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In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

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

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

Feest plezier begint bij Stipverhuur

Van theelepel tot aggregaat

Van jong tot oud voor ieder wat wils

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

Bedwing de hindernissen van de jungle, 
glij langs de palmbomen naar beneden en 
versla je tegenstander op deze tropische 
hindernisbaan.

Sprinkussen Seeworld

Jumpy Happy Splash
Tobbedansbaan

Lichtcijfers

Jumpy Happy splash krokodil 

Een echte klassieker, maar dan opblaas-
baar! Het populaire Whack-a-mole spel 
komt echt tot leven! Er kunnen in totaal 7 
spelers meespelen. 
Hilariteit gegarandeerd

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 Crossdoor  €1499.-

Een ruimtewonder



In deze uitgave o.a.:

• In deze uitgave o.a.

• Hommie de Hommel
• Gemeente gasvrij
• Tuintips
• Uit den oude doos
• RBT vakantie tips
• Boek van Jan Beijer
• Betuwse oogstweek
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De Korne

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 
  september 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”

Wat zijn we weer blij dat het Covid 19 virus grotendeels is verdwenen 
en we mogen recreëren en ons gezamenlijk kunnen ontspannen. 
In deze vakantietijd kunnen we er weer opuitgaan om onze prachtige 
omgeving te verkennen. 
Of het nu de Betuwe, de Bommelerwaard of het land van Maas en Waal 
is de mogelijkheden zijn er te over om leuke dingen te doen. 

In deze uitgave heeft het Bureau Toerisme weer een bijdrage geleverd 
met een aantal mogelijkheden. 
Dat ook onze nieuwe burgemeester onze gemeente en streek mooi 
vindt blijkt uit haar bericht. 
Ook onze adverteerders hebben ons weer de gelegenheid gegeven om 
deze uitgave mogelijk te maken, waarvoor dank. 
Onze vakantie gasten wensen wij een prettig en inspiratievolle vakan-
tie toe, het is een uniek gebied in Nederland. 

De kersen zijn laat dit jaar dus u kunt er nog volop van genieten bij de 
vele kersenstalletjes en de boerderijwinkels waar u de vele streekpro-
ducten onder het merk Betuws Best kunt kopen. 
Natuurlijk wensen wij iedereen een �jne vakantie en voor onze vaste 
lezers tot september bij de volgende Fruitbode. 

Heeft u tips of redactie stuur het ons gerust toe. 

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Ooit voeren schepen
af en aan,
vol kolen
en vol graan

De jeugd die duikt erin
en er is pleziervaart,
je pronkt als mooie aanlegplaats
op menig ansichtkaart

Het broertje van de Linge,
slechts een paar meter breed,
maar je maakt het Burens plaatje
wel helemaal compleet.

Fred Eggink



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

- Eten
- Drinken
- Borrelen
- High Wine
- High Beer 

Dr. van Noortstraat 2, LIENDEN 
Telefoon: 0344 - 601655
www.wapenvanlienden.nl

Tries en Linda

Welkom

Feestje of een gezellig familie diner in onze zalen is er 
voor ieder wat wils, wij hebben in de coronatijd de Lange 
Kamer en de Stamkamer helemaal gerenoveerd. 

Houdt onze website in de gaten voor thema avonden/ 
activiteiten (omdat we ook bv. een aspergeavond gaan 
doen in aspergetijd, een sparerib avond, een mosselavond, 
een pubquiz)



Dit kan in Buren

Het is zomer! En ik hoop dat u daar net zo van geniet als ik. 
Wat is ons rivierengebied toch prachtig in deze tijd van het jaar.
 Na de geuren en kleuren van de bloesem in het voorjaar is alles nu groen 
om ons heen. Het is �jn om te midden van zoveel rust en ruimte te 
wonen, zeker in een tijd waarin we drukte moesten vermijden. 

Gelukkig komen we stap voor stap dichter bij een samenleving waarin 
meer mogelijk is. Op het moment dat ik dit schrijf laten we steeds meer 
coronamaatregelen los. Daardoor belooft het een prachtige zomer te 
worden! Met de campagne #ditkaninburen willen we als gemeente 
graag laten zien wat er allemaal kan in de gemeente Buren. 
Laten we elkaar inspireren met mooie voorbeelden. 

Zelf houd ik er van om mooie �etstochten te maken en lange wandelin-
gen met de hond. Met mijn man Paul pak ik graag een terrasje en we 
vinden het heerlijk om de kleinkinderen om ons heen te hebben.
We kunnen nu weer met ons gehele gezin bij elkaar komen. 
Daar zijn we heel blij mee! En hoe �jn is het om weer pannenkoeken te 
kunnen eten in Buren of Maurik? 

De mogelijkheden in onze mooie regio zijn eindeloos. We hebben fruit, 
er is water en er zijn mooie plaatsen om te bezoeken. De horeca heet ons 
van harte welkom, net als de vele agrarische ondernemers. 
Er kan dus heel veel in Buren. Laten we daar met elkaar van genieten. 
Ik wens u een stralende zomer toe!

Burgemeester Josan Meijers
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We zijn open op: 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30-15.30u. 
van 12.30u tot 13u gesloten i.v.m. pauze.
Tijdens openingstijden kunt u bellen voor 
informatie 06-10093041
 
Tot snel! 
O ja enne u kunt bij ons pinnen hoor, graag zelfs

Welkom in de leukste kringloopwinkel van Ommeren



Waterstraat 3, 4033 EC Lienden

Telefoon Email

Website

085 87 6 89 62 info@jvdict.nl

www.jvdict.nl

Verkoop computers en laptops

Onderhoud

Clouddiensten, Microsft 365 & VoIP

Websites

Webshops

Webapplicaties

Onze openingstijden

MAANDAG

DINSDAG 

WOENSDAG

DONDERDAG 

VRIJDAG

ZATERDAG

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

GESLOTEN

Ommerenveldseweg 67  4032 NB Ommeren  T: 0344 - 601632  

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

  Peugeot en Renault
Occasions met Bovag garantie

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

  Campers en caravans en 
  Brommobielen

Bereid uw auto alvast voor op de komende zomerperiode

€ 109,-

Wij zijn op zoek naar horecahelden 
Bij Eetcafé Het Wapen van Lienden werken betekent gezellige collega’s, to�e bedrijfsuitjes, leuke feestjes.
Doorgroeimogelijkheden, trainingen, opleidingsmogelijkheden en een passend salaris. 

Ben jij die held(in) die ons gezellige Wapen van Lienden- team komt versterken? 
Zowel doordeweeks als in de weekenden. 
Dagen/ tijden en uren in overleg.

Stuur dan een mail naar: info@wapenvanlienden.nl. 
Je mag natuurlijk ook altijd even aankomen in Lienden. 



Sky Safari (60 minuten)
Vanaf vliegveld Teuge vliegt u richting Arnhem over de
uitgestrekte Veluwe. Onderweg komt u over Paleis Het
Loo, Koningin Julianatoren, Apenheul, Nationaal Park de
Hoge Veluwe, Burgers Zoo en Wildpark het Aardhuis.
Geniet van de prachtige natuur, bossen en zandverstuivingenen 
misschien, heel misschien kunt u wildlife
spotten tijdens de vlucht.
Prijs per vlucht voor max. 3 personen € 275,00*

Zelf route bepalen?
Als u zelf de route wilt bepalen, bijvoorbeeld naar uw
eigen huis dan is dit mogelijk om dit te boeken.

“LEARN TO FLY”
ECHT ZELF  VLIEGEN!

U kunt zelf kiezen uit verschillende vluchten, met of zonder passa-
giers. In alle gevallen krijgt u eerst 10 minuten theorie over het 
vliegen en de werking van het vliegtuig. Hierna gaat u respectievelijk 
20, 40 of 60 minuten vliegen, waarbij onze piloot de start en landing 
uitvoert, daartussen kunt u zelfvoelen hoe geweldig vliegen is. Een 
droom wordt werkelijkheid!

Bij deze proefvliegles zitten  en 
het boekje “ Hoe vliegt een vliegtuig” bij de prijs
inbegrepen.

20 minuten - 1 persoon is €   85,00*
40 minuten - 1 persoon is € 160,00*
60 minuten - 1 persoon is € 235,00*

20 minuten - 1+2 passagiers € 115,00*
40 minuten - 1+2 passagiers € 220,00*
60 minuten - 1+2 passagiers € 320,00*

Wanneer u alleen vliegt met instructeur mag u niet zwaarder 
zijn dan 95 kg, wanneer u nog 2 passagiers mee neemt dan 
mag u met z’n drie niet zwaarder zijn dan 225 kg. 
(instructeur telt niet mee in het gewicht).

“RONDVLUCHTEN”
Kwartiervlucht (15 minuten)
Boven Apeldoorn met Paleis Het Loo, De Julianatoren, Berg en Bos en 
De Apenheul. Een andere mogelijkheid is vliegen boven de Hanzestad 
Deventer, gelegen aan de IJssel. 
In beide gevallen gecombineerd met een uniek uitzicht op het water-
sportgebied Bussloo.
Prijs per vlucht voor max. 3 personen € 85,00*

IJsselvlucht (30 minuten)
Een bijzondere vlucht en elk jaargetijde weer anders, waarbij de 
grillige kronkels van de IJssel gevolgd worden. Vanaf vliegveld Teuge 
vliegt u richting Deventer, waarna u richting Zwolle of Dieren kunt vlie-
gen.Terug gaat de vlucht langs de langgerekte Veluwezoom richting 
Teuge.
Prijs per vlucht voor max. 3 personen € 155,00*

Acht kastelen vlucht (30 minuten)
De acht prachtige kastelen liggende bij Vorden en Ruurlo kunt u in 
één keer vanuit de lucht bekijken, met een haarscherp zicht op desier-
lijk aangelegde tuinen. Mooie vlucht om te doen tijdens een mooie dag 
met helder weer!
Prijs per vlucht voor max. 3 personen € 155,00*

Veluwemeer vlucht (45 minuten)
Over de prachtige bossen aan de noordzijde van de Veluwe vliegt u naar 
het Veluwemeer. Als u over het Veluwemeer vliegt, hebt u prachtige 
vergezichten over Oostelijk 

 we terug richting Teuge.
Prijs per vlucht voor max. 3 personen € 215,00*

Betuwe vlucht (45 minuten)
Richting Betuwe kruisen we de Rijn bij Arnhem, waarna de vergezichten 
boekdelen spreken. In westelijke richting over de Betuwe zien we 
de Grebbeberg. Hier vandaan vliegen we via Nationaal Park de Hoge 
Veluwe terug richting Teuge.
Prijs per vlucht voor max. 3 personen € 215,00*

SERVICESKY NETHERLANDS

 
* Er geldt een weekendtoeslag van € 15,00 voor de 

vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen. Dit in verband 

met milieu- en geluidwetgeving. De prijzen zijn inclusief 

inzittendenverzekeringen en luchthavenbelasting en 

BTW.

TICKET BESTELLEN EN RESERVEREN? ga naar www.skyservicenetherlands.nl en zoek uw vlucht uit.
Na ontvangst van uw ticket (per email) gaat u uw vlucht reserveren op www.skyboeking.nl       

Wij vliegen van woensdag tot en met zondag, telefonisch zijn wij bereikbaar van woensdag 
tot en met zaterdag, van 11:00-13:00 en van 14:00 tot 16:00 op 055-32 32 201.

Sky Service Netherlands - de Zanden 55 vliegveld Teuge
Rondvluchtencentrum-Teuge



Clear Windows
Glazenwasserij & schoonmaak

Bel of whats app 06-34000009
Blinkende groet Bas

Sucsesvol reinigen van:
* Glas (inclusief ramen, deuren, kozijnen en vensterbanken
* Rolluiken / Garagedeuren / boeiborden /Dakoverstekken 
   Daklijsten / Tuinhuizen / Terrasoverkappingen / Ballustrades
   Rabatdelen /Terrasvloeren / Dakkapellen /Dakramen / Luiken
   Zonnepanelen / het schoomaken van dakgoten.

“Ik lever topkwaliteit voor een aangename prijs”

Blinkende groet, Bas

~  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.

Meersteeg 4, Echteld 
T. (0344) 644 403

Friet • Snacks

Frisdrank • Softijs

Sundae • Milkshakes

IJscocktails 



Wat was vakantie vroeger, toen ik jong was, in het Ingen van de 
jaren vijftig? Dat was heel simpel. De vakantiereis bestond nog 
niet. 
Het was een lange zomervakantie met een bezigheid: thuisblijven. 
In mijn geval de hele vakantie, want het café van mijn ouders was 
365 dagen open, dus geen tijd om ergens naar toe te gaan. 
Alleen op de avond van 4 mei, de dodenherdenking, waren we 
gesloten. Daar hield mijn vader strikt aan vast omdat hij de gruwel-
en van de Tweede Wereldoorlog aan den lijve had ondervonden als 
dwangarbeider in een hoogoven in het Roergebied, wat hij 
nauwelijks overleefde. 

Ik herinner me alleen één uitstapje met pa en ma naar Zandvoort, 
toen ik een jaar of zeven was. Als het meezat gingen de Ingenaren 
met hun kinderen tijdens de bouwvakantie een dagje uit. En dezelfde 
avond weer thuis in bed, dat sprak vanzelf. 
Daar hadden wij als inwoners van de helaas opgeheven gemeente 
Lienden een onverwacht voordeel: Ouwehands Dierenpark, lag maar 
ruim negen kilometer verder. Het was het meest populaire uitje. 
Lekker goedkoop, je kon er met de �ets naar toe, brood mee, zodat je 
alleen maar de intree en een ijsje voor de kinderen hoefde te betalen. 
En je zag er de meest wonderlijke dieren uit de hele wereld.

Vakantie was er alleen voor de aanzienlijken in het dorp, de burge-
meester, een aantal hereboeren, de veearts en dokter Van der Veen, 
die naar verre en onbekende oorden afreisden als Frankrijk en opval-
lend bruin terugkeerden. Mies Hol (1898-2008), telg uit een geslacht 
van hereboeren was al veel eerder en maakte in 1919, 23 jaar oud een 
tocht met haar broers langs de Rijn in Duitsland.
Maar langzaam begon er iets te veranderen. In 1959 ging schilder Arie 
van Ommeren (1925-2000), geen lid van de elite, voor het eerst met 
zijn vrouw Joop (1926-2007) in hun Kever en een tentje naar de 
Bodensee in Zwitserland. Dat was een gebeurtenis waarover het hele 
dorp sprak.

Misschien was het die reis van overbuurman Arie wel die me, samen 
met het kinderkamp van de kerk, opgezet door de befaamde 
dominee Abelsma, op een idee bracht: zélf erop uit trekken met �ets 
en tent. Het was rond 1963, ik was dertien. 
Samen met mijn vrienden Klaas van Eldik en de zo jong gestorven Jan 
Bos van de Peppel (1947-1974) besprak ik het idee. 
   Die voelden ervoor, maar hoe zoiets aan  
   te pakken? 
   Want we hadden niks, alleen maar een  
   �ets en geen tent, kookspullen of een   
   luchtbed. Mijn vader informeerde in het  
   café en hoorde dat sportwinkel Van den  
   Berg in Tiel tenten verhuurde. 
   En zo belandden we in Tiel, huurden een  
   veel te kleine enkeldaks tentje, een   
   brander op petroleum, die meestal   
   uitwoei en drie luchtbedden, waarmee  
   de tent meer dan gevuld was.
 
 

‘SMAC Á LA MACARONI’ Chris van Esterik

Dat konden we dus maar, zo jong als we waren, net als geulen 
graven rond de tent in de nacht om – tevergeefs - de hevige regen 
tegen te houden, zelf routes uitstippelen, een pannekoek bestellen, 
contact leggen met andere campingbewoners en een week lang 
zonder heimwee niet in het vertrouwde bed thuis slapen. 

Achteraf bezien was deze reis van 32 kilometer onze eerste grote 
stap naar volwassenheid, het bewijs dat we het zonder onze ouders 
prima konden redden. In de jaren erna volgden nog campings in 
verdere bestemmingen als Wassenaar, Holten en zelfs naar het verre 
Belgische Turnhout. 
We draaiden er onze hand niet voor om als mannen van de wereld, 
die we dankzij Sporthuis Van den Berg op die eerste reis naar Lunter-
en geworden waren.

Niet verder dan 32 kilometer was het een wereldreis, naar een cam-
ping in Lunteren. 
Want zonder dat we het precies door hadden, was het een revolutie. 
Immers voor het eerst zonder vermanende ouders helemaal op 
onszelf en vrij om te doen wat we wilden: kaarten tot na midder-
nacht, uitslapen zolang als je wilde, �etstochten maken waarheen 
we maar wilden en vooral ook eten waar we maar zin in hadden.
 
Van dat laatste herinner ik me dat het menu iedere dag meestal 
hetzelfde was:  eerst macaroni koken, dan een ui bakken, een blik 
Smac openmaken, in blokjes snijden en erbij gooien, overgoten met 
een dikke laag tomatenketchup en soms meer dan een uur wachten 
tot alles klaar was op de eenpitter, omdat die vervloekte brander 
telkens uitwoei. Campingaz had de Betuwe nog niet bereikt in die 
jaren. Dat was nog eens wat anders dan thuis een sudderlapje met 
aardappelen en kapot gekookte andijvie met veel te veel maïzena. 
Opeens werd onze ‘Smac á la macaroni’ de lekkerste schotel van de 
wereld omdat we hem voor het eerst in ons leven helemaal zelf 
hadden klaargemaakt. 

Het gezin van Schaik bij Ouwehans Dierenpark



Personeel nodig?

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

Uitzenden  Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

www.uitzendgroepwerk.nl



Genieten, dit mooie weer! Veel mensen trekken eropuit. De natuur 
is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. Eén nonchalant weggegoo-
ide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een 
brand die een enorm natuurgebied verwoest. Veruit de meeste 
natuurbranden worden veroorzaakt door menselijk gedrag.

Wat kunt u doen?
• Let op waar u uw auto neerzet. Een uitlaat en katalysator   
 kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras   
 kan het een natuurbrand veroorzaken.
• Rook liever niet in natuurgebieden. Doet u het toch, maak  
 uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit. Als er  
 een rookverbod van kracht is, moet u zich daar uiteraard   
 aan houden.
• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals   
 bijvoorbeeld een glazen �es, kan de oorzaak zijn van brand.  
 Een glazen �es waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas  
 werken en droge planten of gras in brand krijgen.
• Barbecueën of lekker met z’n allen rond een kampvuur is   
 heel gezellig, maar maak alleen een vuurtje waar het mag  
 en houdt u zich daarbij aan de plaatselijke regels. Doof het  
 vuur altijd goed. Kolen van de BBQ blijven lang nagloeien. 
• Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de   
 terreineigenaar of bij de hulpdiensten als brandweer en   
 politie. Maak eventueel een foto of �lmpje met kenmerken.

Wat te doen bij brand?
• Probeer niet zelf de brand te blussen.
• Wacht hulp niet af en vlucht naar een veilige plaats zoals de  
 openbare weg, groot verhard terrein of de bebouwde kom.
• Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand,  
 maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u inhaalt  
 of insluit, is dan het kleinst. 
• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich   
 bevindt.

 
 

Veilig op pad in de natuur

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 
aardgasvrij moet zijn. We gaan stap voor stap over op koken en 
stoken zonder gas. Dit noemen we de warmtetransitie. 
De gemeente Buren maakt daarom samen met inwoners een plan. 
De eerste stap van dit warmteplan was om in gesprek te gaan met 
inwoners over hun wensen. 

Wat zouden inwoners willen doen om bij te dragen aan de 
warmtetransitie? 
En op welke manier willen zij betrokken worden? Adviesorganisatie 
Spectrum onderzocht dit samen met de gemeente. 
Alle huishoudens in de gemeente Buren ontvingen daarom 
afgelopen maart de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 
Daarna voerde Spectrum in april en mei zes groepsgesprekken en 
bijna vijftig telefonische interviews.

Informatie en contact

Uit deze groepsgesprekken en interviews bleek dat inwoners 
behoefte hebben aan heldere en concrete informatie. 
Ze willen graag zoveel mogelijk persoonlijk contact. 
Daar gaan we als gemeente in het verdere traject ook voor zorgen. 
Verder is in de gemeente Buren veel belangstelling om mee te 
denken over de warmtetransitie. 
Verschillende inwoners zijn bezig met een initiatief op buurtniveau. 
Of ze denken na over het zetten van eerste stappen. In alle kernen 
zijn er ook inwoners die helemaal niet van het gas af willen. 
Met dat als basis willen we als gemeente graag verder met het 
opzetten van het warmteplan.

Ga voor meer tips naar www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuur-
branden-open-vuur-in-de-natuur 

Genieten, dit mooie weer! Maar het risico op natuurbrand wordt dan 
ook groter. Natuurbrand kan ernstige gevolgen hebben voor mens 
en dier, natuur en economie. Wat kan jij doen om natuurbrand te 
voorkomen tijdens warme dagen?

• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken
•  Pas op met open vuur (ook sigaretten!)
• Auto-uitlaten worden warm, parkeer daarom niet in hoog,  
 droog gras 

Weten wat je nog meer kunt doen? www.brandweer.nl/brandveilig-
heid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur 
Genieten, dit mooie weer! Maar het risico op natuurbrand wordt dan 
ook groter. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor mens en dier, 
natuur en economie. Wat kan jij doen om natuurbrand te voorkomen 
tijdens warme dagen? 

Gemeente Buren en inwoners samen aan de slag met aardgasvrij leven  

Gespreksronde en klankbordgroep

De gemeente gaat daarom in de maanden na de zomervakantie per 
kern verder met haar inwoners in gesprek over de ontwikkeling van 
een warmteplan. 
Het warmteplan beschrijft de route naar een aardgasvrij leven, maar 
dat hoeft niet van vandaag op morgen. 
We hebben daar de komende vijfentwintig jaar voor. 
We richten daarom ook een Klankbordgroep Warmtetransitie op. 
Hierin kunnen we ideeën en suggesties voor de verdere ontwikke-
ling uitwisselen. 
Het is goed om in de komende jaren samen met inwoners de eerste 
projecten op te starten. Pieter Neven, wethouder Duurzaamheid: 
“De warmtetransitie is een zeer grote opgave voor onze gemeente. 
We willen niet overhaast te werk gaan, maar dit zorgvuldig met u als 
inwoner voorbereiden. Het is al mooi dat een aantal inwoners heeft 
aangegeven met een project te willen starten. Elke stap die we 
zetten naar een duurzaam Buren is er één!” 

Meer informatie over de gespreksronde en de klankbordgroep volgt 
in het najaar. Volg de ontwikkelingen over de warmtetransitie via: 
www.buren.nl/duurzaamverwarmen. 

Pieter Neven, wethouder Duurzaamheid



Je voelt je thuis 
   in Rivierenland! 

De Betuwe, Bommelerwaard en het Land van 
Maas en Waal vormen samen Rivierenland. 
Met alle rust en vooral ruimte om veilig en 
ongestoord te genieten van alles wat deze 

streken te bieden hebben. 
Neem bijvoorbeeld van de typische streekproducten zoals verse 
groenten en fruit en duurzaam geproduceerd vlees en zuivel. 
Altijd direct verkrijgbaar in de vele land- en streekwinkels of 
rechtstreeks bij de boerderijen. 
Maar ook: het grenzeloos wandelen en �etsen langs de rivieren en 
uiterwaarden, over de mooie dijken en langs de weelde van de 
boomgaarden.

Rivierenland is ook een van de meest karakteristieke streken van ons 
land met boomgaarden vol heerlijk fruit. Vers van de boom verkocht 
aan huis of bij de bongerd in tal van kersenkramen. 
Je komt er vanzelf langs tijdens een mooie �ets- of wandeltocht door 
dit bijzondere gebied. Loop eens zelf door boomgaarden, pluk je 
eigen kersen, proef de sfeer en vooral de kersen! 
En die onbemande stalletjes waar je op basis van vertrouwen je geld 
in het geldkistje kunt stoppen? Dat zegt eigenlijk alles over het 
karakter van deze streek. Gastvrij en altijd smakelijk.

Wil je op pad in Rivierenland? Dan is er eigenlijk maar één probleem: 
kiezen waar je heen gaat. Wil je iets leren of juist sportief bezig zijn? 
Wil je de prachtige omgeving beter leren kennen of duik je graag in 
het verleden? In Rivierenland tref je een groot aanbod van natuurge-
bieden, �ets- en wandelroutes, rustige landgoederen en stoere forten 
en kastelen. 
Ontdek Rivierenland zelf!

Wegwijs in de regio

In de Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal kun 
je op ruim 30 plaatsen terecht voor gratis toeristische 
informatie. 
De o�ciële infoposten zijn uitgerust met selfservice displays 
met gratis magazines, routes en kaartmaterialen.
 
Kom je �etsen of wandelen? 
Maak dan gebruik van onze TOP-locaties. 
Deze servicelocaties zijn ideale startpunten voor je �ets- of 
wandeltocht. 
Gratis parkeren, informatie en horeca zijn aanwezig. 
Op Rivierenland.nl vind je een overzicht van alle adressen.
 
Wij wensen je een aangenaam verblijf! 
 
I www.rivierenland.nl
E info@bureautoerisme.nl
T 088 6363 800
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Welkom in de kersenstreek 
         van Nederland 

Overal in de Betuwe vind je prachtige fruit-
boomgaarden. Ongeveer een derde deel van 

al het fruit dat in ons land wordt geteeld, 
komt uit Rivierenland. Daarom wordt deze 
regio ook wel de fruittuin van Nederland 

genoemd! 

Met in een ver verleden de prachtige, bloeiende, nostalgische 
hoogstamboomgaarden, toen de plukkers op lange ladders hun 
rieten manden (hoenderikken) vol plukten met overheerlijke 
Betuwse kersen. 

Inmiddels hebben de hoog stambomen plaatsgemaakt voor 
moderne laagstamkersenboomgaarden. 
Met snellere kersen, minder blad en minder arbeid door betere 
bescherming. 
Deze ‘nieuwe’  kersenrassen zijn groter, sappiger en nog lekkerder dan 
de traditionele rassen. En dat betekent: eindeloos genieten.

Bij diverse ondernemers in de Betuwe, Land van Maas en Waal en 
Bommelerwaard kun je je eigen fruit plukken, of overheerlijk fruit 
proeven en kopen! 
Verspreid over de regio vind je allerlei landwinkels, fruitstallen en 
fruitautomaten waar je de hele zomer lang kunt genieten van vers 
fruit. 
En in de nazomer is er volop bedrijvigheid in de boomgaarden, want 
dan wordt er geplukt!

Stokerij Lubberhuizen

Bas en Joost Lubberhuizen al jaren op ambachtelijke wijze 
‘levenswater’. 
Ze distilleren het beste, vers geplukte fruit uit de Betuwe tot 
sterke drank van de puurste kwaliteit. 
Voor hun eau de vie gebruiken ze naast kersen ook appels, 
pruimen en peren.
De kers is één van de edelste fruitsoorten en perfect om eau 
de vie van te stoken. 
Meer info http://www.stokerijlubberhuizen.nl/
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Tip:

Ontdek zelf waarom Rivierenland dé 
fruittuin van Nederland genoemd wordt 

en �ets langs de fruitboomgaarden 
en -stalletjes!

 

Ontdek de leukste plekken via 
www.rivierenland.nl/kersen.

Ontwikkelingen bijhouden van kersen en overig fruit?

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van de 
kersen en al het overige fruit? 
Download dan de Fruitalert-app! In deze app vind je alle informatie 
rondom de ontwikkeling en groei van het fruit en de fruitpluk, zo 
ben je altijd als eerste op de hoogte van de actuele fruitstand! 
De app is gratis te verkrijgen in de App Store en de Google Play 
Store.



Kersen eten langs de Linge 
Wat is er beter dan al �etsend te genieten 
van het uitzicht op de Linge en onderweg 

bij de kersenkraampjes de heerlijke 
Betuwse kers te verorberen?

Deze kersentocht leidt je langs de talloze kersenbongerds vol 
bedrijvigheid en fruitstalletjes met heerlijk verse kersen en streekpro-
ducten die de Betuwe rijk is. 
Smullen maar! 
Met de Linge als leidraad kun je daarbij ook nog eens heerlijk geniet-
en van het weidse uitzicht en de rijke natuur van de regio.

Veel �etsplezier gewenst!
Toppunt- Van der Valk Hotel Tiel, Laan van Westroijen 10, Tiel
Knooppunten - 83  82  44  41  42  43  59  30  53  54  55  31  60  62  69          
64  66   1    68 

Het Bureau voor Toerisme Rivierenland heeft meerdere �etsroutes 
uitgezet door de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommel-
erwaard. 
Op www.rivierenland.nl kun je deze terugvinden

‘Maos en Waolse fruitroute’ 
(80km, 5 uur �etsen of 3,75 uur met E-bike)

Het Land van Maas en Waal is net als de Betuwe verbonden met 
rivieren én fruit. 
Het is een heerlijk rustig landelijk gebied met �jne plaatsjes. Prachtig 
groen en idyllische dijkhuisjes bepalen het beeld van dit stukje 
Rivierenland. In de zomer schittert de zon schilderachtig op het 
water van de rivieren. 
Het grootste gedeelte van deze �etstocht �ets je langs de dijken van 
de Maas of Waal. 
Onderweg ervaar je het unieke rivierenlandschap, maar ook passeer 
je markante en monumentale gebouwen die er in de karakteristieke 
dorpjes in dit gebied te vinden zijn.
En natuurlijk talloze fruitstalletjes! 
Op Fruittuinvannederland.nl vind je meer informatie over de fruitte-
lers en fruitstalletjes die je onderweg tegenkomt.
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Met de E-bike

Deze route van 58 kilometer lengte is bij uitstek geschikt voor de 
elektrische �ets. 
U �ets over brede verharde paden, waarbij u  ‘meters maakt’ en 
makkelijk het langzamere verkeer kunt passeren. 
En onderweg zijn er voldoende laadpunten, mocht u onverhoopt 
met een lege accu komen te zitten.

Onderstaande route neemt je mee door een dijk van een landschap, 
de Betuwe. 
Vaart maken op de dijken, terwijl je uitkijkt over de prachtige 
uiterwaarden en rivieren. 
Of stap af in een van de vele pittoreske dorpen waar je – of de �ets - 
even lekker kunnen opladen. 

Het Betuwse landschap staat vol met schitterende boerderijen met 
weelderige appel- en kersenboomgaarden.
Koop je kersen en appels direct bij de boer of pluk ze zelf op de 
speciale plukdagen. 
Schijnt de zon volop en heb je wel zin in een verfrissende duik, 
spring dan in het koele water van recreatieplas Slijk-Ewijk of de 
Rijkerswoerdse plassen.

Een mooi extraatje op deze route is dat je een stuk langs de Linge 
�etst, de langste rivier van Nederland! 
Kortom, genoeg te beleven in de Betuwe.
Op deze route zijn onder andere oplaadpunten te vinden bij het 
Linge Hotel, Dorpsstraat 23b in Elst, Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 
10 in Hemmen en de Woerd, Rijkerswoerdsestraat 4 in Elst.

Knooppunten: 17  43  42  41  40  39  75  76  77  58  54  53  52  51  76  
75  32  26  33  21  19  20  12  13  05  03  04  08  09  98  92  92  87  82 
85  97  32  31  30  29  16  17

Fietsen over dijken en langs verleidelijke fruitstalletjes 

TIP: 

Wees zo slim om, voor je op de �ets 
stapt, een tas mee te nemen. 
Je komt onderweg langs talrijke 
fruitboomgaarden en fruitstalletjes 
waar je de kans krijgt je fruitschaal 
thuis voordelig te vullen met 
kersvers fruit.

Het start en eind punt van deze �etsroute is Hotel Moeke Mooren, 
Blauwe Sluis 1B, Appeltern
Knooppunten: 28  25  26  20  21  24  80  81  86  87  59  13  12  92  41 
53  57  29  10  31  11  36  70  71  68  69  73  56  55  89  49 



Erop uit met de kids 

Wat is er beter dan al �etsend te genieten 
van het uitzicht op de Linge en onderweg 
bij de kersenkraampjes de heerlijke Betu-

wse kers te verorberen?

Ben je ook zoek naar een leuk dagje uit, weekendje weg of vakantie 
in eigen land met de kinderen? 
Dan is Rivierenland misschien wel één van de leukste plekken van 
het land. 
Niet alleen ligt het lekker centraal, maar verspreid over de Betuwe, 
Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal vind je ook de 
meest bijzondere attracties. 
Geschikt voor jong én oud. We geven je tips, waarvan we zeker 
weten dat kinderen er graag nog een keer naar terug willen.

Het Geofort, waar alles om de aarde draait.

Op dit spannende forteiland draait alles om de aarde! 
Stap in een lift die zich dwars door de aardbodem boort, raak gedeso-
riënteerd in een ondergrondse gang, vind je weg als een zalm door 
het geurendoolhof, schep landschappen in een interactieve zandbak 
en ervaar Nederland in duizend miljard Minecraft blokjes… 
Zo maar wat van de attracties die je hier kunt beleven.

Geofort
Nieuwe Steeg 74
4171KG Herwijnen
T 0345 630 480
Info/tickets: www.geofort.nl

Regent het buiten? Geen probleem! 

In Rivierenland zijn er ook binnen genoeg spannende avonturen te 
beleven voor de kids. 
Ga eens op ontdekkingstocht in een historisch fort of middeleeuws 
kasteel.  
Zo mag Slot Loevestein uiteraard niet ontbreken op je lijstje. Iedereen 
heeft wel eens gehoord over de slimme ontsnapping van Hugo de 
Groot. Per boekenkist! 
Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat de ontsnapping 
plaatsvond. Herbeleef dit verhaal en bezoek het beroemdste kasteel 
van Nederland. 
Een groots avontuur voor jong en oud.

In het kasteel, de voorburcht en het soldatendorp is wordt leren leuk. 
In het museum leer je over Hugo de Groot, de Middeleeuwen en de 
Hollandse Waterlinie. Met spellen kom je meer te weten over kruit en 
wapens, en in de kelder kun je de ervaring van hoogwater voelen. 
Iedereen krijgt een sleutel om alles mee te kunnen ontdekken. En een 
bezoek dit jaar is extra aantrekkelijke, vanwege de vele activiteiten 
rondom het Hugo de Grootjaar.   
Museum Slot Loevestein
Loevestein 1
5307 TG Poederoijen
T: 0183 447 171
Info/tickets: www.slotloevestein.nl
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Tentoonstelling in Slot Loevestein
In de tentoonstelling over Hugo de Groot wandel je letterlijk door 
een universum van gedachten: van wie is de zee? 
Bestaat er een rechtvaardige oorlog? Kruip niet alleen in zijn kist, 
maar ook in het hoofd van een van de belangrijkste geleerden uit 
Nederland.

Over Slot Loevestein
- Het beroemdste kasteel van Nederland
- Een groots avontuur voor jong en oud
- Unieke ligging
Kinderen kunnen lekker hun gang gaan in en om Slot Loevestein. 
Er is van alles te doen, zoals verkleden in het kasteel, buskruit laten 
ontplo�en in de kruittoren of de vesting onder water zetten. 
Dat en nog veel meer kun je beleven in Loevestein. 
En je krijgt je eigen sleutel mee om alles te ontdekken! 
Tussendoor rust je uit in de Taveerne en geniet je van een lekkere kop 
ko�e, lunch of borrel.
Meer info www.slotloevestein.nl.

Tip: 

de leukste weg naar Slot 
Loevestein is over het water! 
Vanuit Woudrichem is Loevest-
ein bereikbaar via het voetveer 
of kom met de grote boot uit 
Gorinchem. 

Wie was Hugo de Groot?

Sinds 22 maart dit jaar staat Loevestein een jaar lang volledig in 
het teken van Hugo de Groot. Een bijzonder slimme man, die 
anders dacht dan alle anderen. En de man met de meest 
bekende ontsnapping uit de Nederlandse geschiedenis. 
Kom ook naar Loevestein, ontdek de cel waar Hugo gevangen 
zat en ervaar hoe hij leefde en wat hij betekende voor onze 
vrede, vrijheid en rechten.
De rijke geschiedenis van Slot Loevestein beslaat zo’n 650 jaar 
en is in te delen in drie periodes: de middeleeuwen, de staats-
gevangenis en de Hollandse Waterlinie (Unesco genomineerd). 
De meest markante gebeurtenis in de geschiedenis van het slot 
is ongetwijfeld de bijzondere ontsnapping van Hugo de Groot.



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

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

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

Betuwe Grand Cru

Betuws Best als het allerbeste goed genoeg is. 

Marechausseemuseum

Inspiratie Overnachten 

Ooit al eens geslapen langs de waterkant of in een boomgaard vol 
met bloesem? Wakker worden met de geur van vers brood en fruit 
of gewekt worden door vogelgeluiden, het kan in Rivierenland. Je 
vindt hier tal van overnachtingsmogelijkheden. Of je nu samen 
een romantisch weekend wilt beleven in een idyllische Bed & 
Breakfast of een grote accommodatie zoekt 
voor een sportief familieweekend, 
de regio heeft het allemaal te 
bieden. Even ontsnappen aan de 
hectiek van alledag en genieten 
van de natuur en de Gelderse 
gastvrijheid, wie wil dat nu niet? 
Rivierenland.nl/overnachten 
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In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

De noodzakelijke energietransi�e komt nu echt dichtbij, ook voor de gemeente Buren. En dus ook voor u! 
Komen er windmolens, zonnepanelen op alle daken, warmtepompen en laadpalen voor elk huis? 

Hoe gaat dat voor monumentale gebouwen of gebouwen in de 
buitengebieden? Hoe combineren we lokale produc�e met lokale toepassing 
en hoe regelen we (�jdelijke) opslag? Belangrijke en urgente vragen die grote 
gevolgen voor ons allemaal zullen hebben. De energietransi�e biedt gelukkig 
mooie en economisch aantrekkelijke kansen. 

eCoBuren kan je - als par�j zonder winstoogmerk – daarbij helpen. Van de 
eerste gedachte, de afwegingen, keuze van mogelijke oplossingen, 
doorrekenen van economische resultaten tot de begeleiding bij de 
prak�sche uitvoering; eCoBuren helpt u ona�ankelijk en deskundig.

Ook ontwikkelt eCoburen eigen projecten, waarin iedereen uit de omgeving kan par�ciperen en dus kan 
delen in de opbrengsten. Denk aan collec�eve zonnedaken (Hennisdijk) en laadpalen voor auto’s.

Wil je op de hoogte blijven, meepraten en profiteren van bijvoorbeeld 
collec�eve inkoop, wordt dan lid van eCoBuren. Voor par�culieren € 20 en 
voor ondernemers € 50 per jaar. www.ecoburen.nl

eCoBuren werkt samen met onder andere de gemeente Buren. Zo werkt het 
Energieloket Buren in opdracht van de gemeente en in samenwerking met 
eCoBuren: www.energieloketburen.nl

Over eCoBuren

Energiecoöpera�e eCoBuren is een vereniging van bewoners en ondernemers die zich inzet voor een 
verantwoorde en duurzame energietransi�e van de gemeente Buren. Wil je meer weten, of op de hoogte 
blijven? Stuur dan een mail naar info@ecoburen.nl

eCoBuren
energieCoöperatie

eCoBuren van en voor ons allemaal!

Energietransitie 
biedt financieel 
rendement

Geen winstoogmerk
en deskundig

eCoBuren; van en
voor alle inwoners
en ondernemers 
in de gemeente 
Buren



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

Veerweg 14 - 4024 BP Eck en Wiel   |   Graafschapsstraat 2b - 4116 GE Buren



Vaccinatieleed en reisplezier

Vaccinatiestress door alle berichten van voor en tegenstanders 
goede en slechte vaccinaties. 
Ik was al een tijdje klaar met alle nieuws rond Corona dus heb ik 
zelf onderzoek gedaan en besloten me gewoon te laten prikken. 
Ik had de oproep voor de 1 prik en klaar vaccinatie al snel binnen. 
Bij de deur op de priklocatie zei de beveiliger: ‘Janssen!’ Ik wilde een 
grap maken. 
Nee zeggen, mijn eigen naam noemen en verder lopen. 
Waarschijnlijk was ik niet heel erg origineel dus hield ik me in. 
De prik ging snel en pijnloos. 
Ook de verplichte 15 min. was zo voorbij. 

De Tieners mogen ook binnenkort. 
Zodra ze mogen… ik hoop op Janssen…en samen want gedeelde 
smart is halve smart. 
De andere ‘Tienerprikken’ hebben net de revue gepasseerd en hier 
hadden ze niet mee gerekend. Maar dankzij deze prikestafette gaan 
‘we’ wel weer een beetje meer open… 

De grootste pret hadden we van het eerste mondkaploze uitstap-
je… want we vergaten dat we mondkaploos mochten .
Duurde niet heel lang hoor! Onze oorbellen vlogen, met het 
aftrekken van ons mondkapje, van schrik de hele winkel door. 
Gelukkig went dit sneller dan het wennen aan die rotdingen. 
Wel moet je even uitkijken met je gelaatsuitdrukkingen, voorheen 
allemaal beschermd. 
Gapen, kauwen(met je mond open), tong uit steken en rare 
grimassen trekken let op je bent mond-kap-loos.
 Het voelt allemaal nog wel wat onwennig. 
Met mondkap had ik altijd het gevoel iets te vergeten… 

Tienermoeder

zonder mondkap heb ik dat gevoel nog steeds! 
Fijn dat we ook weer wat meer kunnen reizen. 
De Tieners hadden vanaf maart 2020 hun Duitse Opa, Oma en Oud 
Tante van inmiddels 95 niet meer gezien. 
Eindelijk weer naar Duitsland. Ik ben volledig gevaccineerd, de rest 
niet en moesten dus eigenlijk getest… tenzij je binnen 48 uur terug 
bent… dus daar gingen we voor. 

Tijdens ons uitje veranderde de regels en verviel de 48 uurs regel en 
konden we iets langer blijven en rustig naar huis keren… 
Voor mijn broer (wonende in Duitsland) veranderde de regels ook 
maar helaas de verkeerde kant op. 
Net met het vliegtuig in Portugal geland kon hij de terugreis boeken. 
Wat een pech en zo zal het de hele zomer gaan ben ik bang! 
Wij blijven nog een keer dicht bij huis en hopen volgend jaar weer 
eens af te reizen. 
Ik wens iedereen een �jne veilige zomer en kom gezond naar huis.



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

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

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



‘Spot op de Betuwe’. Dat is de naam van het boekje dat columnist 
Jan Beijer uit Tiel, met �nanciële steun van de Stichting Oud Burger 
Mannen- en Vrouwenhuis (Tiel), heeft uitgegeven. 
Toen de coronatijd op zijn hoogst was en veel ouderen (met name 
van zorg- en verpleeginstellingen) noodgedwongen op hun kamer 
moesten blijven, werd het idee geboren om een boekje uit te 
brengen met een selectie van columns die Beijer in De Zakengids 
had gepubliceerd. 

De ervaring had al geleerd dat ouderen een grote doelgroep zijn van 
de columns in het weekblad. Een boekje vol columns uit de voorbije 
zeven jaar zou wat a�eiding kunnen geven. De gemeente Tiel was de 
volgende die een �kse hoeveelheid boeken afnam. 
Daarmee waren de kosten gedekt.
‘Spot op de Betuwe’ is nu voor € 9,95 (doordat er �nanciële steun was 
gegeven voor het uitgeven ervan)  te koop bij Boekhandel Arentsen 
in Tiel en de Primera in het Liendens winkelcentrum.

Tielse Courant
Jan Beijer en een pen – later toetsenbord natuurlijk- kun je niet los 
zien. Toen hij op de middelbare school zat, wist hij al dat hij journalist 
wilde worden. 
Zijn eerste baan was verslaggever bij Wegeners Couranten Concern. 
Op zijn 24e jaar (1968) werd hij gevraagd een nieuwe krant op te 
starten in Tiel. Het nieuwe dagblad kreeg de naam Tielse Courant en 
besloeg een gebied van Dodewaard tot Culemborg. 
Hij zorgde ervoor dat er in ieder dorp waar de krant kwam, een 
correspondent was. 
Deze baan leverde hem de titel ‘jongste redacteur van Nederland’ op. 
Toch werd het geen job voor het leven. 
Tien jaar na de introductie van de alom geprezen Tielse Courant, werd 
hij de eerste gemeentevoorlichter van de gemeente Tiel. 
Ook in deze baan lag er een onontgonnen gebied. Beijer moest deze 
nieuwe functie handen en voeten geven en ervoor zorgen dat de 
ambtenaren wat dat betreft, met de neuzen één kant op stonden. 
Immers, ook voor hen was het nieuw dat er ‘’iemand’’ over hun werk 
publiceerde. 

Beijer werd Chef Voorlichting en vervolgens Hoofd Communicatie. 
Toen dat eenmaal op poten stond, vond de columnist de laatste acht 
jaar voor zijn pensioen uitdaging in de directeursfunctie Stadspro-
motie van de gemeente Tiel.

 
 

Columns zitten Jan Beijer in het bloed

Het geluid ‘’Tiel ist nicht viel’’ dat her en der de kop opstak, moest 
bestreden worden. Aan de Tolhuisstraat werd een pand ingericht 
door resp. de Gemeente, het VVV, de ANWB en -onder de naam ‘’De 
Zaak van Tiel’’- de winkeliers. 
Het bleek al met al een succes dat een aantal jaren bestond. Nadat 
Beijer met pensioen ging, veranderde van lieverlee ook de communi-
catiemarkt en werden er bezuinigingen doorgevoerd die het initiatief 
de kop kostte.

400 columns
Ondanks de verschillende jobs die Beijer in zijn werkzame leven had, 
is hij altijd blijven schrijven. Columns maakte hij al op zeer jonge 
leeftijd en na zijn pensionering werd hij gevraagd voor de Zakengids 
weer columns te gaan maken. 
Dit werkt stopte gedurende acht jaar raadslidmaatschap maar 
daarna – in 2014- werd hij weer gevraagd columns te gaan schrijven. 
Tot aan de dag van vandaag, heeft hij nog nooit één week overgesla-
gen. Bij het maken van zijn columns kijkt Jan Beijer naar wat de 
mensen boeit, wat er speelt en naar onderwerpen waar iedereen 
mee te maken heeft en die herkend worden. 
Een eigen (politiek) standpunt zul je in de verhalen niet terugvinden. 
Een column van Jan Beijer kan gaan over een mevrouw die met de 
auto tegen een bloembak is gereden (wat vervolgens tot de laatste 
straatsteen wordt uitgezocht voor er geschreven wordt) tot aan 
thema’s als de monopolistische positie van de AVRI.
Een selectie van columns uit de 400 die hij er heeft gemaakt, zijn nu 
gebundeld in het boekje ‘Spot op de Betuwe’.     

Meester Prikkebeen

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

Betrokken bij uw onderneming!
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€ 12,50

0344-602204

NO WAY!!!
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RookvrijenFitter.nl                 info@healthclubjulien.nl                 0344 602 204
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Neem vandaag nog vrijblijvend contact op! 

  

 

 

 

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

 

Aron van Doorn 

Planologie   Bouwkunde   Milieu

Wichmanlaan 124 - 4033 HJ Lienden
T (0344) 601536 - M: 06-22712574

E info@freekeadvies.nl - I www.freekeadvies.nl

Adviesbureau Freeke

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

Hengelsporters opgelet!
voor AL uw vis benodigheden.

Van Harn Hengelsport Lienden

Molenstraat 7 - Lienden - tel: 0344-601282
www.vanharnlienden.nl

Dierenspeciaalzaak I Hengelsportartikelen 
Schaatsen I Tuinartikelen I Groenten-en kruidenplanten

Tuinzaden I Pootaardappels I Gereedschappen 
Tuin- en parkmachines

• Jaar rond verse maden en wormen
• Verkoop vispas met lidmaatschap van:
   HSV de Baars Ingen of
   HSV het Snoekje Maurik Werphengelset

v.a. 19,95

Vaste hengels (3 m.)

v.a. 3,95

Berkley Shads

6 Halen 4 betalen

Groot assortiment 
dobbers, tuigen en
roofvis materialen

Berkley Shads

6 Halen 4 betalen



Maar liefst 44 jaar – sinds 1961 - had Stichting Betuwse Jeugd-
kampen een kampeerterrein in Lunteren als uitvalsbasis voor zes 
heel gezellige kampeerweken. Toen het terrein vanaf 2006 niet 
meer beschikbaar was, werd een prachtige plek gevonden in het 
land van Cuijk. Stichting BJK heeft 14 jaar gebruik kunnen maken 
van deze locatie. Vanaf dit jaar (2021) wordt een terrein van scout-
inggroep St. Walrick in Overasselt ‘the place to be’ voor jeugd die 
met de kampen meegaat. Overasselt ligt aan de Maas, in de 
gemeente Heumen ten zuiden van Nijmegen.

Het scoutingterrein ligt midden in het prachtige natuurgebied de 
Hatertse en Overasseltse Vennen en bestaat uit 26 kampeervelden. 
De velden hebben een verschillend karakter: in het bos, grasland, 
centraal gelegen of ver van de weg. Sport en spelmateriaal is – 
doordat het hier gaat om een scoutingterrein- voldoende aanwezig. 
Daarnaast hebben de kampleiders van de diverse kampen ook altijd 
een bijzonder creatief programma. Genoeg te beleven dus!!

Terug naar de roots
‘’Op dit terrein gaan we een beetje terug naar onze roots’’ vertelt 
Mechelien Woldringh, voorzitter van stichting Betuwse Jeugdkamp-
en. ‘’Immers, toen de Betuwse Jeugdkampen begon, waren er geen 
plastic borden, plastic bekers en plastic bestek. En dat wordt op het 
terrein van Scoutinggroep St. Walrick ook niet gebruikt. Daar gaan ze 
op zoveel mogelijk fronten voor duurzaam. Voor de scoutinggroep is 
dat een logische keuze; een keuze die past bij hoe scouts omgaan 
met hun eigen spelterrein en de wereld eromheen, dat zij medever-
antwoordelijk zijn voor nu en voor de toekomst van onze planeet. En 
van gasten die op hun terrein komen, zoals de Betuwse Jeugdkamp-
en- wordt dat ook verwacht.

 
 

Nieuw kampeerterrein BJK in Overasselt

Twee predikanten
De roots van de BJK liggen in 1960, toen twee predikanten uit de 
Betuwe – ds. Sche�er uit Erichem en ds. Abelsma uit Ingen een 
stukje bos gehuurd hadden. De dominees hadden het idee om daar 
te gaan kamperen met een groepje jongens. Via via kwamen de 
aanmeldingen binnen. De hele club stapte op de �ets en ging 
kamperen op het stuk bos. Het beviel zo goed dat zij het jaar daarop 
weer gingen kamperen. En het jaar daarop weer. De groep kinderen 
die mee wilde werd steeds groter. En dat heeft tot aan de dag van 
vandaag geleid tot zes volle kampweken (Patrick Hol van Krol Reizen 
brengt er gemiddeld 250 tot 300 kinderen per zomer). Via diaco-
nieën en ouders kregen de predikanten geld en werd het mogelijk 
om tenten en ander materiaal te kopen. Van lieverlee werd de Sticht-
ing Betuwse Jeugdkampen een geoliede machine waar talloos veel 
vrijwilligers er al jaren voor zorgen dat jeugd uit de Betuwe (tegen-
woordig mogen kinderen van buiten de Betuwe ook mee) een 
onvergetelijke vakantieweek kunnen beleven. 
Voor iedereen
De stichting Betuwse Jeugdkampen heeft in alle jaren van zijn 
bestaan nooit enig onderscheid gemaakt in wie er wel of niet mee 
zou mogen. Letterlijk iedereen uit de doelgroep is welkom. Wél zijn 
de kampweken onderverdeeld in lleeftijdscategorieën.

Voor dit jaar zijn de data:
Kamp A  17 juli – 24 juli: jongens  9 t/m 13 jaar
Kamp B  24 juli – 31 juli: meisjes   11 t/m 14 jaar
Kamp C 31 juli– 7 augustus: gemengd  9 t/m 12 jaar
Kamp D 7 augustus – 14 augustus: gemengd  8 t/m 10 jaar
Kamp E 14 augustus – 21 augustus: meisjes   8 t/m 12 jaar
Kamp F 21 augustus – 28 augustus: gemengd  10 t/m 13 jaar

Wil je graag samen met je vriendje/vriendinnetje of 
nee�e/nichtje uit een ander deel van het land een week 
kamperen bij de BJK? 
Geen nood! Dat kan allemaal!
Een week op kamp in Overasselt kost € 110. 
Kunt u dat als ouder(s) moeilijk missen maar gunt u uw kind(er-
en) een onvergetelijke week kampeervakantie? 
Neem dan contact op met Mechelien Woldringh 
(06-19597027). 
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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
Voor een professioneel tuinadvies

Zomerbloe 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
Lieve klanten

Aan een begin komt een einde......
De winkel is verkocht aan 2 jonge fantastische mensen. 
Mag ik jullie voorstellen aan Rutger en  Annelies 
Zij gaan er vanaf medio half september weer een mooie en 
gezellige bloemenwinkel van maken.

Maar eerst houden wij een uitverkoop 50 % korting op potterie 
en planten vanaf maandag 5 juli 13:00 uur t/'m zaterdag 24 juli 
16:00 dan sluiten wij onze deuren. 

Wij blijven in deze weken snijbloemen en boeketten aanbieden.
Graag hopen wij u nog in deze weken te mogen begroeten

Liefs Wilma



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:

Augustus is de maand waarin zonnige en warme dagen worden 
afgewisseld door regen en storm. 
Op zonnige dagen genieten we volop van onze bloemen en 
planten die nu (meestal) prachtig in bloei staan. 
Maar vergeet ook deze maand niet om je tuin een beetje 
aandacht te geven. 
Welke tuinprojecten je nu het beste kunt oppakken? 
Dat lees je hier.

Bescherm je tuin tegen weer, wind én warmte
Je denkt misschien dat water het enige ingrediënt is voor je planten 
en bloemen. 
Ze staan er immers zo mooi bij. 
Niets is helaas minder waar. 
In deze maand ligt uitdroging 
van planten en bloemen op de loer. 
Het is dan ook belangrijk dat je deze 
uitgedroogde en/of uitgebloeide 
bloemen zo snel mogelijk verwijdert. 
Hierdoor voorkom je namelijk dat de 
bloem energie gaat steken in nieuwe 
zaadvorming, waardoor de planten 
langer doorbloeien en bloemen langere tijd mooier en gezonder 
ogen.

Tip! Bij �inke wind en regenbuien is het verstandig om goed te checken 
of hoge planten voldoende ondersteuning hebben. 
Staan deze bijvoorbeeld vast aan een schutting? 
Ook kun je klimplanten en bomen vastbinden, zodat de schade tijdens 
hevig noodweer beperkt blijft.
 

De zomersnoei
Vanaf half augustus kun je beginnen met de zomersnoei. 
Snoei de struiken en hagen, zoals de buxus en liguster. 
Neem ook direct de lavendel mee als deze in je tuin staat. 
Let hierbij op dat je de bloemen van de lavendel niet te ver snijdt, 
want dan groeit de plant niet meer. 
Na de oogst van fruitbomen en bessen- en bramenstruiken snoei je 
de takken terug en snijd je aangetaste en zieke takken weg. 
Heeft je klimhortensia een groeispurt gemaakt? 
Dan is het verstandig om ook deze plant terug te snoeien, zodat 
deze weer netjes tegen de muur of schutting staat en opnieuw kan 
groeien.

Gazon onderhoud
Dit is ook de beste maand om het gras te zaaien. 
Wil jij een gazon aanleggen of gaten in je huidige gazon bedekken? 
Steek de handen dan nu uit de mouwen. 
Gras zaaien is vrij eenvoudig; begin met het inbrengen van 
voldoende mest, trap het vervolgens goed aan en hark het mest 
ruw over de grond. 
Zaai de grond vervolgens goed in en klaar ben je! 
Houd het gebied goed vochtig. 
Na 2 weken heb je dankzij de warme temperaturen al een mooie 
groene grasmat.

Tip! Probeer gras in de zomer niet te kort te maaien. 
Sommige maaiers hebben zelfs een speciale zomerstand, dit betekent 
dat je de grassprieten niet korter kunt maaien dan 3 tot 4 cm. 
Hierdoor voorkom je dat het gras verbrandt of geel kleurt.

Tuinwerkjes voor de maand augustus: Terugknippen, wie durft?

Planten voor de herfst en winter
Op dit moment liggen de eerste bloembollen weer in de winkels. 
Dit zijn voorjaarsbloeiers en herfstbloeiers. 
Voor voorjaarsbloeiers geldt dat je deze dient te planten vóór de 
eerste vorst. 
Je hebt voor het planten van deze bloembollen dus nog wel even de 
tijd (tot eind oktober/begin november). 
Wil je in de herfst ook een mooie kleurrijke tuin? 
Plaats dan nu de bloembollen voor de herfstbloeiers, zoals bijvoor-
beeld krokussen en Dahlia-planten.

Tip! Voor een prachtige tuin in de herfst en winter zijn 
siergrassen perfect. 
Veel siergrassen zijn namelijk zeer winterhard. 
Als de vaste planten kaal worden, biedt siergras uitkomst 

Albizia, Perzische Slaapboom’ is een grote struik of kleine boom, in Nederland tot 12 m hoog en 8 m breed wordend, al is de hoogte erg 
afhankelijk van de standplaats. Het blad is dubbel geveerd en de blaadjes zijn klein, het geheel ziet er teer uit. Slaapboom omdat de blaadjes 
zich net als bij het Kruidje roer me niet zich ’s nacht dicht vouwen. . De roze bloemen waarvan vooral de meeldraden opvallen zien er ook teer 
uit, de boom kan zeer rijk bloeien in de zomer, een echte (sub)tropische schoonheid. Albizia is ook prima te gebruiken als leiplant tegen een 
warme zuidmuur. Een Albizia julibrissin ‘Rosea’ aangeplant op een niet te natte en niet te winderige plaats doen het prima, ook toen we ’s 
winters nog konden schaatsen.



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

Openingstijden winkel:
Ma   09.00 tot 18.00  
Di  Gesloten  
Wo  Gesloten  
Do   09.00 tot 18.00  
Vr   09.00 tot 18.00  
Za   09.00 tot 18.00 

ZUIVEL & VLEES

DAGELIJKS VERSE SALADES UIT
ONZE GEKOELDE SALADE BAR

Volop verse aardbeien  en 
kersen uit eigen kwekerij

van 07.00 tot 21.00 uur (zondag gesloten)
Onze boerderijautomaat is zes dagen per week open

Volop verse aardbeien  en 

van 07.00 
Onze boe

Volop verse aardbeien  en Volop verse aardbeien  en 

Streekproducten 
groente en fruit 
zuivel en vlees

Ook in de vakantie een vers Betuws scharrelei



Culinair

Gegrilde dorade met rode ui salsa

Ingrediënten
• 2 hele dorades.
• 1 eetlepel olijfolie
• Peper en zout
Voor de Salsa
• 1 hele citroen
• 1 jalapeño peper
• 1 klein bosje verse koriander
• 1 kleine rode ui
Bereiding
1. Bereid een barbecue voor om te grillen met een keteltem  
 peratuur tussen de 250 en 300°C
2. Snij de dorade in tot op de graat met anderhalve centimeter  
 van elkaar. Smeer de huid in met olijfolie en bestrooi het   
 met peper en zout.
3. Snij de citroen doormidden en grill deze op de barbecue tot  
 er grillstrepen ontstaan.
4. Gril de dorade om en om ongeveer 4 tot 5 minuten per kant  
 tot het vlees net niet meer doorzichtig is.
5. Laat de vis even rusten terwijl je de jalapeño peper, ui en   
 koriander snijdt. Doe alles in een kom en knijp de citroen   
 erover leeg. Breng op smaak met wat peper en zout.

Groentepakketjes van de barbecue

voor 4 stuks
o 1 courgette
o 1 rode paprika
o 250 gram cherrytomaat

o 4 eetlepels olijfolie
o 2 theelepels oregano
o 100 gram feta van schapen en geitenmelk
o extra nodig; 4 stukken aluminium folie

Hoe maak je groentepakketjes van de barbecue?

1. Snijd de courgette en paprika in stukjes en de ui in ringen en  
 halveer eventueel de tomaatjes.
2. Meng de olijfolie met de oregano.
3. Hussel de groente door de kruiden olijfolie.
4. Verdeel de groente over de folie. Verkruimel de feta erover.  
 Vouw de groentepakketjes goed dicht.
5. Zet 15 tot 20 minuten op de bbq. Check tussendoor of de   
 groente gaar is. Je kunt de pakketjes ook 15 tot 20 minuten  
 in de oven zetten op 200 graden.

Tip: je kunt feta in een zoutoplossing nog een weekje bewaren in de 
koelkast. Dit is gewoon een kwestie van water en zout met elkaar 
mengen en de feta erin leggen.
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Gegrilde bloemkoolsteak (2p)

Dit heerlijke vegetarische gerecht kan je klaarmaken in een grillpan 
of op de BBQ.
Easy, en overheerlijk!
1 bloemkool
handvol basilicum
handvol platte peterselie
75 ml olijfolie
1 teentje look
1 tl citroensap
Peper en zout

• Verwijderde groene bladeren
• Snij 4 plakken van ongeveer 2,5 cm dik uit het midden van  
 de bloemkool
• Doe de kruiden samen de look, olijfolie en het citroensap   
 in je keukenmachine, een blender of een vijzel
• Proef en kruid bij met peper en zout
• Smeer beide kanten van de bloemkoolsteaks in met de   
 pesto
• Grill aan beide kanten ongeveer 5 minuten, tot de   
 bloemkool gaar maar nog steeds krokant is
• Serveer warm
 
Tip: Serveer met geroosterde pijnboompitten

Ingrediënten

3 bananen
4 el ananassap
3 el gembersiroop
1 blik ananas
1 el ketjap
3 tl kerriepoeder

Bereidingswijze
 Begin met het maken van de marinade. Deze marinade is   
 op basis van het ananassap.

1 Marinade
 Meng het ananassap met een eetlepel ketjap en drie   
 eetlepels gembersiroop. Voeg vervolgens drie theelepels   

 marineren. Snijd ondertussen de ananasschijven in blokjes  
 en de banaan in dikke plakken van ongeveer twee   
 centimeter.

3 Nadat de kip goed in de marinade heeft gelegen, rijg je de  
 kip aan de spiezen. Na ieder stukje kipje voeg je een stukje  
 banaan en ananas toe.

4 Leg de spiezen tien minuutjes op de barbecue en klaar   
 zijn je overheerlijke tropical spiezen.

Warme kersen met ijs



Klompenpaden een feest om te lopen

ERREKOMSEPAD

In het kort
Aantal kilometers:
14
Alternatieve lengte:
9 of 18

Startpunt:
Parkeerplaats bij het dorpshuis, Erichemseweg 30 in Erichem.
Opstappunt:
Parkeerplaats Centrum, rotonde Tielseweg in Buren.
Openbaar vervoer: Bushalte ‘Kerk’ in Erichem

Ontdek het mooie buitengebied van Erichem. Wandelen door 
weilanden, langs sloten, door een wijngaard en door het Betuwse 
stadje Buren. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en 
natuur bepalen hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Horeca onderweg:
• Boerderijwinkel de Goudsbloem, Erichemsekade 7c,  
 Buren
• Marijke's Fruitkor�e, Hogekornseweg 1, Buren
• Betuws Wijndomein, Burensewal 5, Erichem
• Prince Heerlijk streekwinkel en theetuin, Lutterveld 30A,  
 Erichem

Lutterveld 30A,
4117 GV te Erichem
Telefoon: +31(0)6 121 324 15
Email: info@prince-heerlijk .nl
Facebook: Prince Heerlijk

Hoge Kornseweg 1 
4116 GR Buren 
06-29139519
info@marijkesfruitkor�e.nl  
www.marijkesfruitkor�e.nl 
fb/instagram: Marijke’s Fruitkor�e

Betuws Wijndomein, 
Burensewal 5, Erichem



Klompenpaden een feest om te lopen

BIJZONDERHEDEN

Modderig
Delen van dit pad kunnen in natte perioden modderig zijn, dus 
stevige schoenen of laarzen aan en gaan.
Wij adviseren u om naast de bewegwijzering in het veld gebruik te 
maken van de routekaart uit de folder, de mobiele app, of een 
uitgeprinte kaart op deze website. Op de website en in de gratis app 
informeren we u over (tijdelijke) routewijzigingen.

Onverharde paden en bomen
Niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. In geval van regen 
wordt waterdicht schoeisel aanbevolen. Denk eraan, ook op 
Klompenpaden kunnen tijdens of na een (voorjaars- of herfst)storm 
loshangende takken uit de bomen vallen. Houd in het seizoen reken-
ing met teken en eikenprocessierupsen.
Honden verboden
Het wandelpad loopt gedeeltelijk over particulier terrein, waar soms 
vee loopt. Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van 
dierziekten te voorkomen zijn honden verboden. 
We vragen hiervoor uw begrip.

TEISTERBANTPAD

In het kort.
Aantal kilometers:13
Alternatieve lengte:10

Startpunt:
Zalencentrum (dorpshuis) De Avezathen, Daver 46 in Kerk-Avezaath
Opstappunt:
Parkeerplaats De Heeren van Soelen, Achterstraat 2 in Zoelen en 
Station Tiel in Tiel

Ontdek het prachtige landschap rond Kerk-Avezaath en Zoelen: 
boomgaarden, stroomruggen, komkleigebieden, monumentale 
herenboerderijen en het mooie oude landgoed Soelen. 
Klompen aan, rugzak op en gaan!

Rondwandeling: het Teisterbantpad (13 km)
Startpunten: Zalencentrum (dorpshuis) De Avezathen, Daver 46 in 
Kerk-Avezaath
Opstappunten: Parkeerplaats De Heeren van Soelen, Achterstraat 2 
in Zoelen en Station Tiel in Tiel
Openbaar vervoer: Bushalte N834/Daver in Kerk-Avezaath
Markering: Rode markering in de vorm van een klomp. 
De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel 
links- als rechtsom kunt wandelen
Route combineren: U kunt het Teisterbantpad combineren met het 
Errekomsepad. Overstappunten en -routes zijn aangegeven op de 
kaart en in het veld

Horeca onderweg:
•• Zalencentrum De Avezathen, Daver 46, Kerk-Avezaath

Daver 46 4012 BC Kerk-Avezaath
T: 0344-681469
M: 06-22231442



ECK EN WIEL
BOON’S MARKT
DONDERDAG 
10:00 TOT 14:00
ZATERDAG
10:00 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.

Tot snel!

Groetjes het team

vishandel Kirsten

Voor op de BBQ

Nagelstudio  & accessoires
Schuilenburglaan 14 Lienden

Facebookpagina & instagram: PrettyYouByGisella
Maak een afspraak via facebook of whatsapp: 0657585665

FRUITBODE10
Ontvang nu 10%

korting op uw
bestelling

* actie geldig tot 15 september

www.bygisella.nl

Bestel via de site en toets 
actiecode

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

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.



Sinds half juni heeft de lokale streekomroep SRC FM zijn werkge-
bied uitgebreid met de gemeente Buren. 
Het heeft even geduurd en er is menige vergadering aan gewijd, 
maar uiteindelijk had SRC FM – boven Regio TV Tiel- ‘’de beste 
papieren’’ en mag zich nu o�cieel lokale omroep van de gemeente 
Buren noemen. 
Het is de vierde gemeente die SRC FM aan zijn werkgebied 
toevoegt.  

Van piraat naar legaal

SRC is vanaf nu de streekomroep van de gemeenten Buren, Culem-
borg, Vijfheerenlanden en West-Betuwe. De lokale omroep zendt 24 
uur per dag op radio, televisie en internet uit.
SRC (de oorspronkelijke naam is Stad Radio Culemborg, de o�ciële 
naam op de aktes tegenwoordig Stichting SPOBCVW ofwel: Stichting 
Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden, West-Betuwe) 
is in 1983 als piratenzender in Culemborg begonnen met uitzending-
en. Het was de periode dat er veel illegale radiozenders waren.
 
Het illegale karakter ging in 1991 van de zender af. De vrijwilligers, 
werkzaam onder de Stichting SRC- wilden het serieus aanpakken en 
daarvoor was het nodig de o�ciële status van lokale omroep te 
verwerven. 
Dat lukte en sindsdien is er alleen maar bergopwaarts aan de weg 
getimmerd. 
Vanuit een studio aan de Culemborgse Middelkoopstraat, werd de 
plaatselijke bevolking via radio en tv bediend met lokaal nieuws, 
leuke en tegelijk ook informatieve programma’s en muziekprogram-
ma’s. Al snel werd bij het Commissariaat voor de Media een uitzend-
vergunning aangevraagd voor de gemeente Vianen (nu Vijfheeren-
landen).  In 2019 zijn RTV Betuwe (die uitzond in de gemeenten 
Neerijnen, Geldermalsen; nu gemeente West Betuwe en Buren) en 
SRC gefuseerd, om samen onder de naam SRC een toekomstbesten-
dige streekomroep te vormen.
 
Het uitzendgebied van SRC is nu van pakweg Ameide tot aan 
Lienden. De uitbreiding van SRC betrof niet alleen gemeenten. 
Ook op mediagebied werd een slag geslagen. 
De lokale omroep is nu te beluisteren via radio en tv, heeft een profes-
sionele website waar u ook het nieuws kunt lezen én is natuurlijk 
actief op social media (Twitter en Facebook). 
Daarnaast is er samenwerking met Omroep Gelderland en RTV 
Utrecht! Sinds een aantal jaren is SRC FM met een professionele 
studio gevestigd op de eerste etage van het Culemborgs stations-
gebouw. 

Radio

Wat betreft radio (SRC FM) wordt er een uitgebalanceerd muziek-for-
mat gebracht. Ieder uur is er Goodfeeling- en 50% Nederlandstalige 
muziek.
Daar omheen staan lokaal getinte items als het regio-nieuws, agend-
aberichten, gemeente-nieuws, bioscoopagenda's, uitgaanstips, enz. 

 

Lokale oproep SRC FM timmert aan de weg

geprogrammeerd, die ervoor zorgen dat de luisteraars zich dicht bij 
het radiostation voelen staan.

Afhankelijk van het gebied dat SRC beslaat, kunt u altijd naar de radio 
luisteren (voor Culemborg via 105.8 FM, voor Vijfheerenlanden via 
95.6 FM, voor West-Betuwe via 106.2 FM en voor de gemeente 
Buren via 105.1 FM. Voor Buren Oost wordt binnenkort een aparte 
frequentie aangemaakt.).  
 
Televisie

SRC TV is het televisiekanaal van SRC en is in een groot gedeelte van 
Midden Nederland te ontvangen via het kabelnet van Ziggo en de 
diverse (glas)providers.  
SRC TV brengt een afwisseling van televisieprogramma's en een 
cyclus van pagina's met tekstberichten en foto's. Kijkers hebben 
hierdoor de mogelijkheid om zich op ieder moment van de dag te 
laten informeren met informatie uit het Rivierengebied.

Iedere dag weer, worden de laatste nieuwtjes uit de regio én agend-
aberichten, nieuws van de gemeenten, berichten en foto's van onze 
kijkers, enz. gebracht. 
Altijd actueel, altijd professioneel! 
Rondom speciale gebeurtenissen kunt u o.a. kijken naar verkiezings-
debatten, een registratie van het Fruitcorso, Nieuwjaarsbijeenkom-
sten gemeenten, enz.

SRC op internet

Op www.src.fm leest u alles over de uitzendingen van SRC, maar u 
vindt er ook het laatste nieuws uit de regio. 
Tevens vindt u ons op social media via Twitter en Facebook.

Vrijwilligers 

SRC heeft een bestand van 37 vrijwilligers, die voor het gehele 
gebied nieuws en actualiteiten monitoren, die -al dan niet voor 
speciale doelgroepen- programma’s maken. Maar er zijn bijvoor-
beeld ook vrijwilligers die de apparatuur onderhouden en repareren 
enz. enz. Iedereen draagt zijn/haar steentje bij om een groot gebied 
te voorzien van lokaal nieuws. 

Wilt u daarbij helpen en ook vrijwilliger worden? 
Mailt u dan naar nico@src.fm
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Brasserie Beerie
Hogedijkseweg 40
4041 AW Kesteren

Heeft u een feestje thuis en bent u 
opzoek naar catering? 

Ook dan bent u  bij  Brasserie Beerie 
aan het juiste adres.

(Bij camping “Betuwe” Kesteren)

€ 15,75 pp.
Excl. drankjes

Hoofdgerecht v.a.

Lunch
of Voorgerecht

via Diner
naar Dessert

Tel: 0488-484600
www.brasseriebeerie.nl
info@brasseriebeerie.nl

Welkom bij

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag
van 10.00 - 22.00 uur

Brasserie Beerie

Raadhuisstraat  18 |  4021 EH te Maurik |  T: 0344-689100
www.demaremediation.nl |  info@demaremediation.nl

advocatuur | mediation | familierecht | echtscheiding | omgang | alimentatie

Op zoek naar een
betrokken advocaat of mediator?

U bent bij ons van harte welkom!
We werken al meer dan 10 jaar in de Betuwe - met hart en ziel!



De 60e editie van het Fruitcorso laat helaas nog een jaar op zich 
wachten. De maatregelen zorgden ervoor dat er niet begonnen 
kon worden aan de bouw van de metershoge corsowagens. Helaas 
dus geen jubilerend Fruitcorso in 2021. 
Toch wordt Tiel in het derde weekend van september onderge-
dompeld in corsosfeer tijdens de Betuwse Oogstweek.

Stichting 4-Stromenland, de organisatie achter het Fruitcorso, pakt 
groots uit met een alternatief evenement: de Betuwse Oogstweek. 
Een week die bol staat van een drietal evenementen waarbij het 
‘omarmen van de streek’ centraal staat. 
Ontdek en geniet van dat wat in de Betuwe gekweekt, geproduceerd 
en gecreëerd wordt.

Appeltjesdag, Betuws Stadsgrachtenconcert en het 
Fruitsculpturen Festival

De week start op zondag 12 september met Appeltjesdag, waarbij de 
nadruk ligt op vitaliteit. Ondanks dat de Betuwe alle ingrediënten 
voor een gezond leven biedt, geven de gezondheidscijfers een tegen-
strijdig beeld zien over de inwoners van het Rivierengebied. 
De link tussen een gezonde lifestyle en groente en fruit was snel 
gemaakt, vooral nadat we afgelopen jaar geleerd hebben dat een 
vitaal leven steeds belangrijker wordt. D
e speciaal gethematiseerde fruitmozaïeken zullen ook terugblik op 
de ‘onstuimige tijd’ geven. 
De leggersgroepen zijn geïnspireerd aan de hand van de ruim 200 
coronagedichten van streekdichter Fred Eggink die hij vanaf begin 
maart 2020 schreef en bundelde. 

Géén Fruitcorso, maar wel een mooi voor(fr)uitzicht in 2021

Het Fruitsculpturen Festival is de afsluiter van de Betuwse Oogst-
week. 

De corsoclubs gaan aan de slag met metershoge fruitsculpturen die, 
in tegenstelling tot de mozaïeken, een blik in de toekomst werpen. 
Op zaterdag 18 en zondag 
19 september de sculpturen op de
 Veemarkt tentoongesteld waar 
ook gesnoept kan worden van 
diverse streekproducten met het 
predicaat Betuws Best. 

De kinderen van het kindercorso gaan dit jaar geen �etsen, skelters 
of andere rijdende voertuigen versieren. 
Zij zullen dit jaar hun eigen fruit kunstgalerie maken: een wand met 
allerlei kunstwerkjes voorzien van groente en fruit. 
Op het Dr. Hasselmanplein komt een VIP Paviljoen waar ook vers 
fruit gekocht kan worden. 
In het Kalverbos komt een podium waarop het hele weekend 
muziek te beluisteren zal zijn en natuurlijk mogen de foodtrucks in 
het Kalverbos ook niet ontbreken.

Het voorprogramma van de jubileumeditie

“De vooruitzichten lijken gunstig waardoor er medio september 
meer mogelijk is. 
We blijven positief, maar houden wel het virus in het vizier”. 
Op 17 september 2022 zal de jubileumeditie plaats vinden.
 “Dit jaar hebben we een statische tentoonstelling, maar volgend 
jaar rijden we weer!”

Kijk voor het actuele programma op betuwseoogstweek.nl

Een primeur is het Betuws Stadsgrachten-
concert, dat donderdag 16 september 
plaats vindt op het drijvende podium in de 
stadsgracht. 
Niemand minder dan Wibi Soerjadi zal 
deze avond de spreekwoordelijke sterren 
van de hemel spelen. 
Met het sprookjesachtige Kalverbos en de 
fruitmozaïeken als decor zullen de 
klassieke klanken samensmelten 
waardoor er een potpourri ontstaat aan 
stijlen.

Foto: Jan Bouwhuis

Foto: Jan Bouwhuis

Foto: Dolf van Dulmen

Foto: Frank Doorhof



* Glas-in-lood / ti�any, 
* kaarsen & tuinfakkels, 
* sieraden van bestek 
* windlichten 
en nog veel meer ambachtelijk 
gemaakte producten uit de Betuwe 

Betuwsgoed.nl

Alle producten op onze website worden met de hand gemaakt. 
Een tweede, identiek product zult u dus niet aantre�en en kunnen we 
ook niet maken. 
De foto’s op onze website geven een beeld van de mogelijkheden. 
Veelal zijn het plaatjes van objecten die in opdracht zijn gemaakt. 
Heeft u een vraag over een object dat op deze website op een foto 
staat, stuurt u ons dan een email. 
We bekijken dan samen de mogelijkheden.

BetuwsGoed
Evert en Marijke Sche�er 
Meentstraat 10 
4117 GP - Erichem
info@aistv.nl
06-20270870

 

 

Peperstraat 9   4116 BG  Buren 
www.worldofchocolate.nl 

GA MEE OP MISSIE IN HET 
MARECHAUSSEEMUSEUM
Boek je bezoek via 
www.marechausseemuseum.nl

  zomermarkt
     't korfje'

vrijdag 6 augustus 2021
van 14.00 uur – 19.00 uur

gezellige markt met diverse kramen, een zomers 
sfeertje, heerlijke bbq en een proeverij van 

powerslim.

ook verloten we 3 gevulde manden met producten van 
onze kraamhouders

(trekking van de uitgedeelde bonnen bij de kramen vind rond 16 en 18 uur plaats)

Kleding, Cadeau artikelen, Woonaccessoires , Fruit, IJs, Sappen, Tassen, 
Bbq van Slagerij Jonkers, Kaarten, Wasparfum en nog veel meer om te 

smullen en in te snuffelen !!! 

  locatie: Marijke's fruitkorfje, Hoge Kornseweg 1 Buren
parkeren en entree is gratis



 

Chateau voor Buren 2021 gaat door! 
“Als het aan het organisatieteam ligt maken we er met elkaar op 29 augustus aanstaande weer een supergezellig 
wijnfestival van”.  
 
8ste editie kent wel beperkingen 
Zondag 29 augustus 2021 van 13.00 – 18.00 uur staat 
Buren in het teken van de 8ste editie van Chateau voor 
Buren, het wijnfestijn van de Betuwe.  
Covid-19 is nog niet helemaal achter de rug en we 
hebben dit jaar dan ook wat aanpassingen gedaan. 
Het aantal aanbieders van wijn en delicatessen is 
beperkt tot ca. 50 en ook aan het aantal bezoekers 
wordt een maximum gekoppeld. We rekenen op 1800 
bezoekers hetgeen ongeveer de helft is van de 
bezoekers die we normaal begroeten in Buren.  
 
Tickets 
Gezien de beperking van het aantal bezoekers raden 
we de mensen die graag willen komen aan een ticket 
te kopen via de website www.chateauvoorburen.nl Het 
restant van de kaarten wordt op de locatie tijdens het 
wijnfestival verkocht maar ook hierb geldt; op is op! 
Wil je komen, koop dan tijdig en online een ticket. 
Elk ticket (€12,-- p.p.) is goed voor entree van ons 
wijnfestival en u ontvangt dan een proefglas, een 
wijntas en een toegangsbandje. 
De vergunning is inmiddels verleend maar mocht, op 
last van de overheid, met name door onverwachte 
COVID-19 beperkingen het wijnfestival alsnog niet 
door gaan dan verplaatsen we de 8ste editie naar 2022 
en blijven de gekochte tickets gewoon geldig. 
 
Locatie 
Chateau voor Buren is mede zo gezellig door de 
entourage van het inmiddels 626 jaar oude stadje. 
Voor dit jaar heeft het organisatieteam gekozen voor 
De Tuinen van het voormalige Weeshuis in Buren. Op 
deze locatie denkt het organisatieteam met de 
genoemde beperkingen toch een mooi wijnfeest te 
kunnen organiseren. 

Terrassen  
Gezellige terrassen en mooi weer zijn onlosmakelijk 
verbonden met Chateau voor Buren. Het weer kunnen 
we niet garanderen, alhoewel tot nu toe is het 
nagenoeg altijd super weer tijdens Chateau voor 
Buren. 
Op het terrein van het wijnfestival wordt een gezellig 
terras verzorgd door de plaatselijke horeca en 
uiteraard zijn de ‘eigen’ terrassen van de horeca ook in 
‘wijn’ stemming. Mocht u na een bezoek aan het 
festivalterrein willen uitrusten of nagenieten dan zijn 
er mogelijkheden genoeg. Het Chateau voor Buren 
bandje geeft u de mogelijkheid om vervolgens nog 
een ‘rondje’ wijnfestival te doen. 
 
Wijnworkshops 
Een aantal wijnaanbieders geeft u graag via een 
wijnworkshop meer achtergrond van de door hen 
aangeboden wijn. Een korte inleiding en natuurlijk 
proeven. De deelnamekosten zijn € 5,-- Dit bedrag 
rekent u bij deelname op de locatie zelf af. De 
standhouder die de workshop verzorgt biedt daarnaast 
€ 5,- korting bij aanschaf van 6 of meer flessen wijn 
bij de eigen stand. Het aantal plaatsen per workshop 
is beperkt tot 20 personen. Meld u daarom vooraf aan 
via de website www.chateauvoorburen.nl. 
 
Muziek 
Trouwe bezoekers herkennen de livemuziek op 
Chateau voor Buren. Wederom zorgen Yellow-Ribbon, 
Jolie Coeur, het duo Jacousma en Ton Verkooijen voor 
het bekende ‘joie de vivre gevoel’, niet in Frankrijk 
maar gewoon op Chateau voor Buren in de Betuwe. 
 

Voor actuele informatie, kijk op onze website 
www.chateauvoorburen.nl 
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Ingen, op deze foto zien we het molenaarshuis met postkantoor, in 
het begin van de vorige eeuw. Het was vroeger heel normaal dat 
mensen een dubbele functie hadden. 
Hier dus een molenaar en een postbeambte.

Zoelmond, hier proeven we de sfeer van het eeuwenoude dorp met 
plein en een oude wegwijzer van de ANWB. De kinderen konden nog 
heerlijk spelen op straat.

Tiel, Buren, Culemborg, ofwel TBC-lijn, het trammetje volgde de 
route van Tiel via Buren naar Culemborg. Een uniek vervoermiddel 
in de Betuwe! De lijn werd geopend op 17 november 1906. 
Veel dorpen kwamen hierdoor uit hun isolement. Helaas raakte de 
trammaatschappij al snel �nancieel in de problemen. De Eerste 
Wereldoorlog was de nekslag. Op 3 maart 1918, nog geen twaalf jaar 
na de opening, is het met de TBC-lijn gedaan.

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. 

Buren, de oude kerk met een 
rijke geschiedenis. 
De kerk werd in 1367 gesticht 
als een kapel en in 1395 als 
parochiekerk genoemd naar 
de heilige Lambertus. 
In de 15de eeuw werd de 
kerk uitgebreid met zijbeu-
ken en een nieuw hoofdkoor 
en kreeg zij haar huidige 
gedaante. 
Verder heeft de kerk een 
toren met een bovenbouw in 
renaissancestijl, die werd 
gebouwd door Alessandro 
Pasqualini

Ravenswaaij, we zijn in een rustig Betuws dorp aangekomen. Hier 
zien we de Prinses Margrietstraat. Vanaf de dijk heeft u eveneens 
een mooie blik op het dorp met de kerk en pastorie.

Beusichem, een prachtig beeld uit vroeger jaren, de oude kerk, een 
huifkar en mensen die gemoedelijk met elkaar staan te praten. Veel 
mensen verlangen nog weleens terug naar die oude tijd.

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
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Buurmalsen, een oude foto van een prachtig tijdsbeeld. We zien de 
mooie bloeiende hoogstambomen. Zo staat Buurmalsen op de kaart 
als een echt Betuws dorp dat gezien mag worden.

Kerk-Avezaath, hoeveel oude scholen kennen we niet in de Betuwe? 
Deze school is uniek te noemen en qua bouw niet zou misstaan in het 
Gooi. Hoe dan ook, het blijft een school waar ieder zijn of haar 
herinneringen aan zal bewaren. Waarbij het strafwerk het zwaarst zal 
wegen, maar natuurlijk ook de basis van een verder leven.

De Betuwe, een plaatje uit een Betuwse kersenboomgaard, voor mij 
niet bekend waar, maar het gaat hier om het tijdsbeeld. Elke kersen-
boomgaard had zo zijn basisrituelen. We denken dan aan het 
verjagen van de spreeuwen en een lekker borreltje op zijn tijd. Niet 
tijdens het plukken natuurlijk! Het klimmen en plukken in de 
hoogstambomen was echt iets voor waaghalzen.

Ommeren, met een mooie opname van het Café De Roskam,  dat 
door de familie Vink werd geëxploiteerd. Het pand is ooit door brand 
verwoest en daarvoor in de plaats is Bar-Dancing De Roskam 
gekomen. Velen zullen hier nog mooie herinneringen aan bewaren! 
Nu is ook dit pand verloren gegaan. Het is recent afgebroken en 
onderweg naar een nieuwe bestemming.

Lienden, een prachtig panorama. Lienden is één van de grotere 
dorpen in de Gemeente Buren. Het heeft nog prachtige oude 
boerderijen. Helaas is er in de laatste oorlog veel vernield door het 
bombardement. Het Marktplein heeft onder andere veel geleden. 
Gelukkig is dit ook weer mooi hersteld.

Zoelen, een mooi dorp, zoals alle Betuwse dorpen met ook natuurlijk 
een mooie geschiedenis. U ziet hier het oude kasteel, nog van ver 
voor de restauratie. Er ligt een heuse gracht omheen, waar in de 
winter geschaatst kan worden en er ligt een grafheuvel nabij het 
kasteel. Wandelen om het kasteel is mogelijk in het Zoelense bos.

Voor meer oude foto’s kijk op Facebook: Ingen in Beeld



     Daar zat u dan...korte  
     broek, shirt, beetje   
     grijzend, een klein   
     rooksliertje kringe-  
     lend uit een kromme  
     pijp omhoog. Heerlijk  
     in de luwte van een  
     heg. Gewoon billen  
     op de grond, benen  
     vooruit in het gras.   
     Lekker zo in de   
     schaduw. Fiets met  
     zijtassen voor u in de  
     berm.
U viel me op...vraag me niet waarom.
Misschien omdat ik in mijn hoofd bezig was met een titel voor deze 
nieuwe column: 'Vrijheid en het grote genieten.' 
Of omdat ik tegelijkertijd plaatjes aan het schieten ben voor verschil-
lende sociale media pagina's met een gelijk thema.
Ons Rivierenland leent zich er ook zo voor hè. 
De ommetjes, klompenpaden, rivieroevers, en de vele wieltjes met 
allemaal hun speci�eke kenmerken, ze nodigen uit tot recreëren. 
Zeker wanneer het zomert. 

EEN TIP VAN DE BUURTSPORTCOACH!!!

Als coördinator van buurtsportcoaches in gemeente Buren word ik 
blij van inwoners die sporten, bewegen en werken aan een 
gezonde(re) leefstijl. 
Sporten en bewegen kan  op allerlei niveaus, van recreatief tot 
topsport. 
Mooi om te zien dat talent altijd bovendrijft, ook als je opgroeit in 
een plattelandsdorp als Lienden.

Wellicht leuk als er in lokale media aandacht wordt geschonken aan 
de prestaties die Sven Doornebal neerzet! 
Mocht u meer informatie willen? Neem contact met mij op en ik kan 
u desgewenst met Sven en/of zijn vader in contact brengen.

Liendenaar Sven Doornebal bemachtigd wildcard voor World Super-
bike kampioenschap in Assen.
Lokaal (motor)racetalent Sven Doornebal staat met zijn teamgenoot 
Thom Molenaar (Molenaar Racing) vrijdag 23 juli aan de start van 
World Superbike kampioenschap in Assen. 
Maandag 28 juni jl. kregen Sven en Thom het heugelijke nieuws te 
horen!

Liendenaar Sven Doornebal is 18 jaar en is op z’n twaalfde begonnen 
met racen op de minibike. 
Al snel bleek Sven een groot talent te zijn en inmiddels heeft hij een 
NOC*NSF topsportstatus bemachtigd en rijdt in het team van 
Molenaar Racing waarmee hij uitkomt in de Supersport 300 klasse.

Naast zijn drukke werkzaamheden als coureur volgt hij een MBO 
sportopleiding op het CIOS Rijn IJssel in Arnhem en loopt moment-
eel in de eindfase van het 2de leerjaar stage bij Healthclub Juliën in 
Lienden. 
Het leven van een jeugdige topsporter kan zwaar zijn en vergt de 
nodige discipline en doorzettingsvermogen. 
Sven is een voorbeeld voor veel kinderen die opgroeien in een 
plattelandsdorp/gemeente en ambities hebben om ooit op een 
groot podium te staan!

Sven Doornebal in actie!

Tollenburglaan 12
4033 DH Lienden
Joris mobiel: 06-48072563
joris@sportbureaubetuwe.nl

De vogels kwetteren.
De dijken staan vol met papavers, korenbloemen en koolzaad en hoge 
grassen waar je bijna in verdwijnt als er lang niet gemaaid is. 
Mmmm vermengd met de geur van de zomerzon het ultieme genot. 
Ik sprak u aan...of ik een foto van u mocht maken. 
Dat mocht. U lachtte wat over de uitleg van het waarom van de foto. 
Ultiem genot/ grote genieten.....en dat terwijl ik momenteel ernstig 
depressief ben..zei u.
Ik keek goed..de man had wat rode ogen..misschien wel net gehuild..
Op zo'n mooie zomerdag gewoon zo intens verdrietig zijn..
Misschien wintert het ook wel een beetje in uw zomer.
Ik hoop dat u dan ook iemand tegenkomt..die even een lach-zij het een 
scheve- op uw gezicht tovert.
Ik had deze mijnheer in een doosje willen doen en meenemen naar een 
blije vrolijke wereld. 
Maar besefte dat hij en ik daar middenin staan..
Ieder met onze eigen gedachten, zorgen, mogelijkheden en beperkin-
gen.
Ik bedacht dat we eigenlijk zo weinig echt van de mensen om ons heen 
weten.  Van kinderen, ouders, vrienden horen we vaak de high- en 
lowlights
De mijnheer en ik, wij maakten even écht contact, en gingen toen ieder 
ons weegs.
Op mijn terugweg was u er niet meer..maar het was �jn om even met u 
te mogen zijn.
Dag beste mijnheer..een mooie zomer.

Collumn Marion Bieske

Het is bijna zomervakantie!
En in de laatste week van de zomervakantie bruist het van de (aangepaste) 
activiteiten rondom de Hervormde Kerk van Lienden. 
Doe gezellig mee en kom alvast in het schoolritme met ‘De Vakantie Bijbel 
Week!’ 
Ons thema is  'Hallo Contact!’
Hebben jullie ook zo’n zin om elkaar weer te 
ontmoeten?
 
Wij wel! 
Wij willen jullie graag verwelkomen en hebben 
hiervoor een heel leuk programma gemaakt met o.a.
Bijbelverhalen, poppenkast voor de allerkleinste, sketch, toneel, knutselen, 
spellen, workshops en vooral gezellig samen zijn. 
En een avondprogramma voor de jongeren (vanaf 12/13 jaar) en volwasse-
nen met o.a. Beach Volleybal, Expeditie Lydia en een Domino spel.

KOM JE OOK??

Voor Wie?           Iedereen vanaf 4 jaar
Wanneer?            24 t/m 27 en 29 augustus 2021
Waar?                  In en rond de Hervormde Kerk van Lienden

Het ochtendprogramma is voor kinderen van de basisschool en de 
brugklas.
Het avondprogramma is er voor iedereen vanaf 12/13 jaar om mee te 
doen, of gezellig te komen kijken.

Volg, deel en/of mail ons
e-mail: info.vbwlienden@gmail.com
facebook / youtube: vakantiebijbelweek.lienden
instagram: @vbwlienden
website: www.hervormdlienden.nl



Even voorstellen… 

Ik ben Marjolein Siebelink en sinds 1 april ben ik met veel plezier gestart als sociaal werker bij 
Welzijn Rivierstroom in de gemeente Buren! Ik volg daarmee Claire Vaessen op en ik hou mij 
voornamelijk bezig met het Vrijwilligerssteunpunt Buren. 
Daarnaast ondersteun ik bewonersinitiatieven en vind ik het belangrijk dat iedereen volop mee 
kan doen in onze samenleving!

Zelf ben ik 30 jaar, opgegroeid in het Gelderse Aerdt en inmiddels woon ik in Arnhem. 
In mijn vrije tijd sta ik met liefde in de keuken, ben ik het liefste buiten om te wandelen of te 
kamperen en ga ik, normaal gesproken, met veel plezier naar concerten en het �lmhuis.
De gemeente Buren is voor mij geen onbekend terrein. 
Zo kampeerden wij vroeger bij motorcamping ‘Het Dijkje’ in Eck en Wiel en hebben wij daar ook 
onze kat Minoes geadopteerd. 
Mede dankzij deze �jne jeugdherinneringen vind ik het extra bijzonder om te mogen werken in 
deze prachtige gemeente!

Tijdens NLdoet heb ik al een aantal vrijwilligersorganisaties ontmoet.
 Wil jij vanuit jouw organisatie ook een keer live kennis maken? 
Heb je vragen of wil je graag een keer sparren? 
Ik kom graag bij je langs! 
Bel of app naar 06-12532320 of mail naar marjoleinsiebelink@welzijnrivierstroom.nl 
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Vervoersproblemen in de gemeente Buren? 
 
Voor inwoners zonder vervoer is ook in de gemeente Buren ‘AutoMo-
biel’. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A naar B te 
komen. 
Welzijn Rivierstroom en AutoMobiel van Stichting Servicepunt 
Thuiswonen werken hierin samen.  
 
AutoMobiel is een sociale vervoersdienst voor en door inwoners. 
Er zijn vrijwillige chau�eurs beschikbaar, die het leuk vinden om auto 
te rijden en daarmee iemand te helpen. 
Wie gebruik wil maken van AutoMobiel wordt voor €15,- per jaar lid 
van Servicepunt Thuiswonen. 
Om een rit aan te vragen is een telefoontje naar het coördinatiepunt 
van Servicepunt Thuiswonen voldoende. 
Als er een chau�eur beschikbaar is wordt de afspraak gemaakt en de 
ritprijs op basis van € 0,30 per km doorgegeven. 
De passagier rekent contant af.
 
Informatie en lidmaatschap: 088-7004100. Informatie is verder te 
vinden op www.servicepunt-automobiel.nl. Bellen of mailen kan ook 
naar Welzijn Rivierstroom 0344-602337 of info@welzijnrivier-
stroom.nl.

Save the date: 25 september is het Burendag! 
 
Zaterdag 25 september is het weer Nationale
 Burendag! 
Tijdens Burendag worden er vele activiteiten 
georganiseerd met, voor en door de buurt. 
Bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuin, het aanleggen 
van een bloementuin of een gezellig samenzijn om elkaar te 
ontmoeten. Natuurlijk wel volgens de dan geldende richtlijnen. 
 
Tot 15 augustus is het weer mogelijk om hiervoor geld aan te 
vragen bij het Oranje Fonds. 
Samen met vier andere buurtbewoners kun je een aanvraag 
indienen en maximaal € 350 besteden. 
Welzijn Rivierstroom ondersteunt buurtbewoners waar nodig 
met deze aanvraag. Kijk voor alle voorwaarden en informatie op 
de website van Burendag: www.burendag.nl 
 
Neem voor vragen of ondersteuning contact op met Welzijn 
Rivierstroom via 0344-60 23 37 of info@welzijnrivierstroom.nl 

Techniekwedstrijd 2021

Ommeren, 25 juni 2021
We kunnen niet zonder energie!
Energie zorgt ervoor dat het merendeel van de apparaten in 
Nederland werkt. Al heel lang wordt deze energie opgewekt met 
fossiele brandsto�en. Het nadeel hiervan is dat ze kunnen 
opraken en dat er bij verbranding schadelijke sto�en kunnen 
vrijkomen. 

Aan de deelnemers van de Techniekwedstrijd 2021 was de taak 
toevertrouwd om een molen te ontwerpen die op wind-energie of 
waterkracht-energie werkte.
Basisschool De Meent doet al jaren mee met de techniekwedstrijden 
en is ook al meerdere keren in de prijzen gevallen, zo ook dit jaar!
Onder begeleiding van meester Peter is de opdracht uitgelegd en 
zijn er groepjes gevormd. 
De leerlingen hebben in groepjes eerst een ontwerp gemaakt, 
voordat ze konden gaan bouwen. 
De juryleden vanuit de organisatie kwamen op school om de 
werkstukken te beoordelen.  
De eerste prijs uit de klas ging naar een werkende watermolen en de 
tweede prijs ging naar een molen die ervoor zorgde dat er een 
lampje ging branden.

Het beste werkstuk van de school, de werkende watermolen, werd 
meegenomen naar Geldermalsen, waar alle winnende werkstukken 
naartoe gebracht werden voor een eind-jurering. 
Bij deze eind-jurering heeft onze school de tweede prijs gewonnen!

We zijn blij dat we als kleine school de kinderen kunnen enthousias-
meren voor techniek. Van de gewonnen prijs zullen we materialen 
uitzoeken om ons Willy Wortels Technieklokaal te verrijken.

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons technieklokaal?

Maak dan via onze website www.basisschooldemeent.nl 
een afspraak om eens te komen kijken



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

Op 2 juli werd het jaarlijkse zomerfeest gevierd op obs 
De Sterappel in Lienden. Dit jaar was het thema ‘jungle’!

De leerlingen werden op het plein ontvangen door alle meesters en 
ju�en en al gauw hing er een feestelijke stemming, mede door de 
prachtige decoratie en vrolijke muziek. 
Om half 9 mocht iedereen limbodansend naar binnen. 
Daarmee was het zomerfeest geopend!
Voor alle klassen waren er spelletjes zoals een bananenestafette, en 
kreeg elke klas bijzonder bezoek! Medewerkers van Exotum 
kwamen over exotische dieren vertellen en ze laten zien. 
De reuzenslak, blauwtongskink, tenrek en rode rattenslang mochten 
ook geaaid en/of vastgehouden worden door de liefhebbers. 
En dat waren er veel!
  

Tropisch zomerfeest op obs De Sterappel  Tussen de middag was er een mobiele frietkraam om iedereen te 
voorzien van een heerlijke puntzak friet. De ‘limbodance-battle’ en 
stormbaan waren ook een groot succes.

Op de momenten die tussendoor in de klas doorgebracht werden, 
werd er ontspannen gekleurd en �lm gekeken. 
Natuurlijk allemaal in het thema!
Woorden als ‘festivalsfeer’, ‘ouderwets gezellig’ en ‘heerlijk 
gemoedelijk’ passeerden geregeld de revue.
De school is erg blij met de ouderhulp waar ze steevast op kunnen 
rekenen. 
Jumbo Verbrughweg Lienden sponsorde lekkere tussendoortjes 
zoals watermeloen en raketijsjes.

Directeur Linda Beaupain is trots. 'Onze leerlingen hebben dit feest 
verdiend na twee schooljaren vol aanpassingen door corona. 
De bevlogenheid, inzet en passie om de kinderen iets onvergete-
lijks mee te geven zijn typerende eigenschappen voor dit �jne 
team!’  



We kunnen opgelucht ademhalen! Het museum is weer toeganke-
lijk na een half jaar gesloten te zijn geweest. 
Wat kunt u van een bezoek aan ons museum verwachten? 
Via een looproute wordt u door het hele museum geleid, zodat u 
langs elke plek komt. 

Om u een idee te geven wat er in ons museum zoal is te zien, geven 
we hier een korte rondleiding. 
Wanneer u binnenkomt in de hal, wordt u door middel van pijlen het 
museum door geleid. 
U gaat eerst naar boven waar van alles over de Bataven en de Romein-
en is te vinden door middel van een enorme collectie archeologische 
vondsten uit de regio. 
Ook de middeleeuwen met zijn kastelen komen aan bod. 

U gaat van hieruit naar de begane grond waar u op het dorpsplein 
kunt rondkijken in de diverse winkeltjes die daar omheen staan. 
Via de trap naar de kelder komt u bij de boerenwagens uit het 
Rivierengebied. U zult uw ogen uitkijken op het mooie houtsnijwerk 
en de mooie constructies van deze wagens.

 

U gaat weer naar boven en wandelt langs de diverse landbouw- en 
fruitteelt werktuigen via de oude melkbussen naar de ouderwets 
ingerichte keuken en de mooie kamer. 
Hier vindt u ook een oude schoolklas met zijn diverse lesartikelen. 
Boven kunt u nog heel veel handwerkspullen zoals merklappen, 
kleedjes en ander borduurwerk bezichtigen. 

 
 

Streekmuseum Baron van Brakell weer open!

Ook is daar een voorbeeld van een ouderwets ingerichte slaapkamer 
met heel veel linnengoed. 
Wanneer u weer beneden komt bereikt u langs de Regentenkamer 
de uitgang. 

Daarna kunt u natuurlijk altijd nog ons terras bezoeken om iets te 
drinken en gezellig na te kletsen. 
Wanneer u ouder bent, zult u het idee hebben terug te gaan in de tijd 
en veel dingen herkennen. 
Jongeren zullen er versteld van staan dat er vroeger zo gewoond 
werd; geen televisie, geen doortrek-WC en geen mobieltje. 
Voor jong en oud is het de moeite waard om ons museum te bezoek-
en.  Ook voor mensen die minder mobiel zijn kunnen met de lift alle 
verdiepingen bereiken.

De kleinschalige foto-expositie over steenfabriek Ten Cate is ook nog 
steeds te bezichtigen in de zaal beneden en boven de tentoonstel-
ling over de Betuwse verzetsheld Johannes van Zanten plus de aan 
de oorlog gerelateerde voorwerpen uit de collectie van de jonge 
Opheusdense verzamelaar Sem Arends.
Voor de liefhebbers van mooie oude bomen en mooie struiken is een 
bezoek aan het erachter gelegen wandelbos zeker de moeite waard. 
Wij hopen u binnenkort te mogen ontvangen in ons Streekmuseum 
aan de Provincialeweg 21, 4032 NZ in Ommeren. 
Bezoek onze website www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl voor 
uitgebreide informatie of vind ons op Museumtv.
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Joke Honders / Jan Harteman
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