iedereen namens de Fruitbode GEFELICITEERD!

Gedecoreerden op de foto, van linksboven naar rechtsboven:
Dhr. Van Kalkeren, Dhr. Van Oostveen, Mevr. Van Amerongen, Mevr. Van Eeden, Dhr. v/d Burg, Dhr. Schrama, Mevr. Harteman

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

Betrokken bij uw onderneming!

advertenties 86x190.indd   4 30-04-21   11:27



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.



PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN

Uw begrafenis goed geregeld, dat wilt u toch ook? 
Heeft u al nagedacht over later?
Zo ja, is overal aan gedacht? 

 DaniëlleGertwinWWW.WEVERSUITVAART.NL

Van mens tot mens
 van hart tot hart 
zijn wij er voor u!

&

Maak vandaag nog een afspraak:    0488-411055

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

Verkoop occasions en nieuw; 
APK–onderhoudsbeurten-
reparaties-uitlijnen; 
schadereparaties-
spuitwerkzaamheden-autowassen

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s

Citroën C1 1.0 12V Ambiance 
2011 - km 164.000 - € 3.250

Opel Astra Sports Tourer 1.4 Edition 
2011 km. 151.000 - € 6.975

Renault Scenic 1.6 Expression 
2010 – km 135.000 - € 5.950

Citroën C5 Tourer 2 .0 16V Dynamique
2010 - km 169.000 - € 6.950 

Peugeot 108 1.0E VTi Active 
2014 - km 67.000 - € 6.450 
 

Renault Clio 0.9 TCE Limited 
2017 - km 97.000 - € 9.950

Citroën C1 1.0 Collection 
2013 – 109.000 km - € 4.950

Wij staan graag voor u klaar met advies en service
bij de belangrijke beslissingen in uw leven.

Vlissingestraat 14 - 4024 JL Eck en Wiel -
www.rivierenlandnotarissen.nl - info@rivierenlandnotarissen.nl

Laan van Nieuw Meerten 17 4033 DC Lienden  
0344-604791  06-46061453  www.ariehonders.nl

 Administratie, 
 Samenstellen jaarrekening, 
 Belastingaangifte. 

          Vaste prijsafspraak voor eenmanszaak en ZZP’er. 
       Ook verzorgen wij uw particuliere belastingaangifte.
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Eck en Wiel, deze foto is gemaakt tijdens de bevrijdingsfeesten. Na 5 
jaar onderdrukking was er alle reden tot een groot feest. Met in 
gedachten uiteraard de slachto�ers die er in Eck en Wiel ook wel 
degelijk waren.

Lienden, een prachtige foto van muziekvereniging “Amicitia”, opricht 
op 3 mei 1904. Nu anno 2021 nog steeds een actieve vereniging! 
Uiteraard wel beperkt door de huidige maatregelen.

Buren, in vroeger jaren waren poorten in vestingstadjes een heel 
normaal beeld. Zo ook in het prachtige Buren. Op deze ansichtkaart 
is de Culemborgse Poort te zien.

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, bloeiende fruitbomen in de Betuwe kunnen altijd rekenen 
op veel bekijks. Ook in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Het kentek-
en van de auto begint met een H en hieruit kunnen we a�eiden dat 
de auto met bezoekers uit Zuid-Holland kwam. Elke provincie had 
vroeger een letter, de M stond voor Gelderland.

Asch, op de achtergrond het oude kerkje van Asch met prachtige 
oude huizen gelegen aan het Kerkpad.

Ravenswaaij, een mooi beeld van de eeuwenoude kerk gelegen aan 
de dijk met de pastorie op de voorgrond. We kunnen spreken van 
een idyllisch plaatje in de Betuwe. 

Wil je ook meewerken aan de complete beeldbank van de gemeente Buren? laat het ons weten.
Ieder dorp een eigen pagina! Opgeven of meer info: www.fruitbode.nl of 06-22967345



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

Als je op de Provincialeweg tussen Lienden en Kesteren de 
vlaggen van Christi’s Boerderijwinkel tegen komt, is het de moeite 
waard om even een stop te maken en de gezelligheid te ervaren 
van deze winkel vol met streekproducten.

Christi en Erik van der Leeden runnen vol passie hun bedrijf. 
Erik hoofdzakelijk de kwekerij van eigen teelt van hard en zacht fruit, 
zoals appels, peren, kersen, aardbeien, frambozen et cetera. 
Christi runt met veel passie de winkel. 
Het fruit wordt ook verwerkt in zelf gemaakte jam en dessertsausen 
en een compleet assortiment van ambachtelijke streekproducten 
uit de Betuwe maakt het plaatje compleet. 

Ook de boerenzuivelproducten komen uit de streek, de ouderwetse 
melk�essen getuigen van de versheid. 
De verschillende kaassoorten, geproduceerd door een kleinschalige 
ambachtelijke kaasboerderij, doen oude tijden herleven.
 
Voor de vleesliefhebbers heeft het echtpaar een uit de streek 
geselecteerde vleesboerderij in de arm genomen waarmee de 
kwaliteit wordt gewaarborgd.
Bij het zien van de uitgebreide saladebar loopt het water u al in de 
mond en is de verleiding groot om dit zelfgemaakte product eens te 
proberen, vers en super gezond.

Heerlijke en eerlijke streekproducten

Nog een reden om binnen te lopen zijn de overige lekkernijen zoals 
drankjes van Betuwse bodem, kruiden, home made chocolade, 
bakmixen van de Ingense molen en nog veel meer.
Kijk maar eens op de website, waar u overigens ook online kunt 
bestellen.

Christi’s Boerderijwinkel is op dinsdag, woensdag en zondag 
gesloten, maar u kunt (behalve op zondag) ook van de boerderijau-
tomaat gebruik maken. Zo haalt u altijd een verse maaltijd in huis.

Cristi’s Boerderijwinkel
Provincialeweg 1c
Lienden
www.versuitdebetuwe.nl
info@agfvanderleeden.nl
T: 0488-484848

Opvolger?



Ben je van plan je hypotheek over te sluiten of heb je een taxatie nodig 
voor verbouwing? De verkoop en aankoop van je huis kan ze van A tot 
Z begeleiden. De kneepjes van het vak zijn bekend. 
Direct, eerlijk en empathisch zijn eigenschappen die deze makelaar 
omschrijven. In de afgelopen jaren hebben haar klanten haar beoor-
deeld, hier volgt een kleine opsomming: houdt zich aan haar afspra-
ken, korte lijnen, eerlijk en oprecht, passie voor het vak, persoonlijk, 
goede voorlichting en begeleiding en alle aandacht voor een optimaal 
resultaat. 
Met deze mooie gegevens wordt bevestigd dat je bij Rianne de Wit 
Makelaardij echt aan het juiste adres bent. 

Als ik na dit gesprek vraag: "Waarom de makelaardij?” antwoordt 
Rianne met trots: “De makelaardij is wat ik wil, doe en intens beleef. Om 
zo direct betrokken te zijn bij deze belangrijke stap in een mensenlev-
en, de momenten van geluk, maar soms ook van verdriet, voelt als een 
warm en gewaardeerd compliment”.

Prinses Marijkelaan 25
4021 EB MAURIK
Telefoon: 0344 - 219024 (ook voor Whatsapp)
Web: www.riannedewit.nl
Mail: rianne@riannedewit.nl

Rianne de Wit Makelaardij is een nieuwe makelaardij voor woningen 
in de Betuwe; verkoop, aankoop en taxaties zijn de meest 
voorkomende zaken die Rianne graag voor je uitvoert. 
Zij realiseert een succesvolle transactie van woningen in alle 
categorieën. Met haar grote passie voor het vak is ze met 25 jaar 
Betuwse ervaring haar eigen kantoor begonnen vanuit hun Koetshu-
is in Maurik. 
Ze is van plan een gezonde onderneming neer te zetten met een 
optimaal resultaat voor elke klant. 

In de Betuwe groeien gezonde vruchten, ze groeien uit de kleigrond; 
deze kenmerken vind je terug in het nieuwe logo van Rianne. 
Met de gedachte van een diep gewortelde boom (als kenmerk voor 
haar ervaring) kwam de ontwerper van haar logo op een sierlijke 
manier tot dit frisse resultaat; optimaal resultaat door een vruchtbare 
samenwerking. En dat dan ook nog met een visueel haakje naar de 
Betuwe. 
Zelf is Rianne ook geboren en getogen in de Betuwe, in Maurik. 
Na ruim 21 jaar bij Heleen Beekhuizen Makelaardij gewerkt te 
hebben, is het tijd geworden om haar eigen manier van werken 
verder uit te breiden. 

Rianne is beëdigd als NVM Register Makelaar - Taxateur en kan 
zodoende voor elke woning een passende taxatie maken. 
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Nieuwe makelaardij in Maurik

Nieuwe Stadscontactpersoon Buren, Asch en 
Erichem
 “Mijn naam is Antoinette Leduc-Timmer. 
Ik woon samen met mijn man in Ingen in de prachtige Betuwe. 
Mijn passie is om mensen te helpen. Sinds 1 februari 2021 werk ik als 
stadscontactpersoon voor Buren Stad, Asch en Erichem. 
Mensen met elkaar verbinden, om daarmee bijvoorbeeld een stukje 
eenzaamheid bij ze weg te halen, is voor mij van wezenlijk belang. 
Naast mijn werk als stadscontactpersoon heb ik een bedrijf  ‘Sealence’ 
genaamd waarin ik werk als ecologisch pedagoog en (paarden)coach.

Inwoners van Buren, Erichem en Asch kunnen bij mij als stadscontact-
persoon terecht voor (zorg)vragen, zoals boodschappen doen, wande-
len en gezelschap houden. Soms is het lastig met de juiste persoon of 
instantie in contact te komen. 
Graag ga ik samen met u op zoek naar hulp en een oplossing.

De stadscontactpersoon is een project van de Signaleringsgroep 
Buren-Erichem-Asch. Aan dit project zijn twintig vrijwilligers 
verbonden die burenhulp willen verlenen. 
Ook kan hulp worden verleend bij het vinden van de juiste instantie als 
er voor langere tijd zorg nodig is. 
Tot 1 juni 2021 werk ik samen met Jilske de Bruin als stadscontactper-
soon. Na 1 juni neem ik dit werk helemaal over van Jilske.”

Inloopspreekuur (zodra de lockdown dit weer toelaat): Vrijdag tussen 
10 en 11 uur in de Oranjehof-Kasteellaan 1-Buren
Telefoonnummer: 06-12695112
Mail: stadscontact@gmail.com
Facebook: Stadscontact

“U kunt mij ook via de website: 
www.burenstad.nl/site/stadscontact 
en facebook een bericht sturen. 
Dan neem ik ze snel mogelijk contact met u op.” 

Over NLdoet

Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 
29 mei 2021, samen met duizenden 
organisaties in het land, weer NLdoet; 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk
 in de spotlights en nodigt iedereen 
uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken.

Meedoen

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. 
Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk 
actieve burgers voor de samenleving zijn.

Nog geen vrijwilliger? 

Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. 
Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan 
te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Heeft jullie organisatie een leuke klus? 
Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de locatie van 
de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle 
ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus?
 
Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; 
zoek een leuke klus op de website en meld je aan. 

  www.nldoet.nl

Wij doen mee 
aan NLdoet!

NLdoet
28 & 29 

mei

Kom je ons een 
handje helpen?

Ga naar nldoet.nl 
en meld je aan.





 Zo kwam het dat er die middag nog een telefoontje naar het 
café kwam. Uit Rotterdam. Daar was ‘Kunst na Arbeid’ op een muziek-
concours, waar ze vaak tot de eersten behoorden: ‘Is hij geslaagd?’, 
vroegen ze aan mijn vader, ‘dan komen we spoorslags naar Ingen en 
wachten de uitslag hier niet af.’ 
 Na ruim een uur arriveerde de muziek. Nog helemaal in 
uniform stelden ze zich strak op in drie rijen voor de stoep van het café 
op het Dorpsplein tegenover de timmerwinkel van Hent van Ingen. 
Hun goudkleurige epauletten op het groene uniform leken me door de 
zon ineens van echt goud. En daar barstte de serenade los. Voor die 
jongen uit Ingen op die onbegrijpelijke, deftige school: zo dom was het 
dorp dus toch ook weer niet. Een serenade!                
Met stomheid geslagen keken mijn Tielse klasgenoten naar het vrolijke 
tafereel. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Tiel mocht zich dan 
de grote stad van de Betuwe wanen, maar hier versloeg het minuscule 
dorp de stad met afstand. 
 Die middag was het Dorpsplein in Ingen de vrolijkste en 
gelukkigste plek op de wereld. De muziek schetterde tegen een 
blauwe hemel. Het koper glansde in de zon en de opgewekte klanken 
van de serenade verkruimelden in een mum van tijd acht jaar getob op 
een stijve kakschool. 
 Fusten vol gratis bier stroomden uit de tap, een vooruitzicht 
dat de harmonie waarschijnlijk �ink geholpen had om zo snel mogelijk 
naar Ingen te komen. In nevelen van bier is mijn herinnering aan de 
rest van de avond verloren gegaan. Acht jaar gezwoeg op die vermale-
dijde school spoelde het Amstelbier in een paar uur weg. Maar niet 
helemaal, zo bleek. 41 jaar later moest ik er nog een heel boek over 
schrijven om de laatste resten van de boze droom voorgoed uit te 
drijven. 
En nog gebeurt het op een schoolreünie dat ik na al die jaren door een 
klasgenoot herinnerd wordt aan die legendarische serenade in Ingen.

Het was 30 mei 1970. In spanning dromden ouders en leerlingen 
samen voor het gymnasium aan het Sint Walburg in Tiel om de 
uitslag van het eindexamen te vernemen. Het was al mijn tweede 
eindexamen. Het jaar daarvoor was ik gezakt met welgeteld één 
onvoldoende op mijn eindlijst: een 5 ½ voor Latijn.  Het waren nog 
strenge jaren in de Betuwe, na ruim een uur vergaderen over mijn 
cijfer besloot de lerarenvergadering van de 5 ½ geen 6 – te maken.
 Mijn ouders waren er die dag niet bij in Tiel: de school was 
hen te deftig, te verheven. Met alleen maar lagere school konden ze 
zich daar niet vertonen, meenden ze. Tussen al die ouders en kinder-
en, die zoals het in Ingen heette ‘letters hadden gegeten’, zouden ze 
zich minderwaardig voelen en zich geen houding weten te geven. 
 Dus belde ik naar huis, het café in Ingen, met de goede 
uitslag dit keer. We waren een roerige eindexamenklas geweest,  
pleegden in december 1969 de opstand tegen onze volstrekt ouder-
wetse school onder leiding van een dictator als rector, die opget-
rokken leek uit vooroorlogs spinrag. We gaven een zelfgemaakte 
rebelse krant met als redactielokaal het café in Ingen en ziedaar, we 
bliezen het ijzeren regime van de rector omver als was het een 
veertje.  Na de acht jaar dat ik naar het Sint Walburg ge�etst was, 
was ik me licht beschaamd gaan voelen: ik was al ruim twintig en nog 
steeds middelbare scholier en voelde me gaandeweg een krakkemik-
kig meubelstuk van het Kalverbos. Vreemd was dat niet: een keer 
blijven zitten en een keer gezakt voor het eindexamen. Er was maar 
een leerling, die nóg ouder was dan ik, dat wist ik precies. Opeens 
vielen na de uitslag wagonladingen aan chagrijn van me af: acht jaar 
aangekoekte lagen van vervoegingen van onregelmatige werkwoor-
den, ondoordringbare Latijnse en Griekse zinnen en een hardvoch-
tige rector verdwenen als sneeuw voor de zon. Geen levensloop als 
kroegbaas achter de tap in Ingen. Niet om het dorp te ontvluchten, 
daar zou ik immers 47 jaar lang met grote regelmaat terugkeren. 
Maar veel meer ontsnapt uit de gevangenis van die rotschool. Op 
naar de vrijheid van Amsterdam! Het was een dubbeltje op z’n kant. 
 Vol ongefundeerd optimisme was het eerste eindexamen-
feest van die dag gepland bij mij thuis in het café in Ingen. Dat kon 
dus doorgaan.
Het was nog de tijd waarop het dorp zijn bloeitijd beleefde. De vele 
verenigingen van het dorp �oreerden, de cafés zaten vol stamgasten 
en de televisie had nog niet iedereen in zijn eigen huis opgesloten. 
‘Kunst na Arbeid’  - op het dorp aangeduid als ‘de muziek’ - speelde er 
niet alleen lustig op los, maar gaf ook, naast de Rederijkers, ieder jaar 
een toneelvoorstelling in het Verenigingsgebouw van Ingen, de 
Kantine. De betrokkenheid van de Ingenaren op elkaar was veel 
groter dan vijftig jaar later.
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Een dorpse serenade Chris van Esterik

Basisschool De Meent bestaat in 2022 alweer 100 jaar. Deze 
kleine basisschool met veel ruimte biedt voor elk kind kansen om 
zich te ontwikkelen op eigen niveau. 

Gezonde School
Onze openbare dorpsschool staat in een landelijk gebied. We zijn 
een gezonde school met dagelijks schoolfruit en een verse lunch 
tijdens de overblijf.

Samen ontdekken
Op onze school werken we met drie combinatiegroepen. In ons 
‘Knooppunt’ kunnen leerlingen samenwerken en in ons technieklo-
kaal ontdekken leerlingen alles over de natuur en techniek. 

Ruimte
Buiten kunnen de leerlingen klimmen op de speeltoestellen, 
schommelen, basketballen, pingpongen, voetballen op het 
grasveld of spelen in de zandbak. De fruit- en notenbomen zorgen 
voor schaduw op ons plein en zodra de vruchten rijp zijn worden ze 
in de klassen gebruikt tijdens de lessen.

Leren wat je doelen zijn
Door de persoonlijke aandacht kan elk kind werken aan zijn eigen 
ontwikkeling. De leerlingen stellen onder begeleiding van de 
leerkracht de eigen leerdoelen op. Met diverse werkvormen wordt 
aan deze doelen gewerkt. De inzet van weektaken, het leren plannen 
en de uitdagende lessen in onze “Willy Wortels Uitvinderij” zorgen 
ervoor dat elk kind op de toekomst voorbereid wordt.

Kanjerschool
Is wat goed is voor mij, ook goed voor jou? Dat is het uitgangspunt 
van onze Kanjermethode. Omdat we het belangrijk vinden dat onze 
leerlingen positieve burgers worden in onze maatschappij. 
Niet alleen groot worden, maar ook ‘groots’ worden!

Enthousiast geworden? Kom dan eens kijken bij ons op De Meent.

Ommerenveldseweg 17
4032 NA Ommeren
Telefoon:0344-601937

Wil jij ook op een kleine school groot worden?



~  Verkoop auto’s

~  Onderhoud
~  Reparaties

~  APK

Vogelenzangsew AG Lienden
T F

~  Airco service

Service gericht Betaal nooit te veel!Vakbekwaam

Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.

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

Referentie: SUZ-MIC-PHB

Prijs   € 27,00

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 Controller
Nintendo Switch - Bluetooth 
Controller met polsband

Referentie: UC-2948

Prijs       € 54,99

PS4 Draadloze controller
Draadloze controller met koptele

Referentie: UC-1636

Prijs            € 41,99

Mechanisch toetsenbord
White Shark Spartan mechanisch
gaming toetsenbord GK-1925

Referentie: SME-SPARTAN

Prijs            € 41,99

Toetsenbord RGB-rainbow
Gaming Toetsenbord Rainbow
achtergrond verlichting

Referentie: SEG-46803

Prijs            € 22,99

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

Referentie: XFY-XG-M4-RGB-BLUE

Prijs            € 65,99

Mechanisch toetsenbord



Gunfactor
Hoog-Broek startte vorig jaar al met hovenierswerkzaamheden zoals 
tuinonderhoud en snoeiwerk. Met de komst van de twee ervaren 
hoveniers kan het bedrijf ook tuinen aanleggen. Vanwege de inzet van 
mensen met een beperking wordt gewerkt met een gereduceerd 
tarief. Hoewel dit vaak niet de hoofdreden is waarom klanten voor 
Hoog-Broek kiezen. “Mensen gunnen ons werk vanwege de doelgroep 
die bij ons aan het werk is”, vertelt Annemieke.
Behalve Van Eldik en de twee aangetrokken hoveniers zijn intussen zes 
deelnemers in het groen actief. Zij kunnen ongetwijfeld een voorbeeld 
nemen aan Mitchel afkomstig van voortgezet speciaal onderwijss-
chool De Cambier in Tiel. Hoog-Broek was voor hem een springplank 
naar een baan voor drie dagen per week bij een commercieel 
groenbedrijf. De overige twee dagen houdt hij werk op Hoog-Broek.

Animo
Stagecoördinator Marjon Hubers van De Cambier kijkt reikhalzend uit 
naar de ontwikkelingen van het hoveniersbedrijf. Zij bespeurt bij veel 
andere leerlingen animo voor een stageplek in de groensector. “Het is 
écht werk. Jongens gaan de tuin in en werken voor een klant, wat het 
zeer betekenisvol maakt. Bij Hoog-Broek hebben ze niet het idee te 
werken met mensen met een beperking in een dagbestedingssetting. 
Hier staan ze met beide benen in de maatschappij.”  
Hoog-Broek hoopt voor de zomer de nieuwe website te presenteren.

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
Annemieke de Kock (
0488) 48 32 08. 

LIENDEN – Stichting Hoog-Broek gaat de vorig jaar gestarte 
hovenierswerkzaamheden losweken van de zorgboerderij en 
onderbrengen in een nieuw bedrijf. 

Hierdoor ontstaan er binnen Hoog-Broek twee bedrijven: naast de 
sinds 2006 bestaande zorgboerderij nu dus ook een groenbedrijf. 
Met het oog op het nieuwe bedrijf trok de stichting twee gekwali�-
ceerde hoveniers aan. Zij gaan de hoveniersprojecten leiden samen 
met zorgbegeleider Bram van Eldik. “Jongens die de grotere, moeili-
jke projecten aan kunnen, gaan mee met een hovenier. Bram blijft 
betrokken bij projecten waarvoor nog enige begeleiding nodig is”, 
legt Annemieke de Kock van Hoog-Broek uit.

Van Eldik ziet zijn leerling-hoveniers, veelal afkomstig uit de 
dagbesteding, glunderen van trots. “Ze leveren goed werk en voelen 
zich echt hovenier. Bijvoorbeeld wanneer ze veel staan te kletsen, 
hebben ze af en toe ook wel eens wat sturing nodig. Dit maakt wel 
dat ze groeien in hoe ze zich als werknemer dienen te gedragen.”
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Hoog-Broek richt nieuw hoveniersbedrijf op

Elze-Lia Visser van Fruitweelde, de biodynamische fruittuin in 
Ingen, heeft het afgelopen jaar voorbereidingen getro�en om de 
toekomst van haar bedrijf veilig te stellen. En nu is het moment 
daar: Fruitweelde, 11 jaar geleden opgericht door Elze-Lia, is 
overgedragen aan Willemien Brouwer. Zij is het afgelopen jaar 
klaargestoomd om als mede-eigenaar en nieuwe bedrijfsleider 
Fruitweelde voort te zetten. 

Samenwerking in optima forma
Toen ook collegateler Tim Moerman direct enthousiast bleek, is het 
balletje gaan rollen.  Moerman: "Toen Elze-Lia met ons deelde dat ze 
op zoek was naar bedrijfsopvolging, waren wij het er direct over eens 
dat het zonde is om zo’n prachtig bedrijf niet door te laten gaan. 
Bovendien is het prachtig om een enthousiaste meid als Willemien 
deze kans te kunnen te bieden."

Kersverse bedrijfsleider Willemien Brouwer: 
"Ik heb 7 jaar mogen werken bij Harald 
Oltheten van het biodynamische fruitteelt-
bedrijf De Ring. De laatste jaren groeide met
het groeien van mijn verantwoordelijk-
heden, ook mijn enthousiasme. Uiteraard kan
 ik dat niet alleen: niet �nancieel, maar zeker 
ook niet in praktisch opzicht. Wat dat betreft is 
de situatie nu ideaal. Ik krijg unieke begelei-
ding van een groep ervaren telers.
Naast Elze-Lia Visser zelf, is het met Harald 
Oltheten en Tim Moerman een geweldig team dat me op alle vlakken 
kan begeleiden.
Bovendien blijft het bedrijf voor de verkoop en marketing natuurlijk 
bij Nautilus Organic aangesloten, waarmee ik een heel team aan 
mensen op dat vlak naast me heb staan."

Samenwerking met BD grondbeheer
Tot slot speelt ook de stichting BD grondbeheer een belangrijke rol in 
het geheel. Door de grond van de fruittuin te kopen, maakt deze 
stichting het blijvend mogelijk voor de opvolgers om de grond 
duurzaam te gebruiken. Daarmee is geborgd dat de grond biodyna-
misch blijft, wat er ook in de toekomst mocht gebeuren. 
De opbouw van een gezonde, vruchtbare bodem is tenslotte het 
levenswerk van boeren en tuinders, en ook van Elze-Lia. Samen-
werking in optima forma dus om de fruittuin veilig te stellen voor de 
toekomst

Op naar de toekomst
Een �inke verandering, zo’n overgang, maar gelukkig blijft er ook veel 
hetzelfde: Fruitweelde is een biodynamisch bedrijf, waar gewerkt 
wordt in harmonie met de omgeving en de natuur en waar de gezond-
heid van de bodem centraal staat. De teelten van onder meer rode 
bessen, bramen, frambozen en kiwibessen blijven en worden door 
Willemien de komende periode rustig aan verder uitgebreid.
Wellicht kunnen particulieren de gewassen in de toekomst kopen. 
Maar als u een keer wilt komen kijken, desnoods met een rondleiding, 
bel dan even.
Voor meer informatie:
Biodynamische fruittuin in Ingen - P. van Westrhenenweg 16 - Ingen
Willemien Brouwer - 06-20349195 - www.fruitweelde.nl

Biodynamische fruittuin Fruitweelde verder onder leiding van Willemien Brouwer
Elze-Lia en Willemien



Wij staan voor kwaliteit. 
Elke dag nieuwe aanvoer van planten. 
Vers van de kweker.

Tuinkwekerij Cor Nijhof 

Mauriksestraat 1 Zoelen 0344-615 439

Nu volop 
zomerbloeiers

voor tuin en
balkon

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00 - 17.30
za. 9.oo - 17.00

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

www.tuincentrumvaningen.nl

Het groene adres om 
ideeën op te doen

Voor een professioneel tuinadvies

Zomerbl oe i ers

Vogelenzangsestraat 1
Lienden

T: 0344 - 602565
www.bloemsierkunstvaningen.nl

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

V A N I N G E N
Laat u inspireren in onze gezellige bloemisterij!

Voor gespecialiseerd
bloemwerk

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

Met oog op de toekomst

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

Van Dorland Multi-Mediaservice

Creatieve reclamemakers

• Flyers
• Brocures
• Advertentieontwerpen
• Logo ontwerpen
• Reclameadviezen op maat
• Drukwerk

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van: 

De gemeente Buren



Heb jij de pinksterbloem al gezien? 

Deze typische voorjaarsplant kun je in heel Nederland langs de kant 
van wegen en sloten vinden. De vlindersoort oranjetipje is samen met 
de pinksterbloem een bekende combinatie. Vooral het mannetje van 
het oranjetipje doet zijn naam eer aan. Het is een algemene stand-
vlinder die verspreid over het hele land voorkomt.

Nu het (langzaam) warmer wordt, kun je een �ink aantal soorten 
dagvlinders vinden.
 
Onderstaande vlinders kun je zomaar tegenkomen in je tuin

Praktische tips voor de tuin

De maand juni wordt ook wel 
de zomermaand of de 
rozenmaand genoemd. 
Logisch want aan het eind 
van de maand begint de 
zomer en beleven we al 
“de langste dag”. 

De gemiddelde dagduur is in de maand juni het langst van alle 
maanden. Het is dan ook zeker verstandig om de tuin  te gaan 
voorbereiden op de zomer. Dat lijkt tegenwoordig steeds meer 
noodzakelijk te worden. 
Als gevolg van de verandering van het klimaat lijkt het er immers op 
dat er steeds meer weerrecords worden verbroken. 

Eigenlijk heb je helemaal geen kalender nodig om te ontdekken dat 
het juni is. Hiervoor hoef je alleen maar naar je tuin te kijken!
De frisse voorjaarskleuren veranderen in volle zomerkleuren. 
Er is volop leven in de tuin en dit betekent ook dat er lekker veel te 
doen is deze maand. Mocht je nog wat zomergoed in de grond willen 
stoppen, dan kan dit nog nét deze maand dus!

Daarnaast zul je ongetwijfeld merken dat je al behoorlijk wat onkruid 
moet wieden! Er zijn wel wat trucjes om voor een deel onder dit werk 
uit te komen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor bodembedekkers. 
Dit zijn doorgaans lage kruipende planten die snel een netwerk van 
wortels en bladeren vormen. Bodembedekkers worden (zoals de 
naam al aangeeft) voornamelijk gebruikt om een groot oppervlak 
van de bodem af te dekken, in veel gevallen tussen grote planten en 
struiken. 
Bodembedekkers vormen een mooi groen tapijt en zullen een rust 
uitstralen zoals een grasveld. Het is een prima plantensoort om kleine 
hoekjes of boorden op een mooie manier weg te werken en ze 
hebben zowel een esthetische als een praktische functie. 
Bij dit laatste kun je dus denken aan de groei van onkruid. 
Wanneer de bodembedekkers zich eenmaal geworteld hebben, zal 
onkruid geen kans meer krijgen op deze plek. 
Dit komt door de dichte en krachtige groei van de bodembedekkers.

Het voordeel van bodembedekkers is dat deze plantensoort geen 
regelmatig onderhoud nodig heeft. 
Je kunt deze planten dan ook op ieder gewenst moment planten mits 
het niet vriest. Als bodembedekkers je niet aanspreken, kun je ook 
houtsnippers neerleggen. 
Deze houtsnippers onderdrukken het onkruid, in dit geval letterlijk. 
Daarnaast is het een optie om een laag organisch materiaal op de 
grond tussen de beplanting neer te leggen. 
Hiermee zorg je voor een natuurlijke meststof, voorkom je uitdroging 
maar bespaar je je ook een hoop werk met betrekking tot het onkruid 
wieden.

15

Tuintips Juni

Atalanta Boomblauwtje Dagpauwoog

Kleine vosGrote vos Citroenvlinder

Koolwitje Kolibrievlinder Koninginnepage

Voer voor vlinders

Een goede vlindertuin bloeit in verschillende seizoenen en biedt 
nectar van de lente tot de herfst. 
Ook goed voor bijen en andere insecten. 
De Vlinderstichting heeft voor u een lijst van vlinderplanten samen-
gesteld op volgorde van bloeitijd, die samen het hele vlinderseizoen 
nectar bieden.

1. Winterheide
2. Sneeuwbal / Viburnum
3. Judaspenning 
4. Lavendel 
5. Vlinderstruik 
6. IJzerhard 
7. Koninginnenkruid
8. Hemelsleutel
9. Herfstaster
10. Klimop

Voor meer informatie kijk eens op de site van de Vlinderstichting.

www.vlinderstichting.nl

Sint Jacobsvlinder
(nachtvlinder)



Bent u onnodig
een heethoofd?
Bel ons dan
voor een airco

Op naar een koele zomer

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

Ingebouwde Wi-Fi
Met de geïntegeerde Wi-Fi heeft u altijd en overal
controle over uw airconditioning. Makkelijk in ge-
bruik via de smartphone app voor Android en iOS

KOOPS

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

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

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

onderhoud en reparatie

airco service

altijd vaste prijzen
Een betrouwbaar transportbedrijf nodig?

Wij verzorgen groot en klein transport
  Denk eens aan:
• Gekoeld vervoer van AGF, zacht fruit en diepvriesprodukten
• Bomen, meubels en zeer zware pakketten
• Kleinschalige koeriersdiensten 
• Nalevering of een nabestelling bij klanten
• VW busjes voor blokpalets tot 1.50 m. Hoog

Bastiaan Briene Transport Rijnstraaat 43 4031 KK Ingen
www.bastiaanbrienetransport.nl bastiaanbrienetransport@gmail.com

Wat Past dat Past



Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

KRAMEN:
Remsestraat 2 Lienden

Welkom bij kersenteeltbedrijf MTS van Elst.

MerchantSamba

Kordia

Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

KRAMEN:
Remsestraat 2 Lienden

Een van Elst kers
is altijd kers vers

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

MTS
VAN ELST
KERSENTEELTBEDRIJF

Remsestraat 2
Lienden

De late Betuwse kers tot eind augustus

Het kersenseizoen wordt langer. 
Volgend jaar verwacht fruitteler van der Elst uit Lienden, dat hij in 
zijn boomgaard wat kersen kan oogsten van een nieuw ras, de Final: 
Het is een stevige en zoete kers en zelfbestuivend. 
Het kan het Betuwse kersenseizoen maximaal drie weken verlengen, 
tot eind augustus.
 
MTS van der Elst heeft met het bedrijf in de Marspolder al veel 
soorten maar is nu al bezig om voor de komende jaren het kersen-
seizoen te verlengen.

Bodensee
De Final-kers vindt haar oorsprong rond de Bodensee tussen 
Duitsland en Zwitserland: ,,Maar hij lijkt het hier goed te gaan doen. 
Wij gaan dit jaar nog veel meer van die boompjes aanplanten.’’  
De kersen van deze 4 nieuwe late rassen zijn tot wel 3 weken later 
plukrijp als de huidige rassen. Daarnaast zijn ze groot en hebben ze 
een lekkere smaak.

Burlat kers, Zoete kers, te 
koop vanaf half juni. Deze 
grote donkerrode kers is 
sappig en zoet.

Merchant kers, Zoete sappige 
kers, te koop vanaf eind juni. 
Grote rode kers met goede 
smaak. 

Kordia kers, Zoete kers, te koop 
vanaf half juli. Grote hartvor-
mige vrucht, diep donkerrood 
met een goede smaak. 

Regina, Zoete kers, verkoop 
eind juli. Grote, donkerrode 
kers met lange steel. Goede 
smaak, weinig barstgevoelig.

Welke soorten in welke tijd
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Uit de startblokken!

Het afgelopen jaar zal ieder op zijn of haar manier beleefd hebben, maar één ding is nog nooit zo duidelijk aan 
het licht gekomen. Het essentieel zijn van voldoende beweging en een gezonde leefstijl. Natuurlijk weet je het, 
maar  er naar handelen is een stap(je) verder.

Wij helpen je graag om uit de startblokken komen!

Ieder mens is verschillend en heeft ook persoonlijke wensen en doelstellingen. Om voor een ieder een voorstel 
neer te leggen, voert hier te ver, maar dat doen we uiteraard wel graag bij ons op locatie. 
We gaan er hier 3 voorbeelden uitlichten, waarbij jijzelf kunt bepalen tot welke groep je eventueel behoort.

De Bankzitter

Je bent tijdens de corona periode compleet uit je ritme van bewegen gehaald. Wat je nog deed voor corona, i
s nu tot een minimum gedaald en je vindt het moeilijk om weer vaste momenten van bewegen in je leefpatroon 
te brengen.

De oplossing: Het Fit4Life programma
Een serieuze (her)start maken door in te schrijven op dit 1 jaar durende leefstijl programma. Behalve werken aan kracht en conditie, het 
toewerken naar een gezond gewicht en algehele �theid, ontvang je alle informatie over; Gezondheid en gedrag | Bewegen | Voeding | Intoxi-
catie | Mentaal. 

De Focus

Voor corona zat je redelijk goed in je ritme, je wist precies waar voor je het deed. Nu, na 8 maanden gesloten sportscholen, wil je dit weer 
oppakken, je mist echter de focus en je ziet het doel wat je voor ogen hebt als iets onbereikbaars.

De oplossing: Go-Fit
In ons 12 weken durende programma leer je jouw doelen weer helder te krijgen. D.m.v. training weer sterk en krachtig in je lijf te zitten en door 
coaching weer die stip op de horizon te zien, die we in verstandige behapbare stapjes bereikbaar gaan maken.

De Duw

Voor corona zat je in een superritme, je was heerlijk �t. In de coronatijd heb je zeker wel beweegmomenten verzuimd, maar toch deed je zoveel 
als mogelijk was. In principe denk jij met een klein duwtje in de rug, wel weer op het juiste spoor te komen en je ritme van sport en gezonde 
leefstijl wel weer op te kunnen pakken.

De oplossing: Het Sportlidmaatschap (eventueel inclusief voedingsbegeleiding)
Jij kiest zelf je trainingsactiviteiten uit of met behulp van één van onze trainers, maar je denkt het in ieder geval snel weer als normaal te hebben. 
Met dit uitgebreide lidmaatschap, waarbij je uit talloze activiteiten kunt kiezen, zal het plezier en het �tte gevoel weer snel terug zijn.

Vragen of meer info?
Tel.0344-602204 of www.healthclubjulien.nl 



HÉT DOKTERSRECEPT!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Neem vandaag nog vrijblijvend contact op! 

  

 

 

 

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

 

Aron van Doorn 

Vers vlees
Natuurlijke 
Snacks
Brokken
En nog 
Veel meer

Honden en katten voer

Kvv de Poort
Markt 13
4112 JR Beusichem
0345-504526

U kunt ons ook 
vinden op Facebook
en instagram
De webshop is in
de maak.

Alvast super bedankt!!

Openingstijden: 
Ma t/m Vr 12.00u - 19.00u
Za 10.00u - 19.00u
Mag ook op afspraak 
We zijn toch thuis.



Het idee voor de bloemen- en kruidenrijke berm aan de Essenbos is 
ontstaan binnen het project Levend Landschap Maurik. 
Binnen de werkgroep Levend Landschap Maurik houden inwoners zich 
bezig met het mooier en groener maken van het landschap in en om 
Maurik. Een van de ambities is om Maurikse Veld aantrekkelijker te 
maken voor dier en mens door bermen en percelen te beplanten of in 
te zaaien met inheemse soorten. 

De groep heeft dan ook met enthousiasme de inzaaiactie uitgevoerd 
van de proe�ocatie aan de Essenbos. Om dit mede mogelijk te maken 
heeft het loonbedrijf Oskam belangloos geholpen bij de voorbereid-
ing van de berm. De berm is begin dit voorjaar ingezaaid.

De verwachting is dat de planten zich volgend jaar al goed hebben 
ontwikkeld en de berm rijkelijk zal bloeien. Dat is niet alleen prettig 
voor insecten maar ook voor bewoners en recreanten. 
Het doel is dat in de komende jaren de berm zich steeds verder ontwik-
kelt. 

Levend Landschap Maurik wordt mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Buren, Provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLG). 

Van blauwe cichorei tot oranjetipje 
In de brochure ‘Van blauwe cichorei tot oranjetipje’ staan inspirerende 
voorbeelden en tips om zelf met de tuin, het erf en het landschap aan 
de slag te gaan. Bewoners lezen wat ze zelf kunnen doen voor het 
behoud van dieren en planten, ook voor bijen. Deze brochure is via de 
website van SLG te raadplegen: www.landschapsbeheergelderland.nl. 
Kijk bij het kopje Kennis en informatie > Landschapsbrochures.

Insecten hebben het niet gemakkelijk en kunnen wel wat hulp 
gebruiken. Gemeente Buren is samen met inwoners op verschillen-
de manieren bezig om hier aan bij te dragen. 
Een enthousiaste groep inwoners van Levend Landschap Maurik 
heeft samen met gemeente Buren ervoor gezorgd dat de berm 
langs de Essenbos te Maurik is ingezaaid met een bloemenrijk 
mengsel. 
Dit zaadmengsel bestaat uit kruiden en bloemen die passen bij de 
voedselrijke kleigrond van gemeente Buren. Voor insecten zoals 
bijen en vlinders zijn kruidenrijke bermen erg belangrijk.

De berm van Essenbos te Maurik is door de betrokkenheid van 
Levend Landschap Maurik onderdeel van een lopende proef binnen 
de gemeente Buren. 
De gemeente Buren heeft vijf proe�ocaties aangewezen binnen de 
gemeente om te testen met ander bermbeheer voor meer biodiversi-
teit. Elke locatie is anders in aanpak, met de bedoeling de resultaten 
over meerdere jaren te kunnen volgen in samenwerking met Wagen-
ingen Universiteit. 
Naast ander beheer zoals bij de andere proe�ocaties, wordt de berm 
van de Essenbos ook extra ingezaaid met het bloemen- en kruiden-
rijk zaadmengsel. 
Gemeente Buren heeft met het lokale loonwerkbedrijf Oskam 
afspraken gemaakt voor het beheer van deze proe�ocatie.
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Zaai-actie voor meer biodiversiteit in Maurikse Veld

CORONAMOE… daar word ik rebels van. 
Dus met zijn allen boodschappen doen… wel op een rustig 
moment(dus toch niet zo rebels       ). Wie gaat er mee boodschap-
pen doen normaal …stilte…
Nu, vrijwel direct stormen er 2 de trap af en… ‘Ja ik’ … ‘mag ik ook 
mee…?’ Ik met 2 Tieners maar op pad. Allemaal een wagen en een 
lijstje (Ik het minst kan ik even tussen de koopjes neuzen       ) 
Alles verzameld nu afrekenen. 

Zoals in veel winkels mag je hier ook, als een ‘kassamevrouw’ de 
boodschappen zelf scannen. Helemaal geweldig als je al weken niks 
hebt kunnen ondernemen… ‘Mama mag ik je pas? 
Je moet alleen even je pinnummer ingeven!’  
‘O, we hebben nu wel heel veel stickers voor de extraatjes’ zeg ik. 
‘Mam, zullen we ze gelijk plakken en zo een knu�el meepakken.’ 
‘Prima doe maar’ Wat een lol hebben ze. 

Giebelend lopen ze naar de kassa en leveren een volle kaart in en 
kiezen iets uit. ‘Nou ook nog een prijs, mam! 
Zullen we nu nog iets lekkers meenemen een donut ofzo…?’ 
Rij ik met mijn Tieners naar dat hotel met die verkeerde vogel… 
Daarnaast staat namelijk een pop-up winkel met die donuts. 
Nou de keuze is reuze en ze kiezen er 3, niet voor mij ik vind ze te 
groot. Hup naar huis en op de terugweg praten we honderduit over 
het leuke uitje met verrassing en snack. 

Tienermoeder

Thuisgekomen aan de knutsel (met snack). 
Omdat we geen familie bezoekjes kunnen a�eggen, samen wat kaarten 
gemaakt, die op de bus gedaan en ’s avonds vraag ik of ze zin hebben 
om met mij te sporten. ‘
Ja leuk mam wat ga je doen?’ ‘Body-line’ zeg ik. 
Een soort Aerobics met leuke oefeningen’. Nou daar stonden we met 
zijn drieën. Al botsend, zwetend en de slappe lach. 
Wat een lol met al die ingewikkelde pasjes. 

Na a�oop konden we buiten nog even uitzweten en de dag doorne-
men. We waren het roerend met elkaar eens wat een leuke dag… alsof 
we een dag je weg waren geweest. 
Volop genoten van wat normaal zo normaal is en nu speciaal omdat het 
zo speciaal is.

 
Zo spontaan zoveel lol. 
Toch weer energie gekregen. 
En door… naar betere tijden.



Muurgedicht - De Poort

Toen en nu.

Binnenkort is het gedicht op mijn muur te lezen en ik ga er graag over 
in gesprek met inwoners van Buren! 
Ik ben nieuwsgierig naar hoe de inwoners van ons stadje anno 2020 
het wonen in de stad Buren beleven."

Onthulling zaterdag 29 mei 2021
Samen met Stichting Buren 625 zal invulling worden gegeven aan de 
realisatie van het gedicht en de organisatie van een o�ciële onthul-
ling op zaterdag 29 mei 2021 om 16.00 uur.

Gesprekken met bewoners
Op verschillende manieren zal tijdens de realisatie, onthulling en 
daarna, de mogelijkheid worden geboden voor gesprekken met 
bewoners hoe zij in het jaar 2021 het wonen binnen en buiten de 
muren van Buren ervaren. 

HAAL MAXIMAAL 
RENDEMENT 
UIT JE DAK!

ZONNEPANELEN  
SCHUIN DAK

ZONNEPANELEN  
BEDRIJFSPAND

ASBEST SANEREN 
EN DAKRENOVATIE

Bel voor vrijblijvend advies 

(0342) 760677

�  energieplusdak.nl/fruitbode

625 jaar Buren - Onthulling zaterdag 29 mei 2021
Dorien Rots woont al meer dan 10 jaar vlakbij de poort van Buren 
en wil in het kader van 625 jaar Buren een gedicht op haar muur 
schilderen. Een gedicht dat ze als kerstkaart schreef in 2006. 

Zelf zegt zij hierover:
"Bijna 625 jaar staat hij er al: de Culemborgse poort of Huizenpoort. 
Ik woon er vlakbij. 
Al jaren lang biedt hij de inwoners van de stad bescherming en 
veiligheid. 
Maar gelukkig kun je ook door de poort naar buiten.

Het inspireerde mij tot het schrijven van het volgende gedicht:

De Poort
Doorgang
van het vertrouwde naar het avontuur
van het ongewisse naar het zekere
van beslotenheid naar ruimte
van vrijheid naar geborgenheid
van binnen naar buiten
van buiten naar binnen

Bron: Burenstad.nl





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

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

Al 
meer dan 

275 tevreden 

klanten in de 

Betuwe!

Al 
meer dan 

275 tevreden 

klanten in de 

Betuwe!

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

UitvaartverZorging
Erik van oestZZorging
Erik van oestZZZZ

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

   Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen

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



Een hobby kan soms opeens serieuze vormen aannemen en zo ‘’uit 
de hand lopen’’ dat het richting een professioneel bedrijf gaat. 
Zover is het bij brouwerij Van Weerdenburg nog niet, maar het 
komt van lieverlee in de richting.

Tim van Weerdenburg begon in 2015 thuis met de ontwikkeling van 
bieren. Hij maakt nu de Robuuste Weizen en de Quadrupel 625.
 Van Weerdenburg noemt het tot nu toe een professionele hobby. 
‘’De omvang van Heineken is het nog niet en moet het ook niet 
worden, maar een écht bedrijf maken van zijn ambachtelijk gebrou-
wen bieren, samen met mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt…. Dat zou hij op termijn best willen.

Na de start van de ambachtelijk gebrouwen bieren in 2015 deelde hij 
her en der zelfgebouwen bier uit aan vrienden, collega’s en kennis-
sen. Toevallig kwam hij in contact met de plaatselijke pannenkoeken-
bakker, die het bier wilde gaan verkopen. 
En zo was er ‘’maar zo’’ de start van een bescheiden bedrij�e. 
Van Weerdenburg heeft op dit moment twee soorten bier in produk-
tie: De Robuuste Weizen en de Quadrupel 625, die hij naar aanleiding 
van het 625 jarig bestaan van de stad Buren maakte.

‘’Afgelopen jaar was een -door corona- heel onzeker jaar’’, zegt de 
bierbrouwer. Momenteel wordt er bij brouwerij Van Weerdenburg 
tussen de 1000 en 2000 liter per jaar gebotteld. 
‘’Uitbreiden was het voornemen, maar qua afzet was dat door corona 
te onzeker’’. 
Het ambachtelijk gebrouwen Burens product is ondermeer te vinden 
bij Marijke’s Fruitkor�e, Beleef Buren (voorheen Rode Held), Boon’s 
Markt, Restaurant De Prins, de molen en natuurlijk bij de Pannen-
koekenbakker. Ook regionaal (en zelfs iets verder) zijn er verkoop-
punten. Daarnaast is het bier te koop bij wat lokale (support you 
locals) initiatieven: Puur Betuws en Beter Eten Voor Varik.
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Brouwerij van Weerdenburg: van Hobby naar serieus bedrijf

Van Weerdenburg is bijna zover dat hij een Krachtig Blond in de �es 
heeft. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling voor een Burens Wit. 
Een ambachtelijke bierbrouwerij – nu nog gevestigd aan de 
Concorde in Buren- zou helemaal passen in het Burens centrum. 
Brouwerij Van Weerdenburg is in ieder geval de enige bierbrouwer in 
de gemeente Buren
 
Wilt u meer weten over de Burense brouwerij? 
Kijk dan op brouwerij.vanweerdenburg.com

21000 jaar geleden was het 's nachts in Nederland nog -30 graden. 
Die periode staat bekend als de ijstijd. Recenter is de kleine ijstijd, 
die ergens rond 1430 begon en eindigde in de 19e eeuw. 
Toen lag de gemiddelde jaartemperatuur rond de 15 graden. 

We kennen die tijd van de mooie winterlandschappen van onze 
beroemde schilders zoals Avercamp.
Dit jaar hadden we eventjes een erg koude week met sneeuw en zelfs 
ijs op de uiterwaarden. Mensen kochten massaal weer sleeën en 
haalden hun ijzers uit het vet. Groot en klein genoot. Vogelliefhebber 
en fotografe als ik ben beleefde ook ik veel plezier aan deze witte 
ijspret. Zelfs de zo schuwe ijsvogel liet zich vaak zien omdat er nog 
maar weinig open water was om zijn kostje bij elkaar te vissen.
Het interesseerde hem weinig, die plaatjesklikkende dame aan de 
slootkant.

Gelukkig kwamen er hierna warme dagen en zelfs zo heet dat er al 
mensen in zee aan het zwemmen waren..
De behoefte aan ijs leek verdwenen ..voor even..want natuurlijk 
openden her er der de ijs take aways...ik bezoek ze met graagte. 
Het nieuwe ijsloket de Burgemeester en Wilco's ambachtelijk ijs in 
Buren. Ik lik me via hazelnoot naar meloen en van pistache naar 
kokos...
Dat ik daarvoor samen met vele anderen in de rij moet staan...ach het 
bevordert slechts het aantal in bolletjes..en vermakkelijkt de keuze 
om er slagroom en nootjes of caramelblokjes op te nemen.
Zien likken doet likken tenslotte.

Van de ijsjes naar Ijsheiligen 
is een kleine stap.
 Wist je dat Sint Bonifatius een 
van deze Ijsheiligen was? 
Ik wist slechts uit de boekjes 

IJstijd

Na 14 mei kunnen wij  en de tuinplanten gelukkig weer zonder vrees 
voor ijzige nachtvorst naar buiten.  
En met een beetje mazzel ook weer gewoon met een biertje, ijsje of 
Ice-tea op een zonovergoten terrasje.

Ook zo aan toe? 
Proost dan, op een prachtige zomer.

Marion Bieszke



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.

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

Vogelenzangseweg 38
4033 AH Lienden
Tel: 06-30674660 

Mob: 06-47484547
info@vakantiehuisdebetuwe.nl
www.vakantiehuisdebetuwe.nl

Kamp A
Kamp B
Kamp C
Kamp D
Kamp E
Kamp F

17 juli - 24 juli
24 juli - 31 juli
31 juli - 7 augustus
7 augustus - 14 augustus
14 augustus - 21 augustus
21 augustus - 28 augustus

Jongens
Meisjes
Gemengd
Gemengd
Meisjes
Gemengd

Anouk de Heus
Jolien Enting
Julie Roozendaal
Marije Serne
Carin Jonkers
Mariska van Wijk

06 57609325
06 57539877
06 83153627
06 23576040
06 37241484
06 45371895

9 t/m 13 jaar
11 t/m 14 jaar

9 t/m 12 jaar
8 t/m 10 jaar
8 t/m 12 jaar

10 t/m 13 jaar

Periode Categorie Contactpersoon Telefoon

BETUWSE JEUGDKAMPEN
STICHTING

€110 per week€110 per week€110 per week

Zin in een week
vol actie, avontuur, spanning,

lekker eten en chillen met heel veel 
nieuwe vrienden en vriendinnen? 

WWW.BETUWSEJEUGDKAMPEN.NLWWW.BETUWSEJEUGDKAMPEN.NLWWW.BETUWSEJEUGDKAMPEN.NL

volledig verzorgd

Voor slechts

JEUGDKAMPEN

 

JEUGDKAMPEN
 

JEUGDKAMPEN
202120212021

GA MEE MET DE GA MEE MET DEGA MEE MET DE 

BETUWSE BETUWSE BETUWSE



Marinus van den Brink was een jaar of 14 toen zijn vader startte 
met het houden van bijen. Zijn eerste bijenkast kreeg hij van zijn 
vader. In die tijd ging hij ook vaak mee met een bekende Imker uit 
de buurt. Door dat te doen is de liefde voor de bijen gegroeid. 

    Zo mocht hij mee met allerlei  
    activiteiten zoals het ophalen  
    en uitzetten van de bijenkas - 
    ten en natuurlijk honing   
    slingeren. 
    Nadat hij van school kwam en  
    ging werken was er eigenlijk  
    geen tijd meer voor de bijen.  
    Intussen was hij op zichzelf   
    gaan wonen en had hij zijn   
    toekomstige vrouw, Ida, leren  
    kennen. Ook de liefde voor de  
    bijen kwam terug. Dus ging   
    hij weer op pad met een   
    Imker… nu direct na zijn werk, 
    at daar een hapje mee en aan  
    het werk met de bijen. Rond   
    deze tijd (April) moesten ze   
    van ’s ochtends vroeg tot ’s   
    avonds laat ‘bijen rijden’   
    (bijenvolken ophalen en   
    uitzetten), dat was behoorlijk  
    aanpoten. Soms eindigde de  
    dag pas de volgende ochtend. 
Maar dan waren er wel zo een 300 bijen volken weggebracht! In 
Veenendaal had hij inmiddels ook zelf weer een bijenvolk. Dit keer in 
de tuin van Ida. Samen besloten ze een huis te kopen in Ingen. Het 
bijenvolk moest natuurlijk mee en de kast stond eerst achter een 
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De imker van Ingen “ Zonder BIJ geen fruit”

En er werd begonnen met een schuur. Maar in 2008 ging het goed 
mis met de bijen… met 33 volken ging Marinus naar de Hei (Park de 
Hoge Veluwe) en aan het einde van de zomer bleek dat ze niets 
hadden ‘gehaald’. 
Na de winter had hij nog maar 9 volken over… de bijen hadden geen 
reserves op kunnen bouwen en legden het loodje door een bepaalde 
mijt die toen niet te bestrijden leek. Hij redde wat er te redden viel. 
Het bouwen aan de bijenvolken verdween een beetje naar de achter-
grond. Maar de schuur werd afgebouwd. 
Uiteindelijk met veel geduld lukte het om de mijt te bestrijden. 
En vanaf dat moment kon het aantal bijenvolken weer langzaam 
groeien. Na hard werken kan hij sinds 2015 zelfs volken verkopen en 
ook dit jaar kunnen er weer een paar volken weg. 
Mooi deze liefde voor dit diertje en ze hebben dat nodig want het 
gaat nog steeds niet goed met de bij. 
Vooral in deze buurt hebben we hem hard nodig zonder BIJ geen 
fruit!!! 

Zijn honing is ook te koop*: De Korf - Zevenmorgen 22 Ingen

( *Mits voorradig in verband met het seizoen )

Sandra Schlegel



Let op in juni komt de
Hollandse Nieuwe weer!

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

MAURIK
JUMBO SUPERMARKT
DONDERDAG
15:00 TOT 17:30
ZATERDAG
15:00 TOT 18:00

Heerlijke vers gebakken kibbeling!

   Wij hebben een uitgebreid assortiment  
   aan verse, gerookte en gebakken vis. 
   Ons enthousiaste team staat voor u   
   klaar met de lekkerste vissoorten. 
   Ook hebben wij veel huisgemaakte   
   producten zoals kant en klaar maal-
   tijden en wraps.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom gezellig langs bij onze verkoopwagen. 
Op de hoogte blijven van onze acties en nieuwe producten? 
Volg ons dan op facebook en/of  instagram.

Je hebt kaas en KAAS

Spiltkaas al 35 jaar het vertrouwde adres voor: 
natuur gerijpte Noord-Hollandse Kaas 

vers van het mes. 

Iedere woensdag van 
8.00 tot 12.30 op het 

Marktplein in Lienden

vers van het mes. 

Ook buitenlandse
kaasspecialiteiten

www.spiltkaas.nl



Geroosterde bloemkool met pesto en kibbeling

Mijn visboer bakt de allerlekkerste kibbeling. Van verse kabeljauw, 
terwijl je wacht. Zo hoort het ook, want kibbeling wordt veel te vaak 
van resten vis gemaakt die niet meer te verkopen zijn. 
En dan is het echt geen kibbeling meer. 
Lang leve Vishandel Kirsten die precies weet hoe het hoort. (red.)

Wat je nodig hebt voor 4 personen
– 1 bloemkool
– 500gr vastkokende aardappels
– tussen de 100 en 125 gram pesto
– olijfolie
– 400gr kibbeling
_ peper en zout
– optioneel: remouladesaus
 
Wat je gaat doen
Bereidingstijd: 15 minuten / Wachttijd: 45 minuten
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Snijd de bloemkool in grote plakken en de aardappels in plakjes. 
Voeg wat peper en zout naar smaak toe. 
Pak een grote ovenschaal en doe daar de bloemkool en aardappel in. 
Schep de pesto erbij en schenk er een scheutje olijfolie over. 
Meng dit alles goed met je handen en verdeel gelijkmatig over de 
schaal. 
Zet daarna in de oven en bak 35-40 minuten totdat de bloemkool 
bruine randjes krijgt. 
Verdeel de stukken kibbeling erover en bak nog ongeveer 5 minuten 
mee (hoeft alleen warm te worden).

Culinair

www.francescakookt.nl

Kip Caprese

Een tijdje terug deelde ik het recept voor Jalapeño Popper Chicken, 
waarbij je een kip�let voorziet van inkepingen, die je vervolgens vult. 
Smaakte heerlijk en ik vond dat er zo leuk uit zien dat ik op zoek ging 
naar een andere lekkere vulling. Uiteindelijk dook ik de Italiaanse 
hoek in en kwam ik uit bij de caprese. Mozzarella, tomaat en pesto. 
Dat combineert natuurlijk heel goed met kip en dat moest hem 
worden. De kip Caprese was geboren en met dit recept kun jij dit 
gerecht nu ook bereiden!

Hoofdgerecht
2 personen - 40 minuten

Ingrediënten
– 2 Grote Kip�lets – 1 Tomaat – 1 Bol Mozzarella – 3 eetlepels Groene 
Pesto – Versgemalen Zwarte Peper – Grof Zeezout

Overige Benodigdheden
– BBQ met Deksel – Kernthermometer

Bereiding

Steek de BBQ aan en ga hierbij voor indirecte hitte en een tempe-
ratuur van ongeveer 160 graden.
Haal ondertussen de kip�lets uit de koeling en dep ze droog met 
keukenpapier. Bestrooi ze met versgemalen zwarte peper en wat grof 
zeezout. 
Snijd in beide kip�lets nu om de 2 cm inkepingen, maar snijd ze niet 
door. Stop ongeveer een centimeter voor je de kip�let zou 
doorsnijden.
Was de tomaat en snijd deze in dunne plakken. 
Snijd de plakken vervolgens door de helft. 
Dep de bol mozzarella een beetje droog en snijd deze vervolgens ook 
in plakken, die je daarna ook halveert. 
Pak nu ook de pesto er bij.
Vul nu iedere inkeping in de kip�let met een halve plak tomaat, een 
halve plak mozzarella en een beetje pesto. 
Herhaal dit tot alle inkepingen zijn gevuld.

Is de BBQ ondertussen op temperatuur gekomen? 
Leg de kip�lets dan voorzichtig op het BBQ rooster en sluit de BBQ 
met de deksel. Gaar de kip�lets nu 15 tot 20 minuten, tot het vlees 
een kerntemperatuur van 70 graden heeft bereikt. 
Haal de kip�lets dan weer voorzichtig van de BBQ en laat ze heel even 
een paar minuutjes rusten voor je ze serveert. 
Eet smakelijk! Recept: BBQ Junkie

Kip Hawaii Spiezen
 
Vroeger was mijn favo pizza een pizza Hawaii met ananas en ham. 
Ik hou nog steeds heel erg van ananas en het liefst warm en gegrild. 
Omdat het volop barbecue tijd zou moeten zijn, heb ik weer een 
lekker receptje voor Kip Hawaii spiezen.
De spiezen zijn snel klaar en heel lekker en licht. De ananas maakt het 
lekker fris, ik hou er van. Ik vind het ook leuk om zelf spiezen te maken, 
het heeft wel iets rustgevends, beetje kip en ananas rijgen. 

Ingrediënten voor 18 stokjes
1 kg scharrel kip�lets
1 hele ananas
1 el chili �akes
1 el paprikapoeder
Zeezout
Olijfolie
Zo maak je het
Snij de kip�let in blokjes van ongeveer 2 x 2 cm en leg ze in een schaal.
Breng de kip op smaak met de chili �akes, zeezout en het paprika-
poeder.

Giet er een �inke scheut olijfolie op en hussel het door elkaar. 
Zorg ervoor dat alle kipstukjes bedekt zijn met de kruiden.
Laat de kip een paar uur of een nachtje in de marinade staan in de 
koelkast.

Snij de ananas in partjes. Ik doe het altijd zo, snij het kontje en de kop 
van de ananas. Halveer de ananas en halveer de helften nogmaals.
Je hebt nu 4 gelijke delen. Snij het binnenste harde gedeelte er uit.
Snij deze helften nu nogmaals door midden. Maak inkepingen met 
het mes. Je snijdt de partjes zeg maar tot de schil.
Nu kan je met 1 beweging de partjes los snijden.

Neem een satéprikker en rijg er om en om een kip stukje en een 
ananas stukje op, totdat de spiezen vol zijn.
Rooster de kip Hawaii spiezen in ongeveer 6 minuten rondom gaar op 
de bbq.

Vispakketjes met citroen van de barbecue

Ingrediënten

•  2 stukjes kabeljauw of witvis
•  1 citroen
•  snuf peper en zout
•  1 bosui
•  2 eetlepels kruidenboter
•  peterselie
Benodigdheden

•  Aluminiumfolie
Bereiding
 
Leg de stukken vis op een apart stuk aluminiumfolie. 
Snijd 2 mooie plakjes van de citroen en besprenkel met de rest de vis. 
Bestrooi de kabeljauw met een snu�e peper en zout. 
Leg een plakje citroen op de vis. Doe een lepel kruidenboter erbij. 
Hak de bosui in ringetjes en snijd de peterselie �jn. 
Verdeel dit over de vis. Vouw de pakketjes goed dicht. 
Leg de vispakketjes ca. 8 minuten op de BBQ tot de vis gaar is.
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Molenkempke 4 - 4043 KC Opheusden - 0488 44 36 30
www.debruinbetonwerken.nl - Info@debruinbetonwerken.nl

Professionele betonvloeren, 
funderingen en vloerrenovatie

Sterk in beton

H.J. van Oort
Transport

Eck en Wiel b.v.

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

Transport 
Verhuizingen • Verhuur 

Op- en Overslag

Verenigingen en stichtingen opgelet! 

Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de 
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
Binnen vijf jaar moeten alle veranderingen ook zijn vastgelegd in de 
statuten. 
Welzijn Rivierstroom biedt haar achterban een kortingscode aan 
voor een stappenplan. 
Met dit stappenplan kunnen bestuurders e�ectief aan de slag gaan 
om alles in orde te maken voor de nieuwe wet. 

Het stappenplan bespaart juridische kosten en ondersteunt 
bestuurders met alle vragen rondom de nieuwe wet. 
Het stappenplan doorlopen kost ongeveer 4 uur aan tijd en kan 
binnen 1 à 2 bestuursvergaderingen geregeld zijn. 

Het NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) biedt 
bestuurders ook een checklist aan om alle nodige voorbereidingen 
te tre�en. 
Daarnaast zijn er ook online Webinars te volgens over de nieuwe 
wet. 

Meer weten over de WBTR? Ga naar www.wbtr.nl of neem contact op 
met Welzijn Rivierstroom via 0344 602337 
of info@welzijnrivierstroom.nl 



Virtuele Betuwe Run 2021

Door de aanwezigheid en de geldende maatregelen rondom COVID 19 is het ongepast om een grootschalig
 hardloop/wandelevenement te organiseren. 

De Betuwe Runners komen met een passend en veilig alternatief, namelijk een ‘Virtuele Betuwe Run’. 
Doel van deze virtuele activiteit is zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren om tijdens het Pinksterweekend 
in eigen omgeving in beweging te komen, veilig, leuk en gezond!

Uitleg Virtuele Betuwe Run 2021:

Schrijf je in via de volgende link via: www.debetuwerunners.nl
• Ren of loop (of een andere bewegingsvorm) de gekozen afstand in het Pinksterweekend op 22, 23 of 24 mei
•  Je kiest hierbij zelf de omgeving waarin je de activiteit uitvoert;
• Wil je weergegeven worden in het tijdsklassement? 
 Gebruik tijdens je activiteit een app die afstand en tijd registreert (bijv. Strava/Garmin/Runkeeper etc.);
• Na a�oop van je activiteit kan je jouw gegevens versturen naar info@debetuwerunners.nl vermeld hierbij naam/adres dit i.v.m.
 verzending van unieke medaille (wordt na a�oop per post verstuurd); 
• Leuk als je foto’s en �lmmateriaal van jouw activiteit met ons deelt, geef daarbij aan of we de materialen op onze social mediakanalen  
 mogen delen;
• Kosten deelname zijn € 5,- per persoon, een extra donatie is natuurlijk welkom voor het goede doel

Dank voor uw deelname, namens Roparunteam de Betuwe Runners 356!

*Opbrengsten van de ‘Virtuele Betuwe Run 2021’ komen geheel ten goede aan palliatieve zorg voor mensen met kanker!*

Dinsdag 13 april was het Nationale Buitenlesdag. In het hele land 
zijn schoolklassen naar buiten gegaan om door ontdekkend en 
bewegend handelen hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Obs De Sterappel uit Lienden heeft zich ook dit jaar ingeschreven 
voor deelname. Gewoonlijk geven de leerkrachten dan zelf een les 
buiten. 
Dit jaar werd de school verrast door een telefoontje met de vraag of 
studenten en vrijwilligers van IVN natuureducatie en het Natuur en 
Milieu-educatiecentrum Betuwe gastlessen mochten verzorgen. 
De Sterappel is al enige tijd op de groene en gezonde tour, en ging 
graag akkoord met dit unieke aanbod!

En dus trokken de leerlingen hun jassen aan en werd er na een korte 
instructie gezocht naar zogeheten 'stoep-plantjes'. Deze plantjes 
worden vaak over het hoofd gezien omdat ze op onopvallende 
plekken groeien. Ze werden gemarkeerd met stoepkrijt, en met 
behulp van zoekkaarten werd opgezocht welke soorten er op en om 
het schoolplein groeien. Ook is er gesproken over het belang van 
deze kleine, 'vergeten' plantjes. Een succesvolle dag!

Het enthousiaste en bevlogen team komt graag in actie voor haar 
leerlingen. Momenteel worden er subsidies aangevraagd waarmee 
extra buitenspeelgoed aangeschaft kan worden. 

Obs De Sterappel in Lienden volop in beweging!

De school is ervan overtuigd dat aantrekkelijk speelmateriaal er een 
grote rol in kan spelen om kinderen actief uit te dagen op het plein.

De Sterappel wil zorgen voor beweging, zowel in spelen als in leren. 
Ook binnen de schoolmuren. Wie door de school loopt, ervaart er 
rust. Leerlingen zijn betrokken en komen tot leren. Hierdoor is er 
ruimte voor individuele ontwikkeling en komen kwaliteiten boven. 

Recente ontwikkelingen zijn o.a. de nieuwe methode voor Engels 
waarbij ieder kind op eigen tempo kan werken, en er is een pilot 
gestart om kinderen met een voorsprong te bedienen in zogenaam-
de ‘peergroups’ om het creatief en hoger denkvermogen te stimuler-
en. 

Komt een ontwikkeling goed uit de verf dan wordt deze opgenomen 
in het beleid. Dat is een cruciaal onderdeel om de onderwijskwaliteit 
te waarborgen. En daar plukken de leerlingen vervolgens weer de 
vruchten van!
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar de plannen van De Sterappel? 
U kunt informatie opvragen bij locatieleider Linda Beaupain.

Geschreven door Elza Haalboom.



Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl

Sta op stoelen

 

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

12.00 - 18.00 (zaterdag)

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

Tel: 0344-848799*

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

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

Betaalbare A-klasse producten
Op maat gemaakt
Inclusief garantie

I  n  g  e  n 

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

Leverancier van kort gebruikte:

Lezers van de Fruitbode 
10% extra korting*

* Geldig tot eind juni 2020

Sta op Stoelen van VitaalZorg Nederland:

Voel je vrij en ontspannen in een sta-opstoel?



Bij het speuren in de krantenarchieven van het Regionaal Archief 
in Tiel trok een artikel uit de Tielsche Courant van 16 juni 1945 mijn 
aandacht. Het ging over een 20 jarige jongeman uit Lienden die 
amper twee weken na de bevrijding op tragische wijze bij de 
bewaking van gevangengenomen NSB-ers om het leven was 
gekomen. 
Wie was deze man? Welk verhaal zit er achter?

De zoektocht naar de feiten.
Met in het begin alleen de gegevens uit het artikel start ik de 
zoektocht in de archieven op internet. 
Al vrij snel blijkt dat het gaat om een zekere Salomon Gerard de Haas. 
Roepnaam Sannie. Hij is op 28-2-1924 in Rheden geboren en op 26 
mei 1945 in Ingen overleden. 
Zijn grafsteen, met de namen van zijn ouders, is te vinden op de 
Oude Algemene Begraafplaats aan de Oudsmidsestraat in Lienden

De familie De Haas woonde destijds aan de Marsdijk 34, in de omge-
ving van de spoordijk tussen Rhenen en Kesteren. Dichtbij Kesteren 
maar nog wel op het grondgebied van de gemeente Lienden. 
Vandaar dat hij begraven werd in de gemeente Lienden.
Uit de overlijdensakte blijkt dat zowel Sannie als zijn vader op een 
steenfabriek werkten. 
Zijn vader als machinist. Zo verwonderlijk is dat niet want in de 
directe omgeving waren destijds verschillende steenfabrieken zoals 
Ten Cate volop in bedrijf.

Een dramatische gebeurtenis in de school in Ingen.
Kort na de bevrijding is de 20 jaar jonge Sannie de Haas in de Lagere 
School in Ingen belast met de bewaking van opgesloten NSB-ers. 
Hij is dan lid van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten). De mannen van 
de BS hielden zich tijdens en na de bevrijding bezig met het 
handhaven van de orde en rust. 
Mensen die in de oorlog lid waren van de N.S.B.( de Duitsgezinde 
Nationaal Socialistische Beweging) werden opgepakt en gevangen 
gezet. Waarom in de school in Ingen? 
In 1945 was Pieter van Westrhenen niet alleen waarnemend burge-
meester van Kesteren maar ook commandant van het Plaatselijk 
Commando Kesteren van de “Binnenlandsche Strijdkrachten in de 
Betuwe”. Hij woonde op de Commanderie in Ingen en was bekend 
met de situatie in Ingen.

33

Een bijna vergeten oorlogsslachto�er uit Lienden.

Wat gebeurde daar nou precies op die zaterdagmorgen om zes uur? 
De correspondent van de krant schrijft dat waarschijnlijk door een 
verkeerde manoeuvre plotseling het Amerikaanse machinepistool 
afging en Sannie dodelijk werd getro�en. 
Uit informatie achteraf blijkt dat hij zijn machinepistool niet goed 
had neergezet. Onervarenheid met het wapen en een slechte opleid-
ing zijn hem dus fataal geworden. Aannemelijk is dat hij geen Ameri-
kaans machinepistool had maar een Engelse stengun (een veel 
gebruikt wapentype bij de BS).

In de o�ciële overlijdensakte 
van de gemeente noteert op 
28 mei 1945 de ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand, 
de 69- jarige heer Knuivers 
(van beroep klompenmaker), 
NIET 6 uur ’s morgens als 
tijdstip van overlijden maar .. 
6 uur ’s middags! Opmerkelijk!

Oorlogsslachto�ers in de gemeente Buren.
In het in 1980 uitgegeven “Oorlogsgedenkboek van de Betuwe” met 
verhalen van personen die de oorlogstoestanden in de Betuwe 
persoonlijk hebben meegemaakt besluit de heer P. Franke het hoofd-
stuk “Lienden in de branding” met de zin “En elke 5e Mei herdenkt 
Lienden zijn 10 doode slachto�ers van het oorlogsgeweld”. 
In het boek wordt met geen woord over dit tragische voorval  gerept. 
Op de site met oorlogsslachto�ers in de gemeente Buren ontbreekt 
ook (nog) de naam van Sannie de Haas. 
Wordt het geen tijd om daar verandering in te brengen zodat ook 
deze naam niet vergeten wordt?

Tot slot: een oproep. Als er mensen zijn die over aanvullende 
informatie beschikken, graag contact opnemen via de e-mail: 
g.v.schaik@hccnet.nl of telefonisch 0344-601392. 

Misschien krijgt dan deze naam  dan ook nog een gezicht?

Uit de Tielsche Courant van 16 juni 1945. Januari 2021: foto van het graf op de oude 
begraafplaats aan de Oudsmidsestraat 
in Lienden.

Op 9 juni 1945 geplaatste overlijdens-
advertentie in de Nieuwe Tielsche Courant. 
Een identieke advertentie stond op dezelfde 
dag in de Geldermalser. 

Geraadpleegde bronnen Onder andere:
Regionaal Archief Rivierenland, en Delpher krantenarchieven - Site: www.oorlogsslachto�erswestbetuwe.nl - Wikipedia: Binnenlandse Strijdkrachten
 
Met dank aan de volgende personen voor het delen van informatie:
Teunis Kramp, Conny van der Heyden, Richard van de Velde, Willem van Doorn en Anna Coolsma.

Gert van Schaik



Op 5 en 6 juni staat Buren in het teken van kunst. Bezoek de exposities waar 
fotogra�e, schilderijen, bronzen en stenen sculpturen, textiele objecten, sieraden, 
mixed media, video-installaties en tekeningen te zien zijn. 

Beeldend kunstenaar Marit Sannes uit Lienden maakt intuïtieve expressieve schilderijen 
en beelden gebaseerd op gedrag en gevoelens van mensen. Zij gebruikt acrylverf, 
olieverf, klei, papier en gips. Haar inspiratiebronnen zijn persoonlijke ervaringen in 
relatie tot de maatschappij of omgeving. Marit: “Wat me persoonlijk raakt, dat wil ik 
verbeelden. Het zoeken naar een passend medium voor een beeldende taal om te 
communiceren. Ik hoop dat mijn werk iets zal oproepen bij de bezoeker waarover wij 
een persoonlijk gesprek hebben. Dat maakt het extra bijzonder om in Buren te exposer-
en.”

Nieuwe kunstenaars nemen deel aan de kunstroute Buren B!zonder 

Gra�sch kunstenaar Ron Ariëns uit Beusichem werkt met een �atbedscanner. Hij 
verstoort de werking van het apparaat door strooilicht toe te voegen of (tegen)bewegin-
gen te maken. Vaak worden de werken nog handmatig met gra�sche- of schildertechniek 
voltooid. Zoals ook het werk Aeeeglen dat hij op Buren B!zonder zal tonen. Ron: “In mijn 
kunst zit een parallel met onze hedendaagse (tech)maatschappij waarin zoveel is 
geautomatiseerd. We hebben veel gemak van processen, maar het is ook �jn als we eens 
verdwalen. Mijn kunst is een viering van de hapering, het disfunctioneren en de schoon-
heid van falen.” 

Jongereninloop ‘t Klokhuis Maurik 

Van woensdag 12 mei tot en met 2 juni kunnen jongeren uit de 
gemeente Buren iedere woensdag van 19:00 – 21:30 uur chillen bij 
de jongereninloop in het dorpshuis ‘t Klokhuis in Maurik, Sterappel-
hof 7. De inloop is voor jongeren vanaf 14 jaar. 

Ze kunnen elkaar hier ontmoeten, gezelschapsspellen spelen, samen 
op de playstation gamen of �lm kijken. Tijdens de inloop is er altijd 
een jongerenwerker van Mozaïek Welzijn aanwezig. 

Meer weten? Neem dan contact op met Bas Manders: 06 20 44 95 10 
of Lance Green: 06 20 45 20 63, jongerenwerkers Mozaïek Welzijn. 
Appen kan uiteraard ook. De jongerenwerkers zijn ook te vinden via 
Instagram. 
Meer informatie over Mozaïek is te vinden op: 
www.mozaiekwelzijn.nl 

www.tuinhaarde-exclusief.nl.nl

www.ikzitwarm.nl
Lingewei 65
4004 LK Tiel
Tel: 0344-612321
E-mail: info@ikzitwarm.nl

Tuinhaarden/ bbq 
uit Portugal

Exclusief door eigen import

Al vanaf

€ 425,=
Tuinhaarden/ bbq 
uit Portugal
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