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* Limes op Wereld Erfgoed lijst
* Uit den oude doos
* RBT Fruitroutes
* Vrienden van de molen in Ingen 50 jaar
* Tuinieren
* Culinair
* en nog veel meer

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

Magazine voor en door de inwoners van de Gemeente Buren

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

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Wij zoeken:
MEDEWERKER BUITENDIENST [PARTTIME - dagen en uren in overleg]
Je bezorgt artikelen uit onze winkel, verricht (eenvoudige) reparaties en verleent service aan onze klanten. Je beschikt over een rijbewijs en
hebt affiniteit met electro techniek.
WINKELMEDEWERKER [PARTTIME-FULLTIME - dagen en uren in overleg]
Je staat klanten in onze winkel te woord, geeft advies over onze artikelen en verricht kassawerkzaamheden. Je bent representatief, klantvriendelijk en hebt affiniteit met consumenten elektronica. Ervaring is niet noodzakelijk, een lerende houding wel.
Wil je meer informatie of wil je reageren op deze vacature(s)? Neem dan contact op via info@electrovanommeren.nl of bel naar 0344-603115
en vraag naar Wesley van Ommeren.

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

Feest plezier begint bij Stipverhuur
Van jong tot oud voor ieder wat wils

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

Van theelepel tot aggregaat

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

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

Ook in een hal, bij minder weer

Schietbaan

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

Langs de rivier

Voorwoord
De vakanties zijn weer voorbij, de scholen weer begonnen en na een
typisch Hollandse zomer kunnen we de draad weer oppakken.
Ondanks het weer, zijn er toch leuke activiteiten uitgevoerd zoals u in
deze editie kunt lezen.
Ook kunnen wij weer een aantal nieuwe klanten begroeten die net een
nieuw bedrijf hebben geopend of graag in de Fruitbode willen adverteren.
Dat is niet voor niets want het lijkt er op dat het magazine steeds meer
gelezen wordt.
Toch begin ik een leeftijd te bereiken om over de toekomst van de
Fruitbode na te denken.
Uitkijken naar een partij die het blad in de huidige vorm wil voortzetten, maar het kan ook zijn dat er mensen zijn die willen meedenken
over de inhoud hiervan of zelfs adverteerders willen aandragen.
Zij zijn meer dan welkom.
Het is toch zo dat er geen enkele uitgave is, zoals deze in de Gemeente
Buren? Het is een uitdaging om dit verder uit te breiden.

Eens op een morgen
diep in mijn jas geborgen.
Dat ik bij de Linge liep,
toen ik nog half sliep.

Eens op een middag
dat ik de Waal zag.
Toen ik dacht: ‘Ik neem een duik’.
Plat op mijn buik.

Eens op een avond,
dat ik bij de Rijn stond.
Toen ik twee schepen zag drijven,
dacht ik: ‘Ik wil hier wel blijven’.

De volgende Fruitbode staat weer in het teken van de kerst en dus een
unieke mogelijkheid om uw evenementen gratis te plaatsen.
Juist nu we weer meer vrijheid hebben wil men graag weer gezamenlijk
gezellige momenten delen.
Dus kom op mensen en geef uw kopij voor 30 oktober aan ons door.
Ook verenigingen die meer leden willen werven of iets organiseren zijn
welkom dit te melden.

Eens midden in de nacht
dat ik dromerig dacht.
Toen heb ik veel moois gezien,
ja, ik ga nog een keer misschien’.

Wij wensen u weer veel leesplezier toe.
Geertje van Duijn,
van de Eben Haëzerschool in Opheusden, twaalf jaar in 2005
Henk v. Dorland,
uitgever

Colofon

In deze uitgave o.a.:
• In deze uitgave o.a.
• Hommie de Hommel
• Tuintips
• Uit den oude doos
• Let op de nieuwe adverteerders
• RBT Fruitroutes

Volgende Fruitbode
november 2021
* Uw bijdrage en ideeën zijn welkom
* Huis aan huis in de gemeente Buren
* Verenigings nieuws
* Cultuur
* Bruisend zakenleven
* Evenementen
* Uitgaan

Bel of mail ons wij zijn er voor u
06-22967345 info@fruitbode.nl

Volg ons op

De Fruitbode is een uitgave van:
van Dorland Multi Mediaservice
Verhuizensestraat 5 - 58 4031 KS Ingen
T: 06 - 22967345
E: info@fruitbode.nl
Internet: www.fruitbode.nl
Redactie:
Henk van Dorland
Marijn van Dorland
Sandra Schlegel
Willem van Doorn
Vormgeving en realisatie: Henk van Dorland
Fotografie: Henk van Dorland,
Willem van Doorn (oude foto’s)
Druk: R&H Drukkerij Dodewaard
Verspreiding: Verspreidingsbureau Rhenen

“Overname van artikelen uit de Fruitbode is, mits met bronvermelding toegestaan. Informeer altijd de uitgever”
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Wij feliciteren BINNENLUST Bloem en Interieur met de opening.

Doejenburg 15 Eck en Wiel
T 0344-692803

F 0344-693402
infi@vanessenbv.com

www.vanessenbv.com

BREEZODAK BV
KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSPECIALIST

- NIEUWBOUW
- RENOVATIE
- ONDERHOUD
0246687.pdf 1
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Betrokken bij uw onderneming!

RIJNSTRAAT 68A • 4031 KM INGEN • TEL. 0344-601537 • INFO@PETERSASSURANTIEN.NL • WWW.PETERSASSURANTIEN.NL
advertenties 86x190.indd 5
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Foto: Design & zo

Op woensdag 22 september 2021 openen wij onze
nieuwe bloemenwinkel Binnenlust in Lienden
Openingstijden
Ma
13.00 - 18.00 uur
Di-vr 08.30 - 18.00 uur
Za
08.30 - 16.00 uur
Zo
Gesloten

Vogelenzangseweg1 • Lienden
T: 0344 - 602565
www.binnenlust.nl
info@binnenlust.nl

C
lear Windows
Glazenwasserij & schoonmaak
Bezoek het

Sucsesvol reinigen van:
* Glas (inclusief ramen, deuren, kozijnen en vensterbanken
Bel of whats app 06-34000009
* Rolluiken / Garagedeuren / boeiborden /Dakoverstekken
Blinkende groet Bas
Daklijsten / Tuinhuizen / Terrasoverkappingen / Ballustrades
Rabatdelen /Terrasvloeren / Dakkapellen /Dakramen / Luiken
Zonnepanelen / het schoomaken van dakgoten.
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“Ik lever to Blinkende groet,

STREEKMUSEUM BARON VAN BRAKELL
Ommeren

:RQHQHQZHUNHQLQGH%HWXZH
6WUHHNJHVFKLHGHQLV
%RHUHQZDJHQVXLWKHW5LYLHUHQJHELHG

Provincialeweg 21 4032 NZ Ommeren
H

RJL

HDO

*HQ

Openingstijden van 1 april t/m 31 oktober:
– Woensdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur
– Zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.
Openingstijden van 1 november t/m 31 maart:

Aron van Doorn

-Woensdag en zaterdag van 13:00 uur tot 17:00 uur.
:HUNHQ
$UFKHRORJLH
Op zon- en feestdagen is het museum gesloten.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op!

:RQHQ

%RHUHQZDJHQV

*HVFKLHGHQLV

Madelievenkamp 13, 4024 JR Eck en Wiel
0344-700229 – aron@dofindi.nl
Door middel van een Bovag Najaar Check heeft U goed inzicht in de actuele conditie
van Uw auto en kunt U deze vaak door kleine ingrepen op peil brengen en houden!
Wij verzorgen deze Bovag Najaar Check graag voor U.

Veilig het najaar in met Zaayer!

Wat kunt U zelf doen?
Voor vertrek:
Zorg dat de auto technisch in orde is, voldoende (antivries)ruitensproeiervloeistof
en goed werkende verlichting tot banden met een goed profiel
Check voor U vertrekt het weerbericht
Bij aquaplanning: geef geen gas, maar laat de auto rustig uitrollen en gooi het stuur nooit om
Wind:
Houd het portier stevig vast
Parkeer niet onder bomen
Let op overig verkeer zoals vrachtwagens en (brom)fietsers;
zij kunnen door de wind opzij geblazen worden
Onderweg:
Houd afstand
Nat en glad wegdek: Pas Uw snelheid aan
Afremmen op de motor
Trek rustig op

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s

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

Neder-Germaanse Limes op UNESCO Werels erfgoed lijst
Sieraden en gereedschap

Wachttoren Kesteren

Dwars door Nederland liep tweeduizend jaar geleden, langs de
Rijn, de noordelijke grens van het immense Romeinse Rijk: de
Limes.
De Romeinen bouwden er wachtposten, forten en legerplaatsen.
Ook legden zij wegen, kanalen en havens aan, voor het overbrengen van mensen, goederen en bouwmaterialen. In het grensgebied ontstonden dorpen waar ambachtslieden, handelaren en
de gezinnen van de soldaten woonden.
De resten van onder andere wachttorens en forten zijn in de
bodem bewaard gebleven. Samen vormen zij het grootste archeologische monument van Nederland, de Neder-Germaanse Limes,
die in juli 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed kreeg.

Van de forten die in Kesteren. Aalst, Maurik en Rijswijk stonden, is
helemaal niks meer over.
In het jaar 67 na Chr. Vond de Bataafse opstand plaats. De Romeinse
forten werden aangevallen en het merendeel brandde af.
Van het fort dat ooit in Maurik heeft gestaan, is veel tufsteen
gevonden weet Van Ingen. De resten van dit fort werden in 1972
ontdekt bij afgravingen. Veel materiaal was toen, samen met de
grond, al afgevoerd naar Texel, waar de grond werd gebruikt voor
dijkverhoging. Wél werd er veel bronswerk gevonden.
Daarnaast werden er sieraden en gereedschap gevonden.
Deze zijn tentoongesteld in het Streekmuseum Baron van Brakell in
Ommeren.
Op de plek waar het castellum in Kesteren stond, is een groot
grafveld gevonden, genaamd ‘’Prinsenhof’’.
‘’De Betuwe was in het begin van de jaartelling een belangrijk
gebied’’, vertelt Van Ingen. ‘’Duitsland was toen al een ertsengebied
en de kortste weg om dat naar Engeland te vervoeren, was door de
Betuwe. Er waren dus nogal wat castellums, waarvan resten of
gebruiksmaterialen zijn teruggevonden.’’

Betuwse castellums
Het vroegste fort (castellum) is, zo weet Jacobus van Ingen uit
Opheusden, die een wandelende encyclopedie is, als het om de
geschiedenis van de streek (Betuwe) gaat, werd door de Romeinen
gebouwd in Velzen bij Amsterdam.
Dat was een brug te ver’ zo bleek. Het tweede castellum werd in
Katwijk gebouwd. Van lieverlee zakten de Romeinen met het bouwen
van castellums zuidelijk en oostelijk naar beneden, tot ver in
Duitsland aan toe. In Nederland waren de forten en castellums veelal
van hout gebouwd, in Duitsland van steen dat uit de Eifel werd
gehaald.
Er zijn onder meer resten van houten forten gevonden in Hernen,
Looveer, Arnhem en Driel. Maar ook dichterbij de Betuwe en erin, zijn
veel resten gevonden weet Kobus van Ingen. Hij noemt daarbij
Kesteren, Aalst, Maurik en Rijswijk. ‘’Allemaal forten met wachttorens
ertussen. De forten stonden allemaal richting de rivier’’, vertelt Van
Ingen. ‘’Ze hadden een groot economisch belang.’’

Stichting Tabula Batavorum

Foto van de werkgroep archeologie van de
HKK&O. Deze werkgroep heeft veel onderzoek
gedaan naar de sporen van de Romeinse limes in
de regio Kesteren en Lienden

Kobus van Ingen, nu net in de zeventig, is al sinds zijn twaalfde jaar
bezig met de geschiedenis van de streek. Er zullen er weinig zijn die
er meer vanaf weten dan hij. Hij is lid van de Historische Kring
Kesteren, lid van de archeologengroep en secretaris van de stichting
Tabula Batavorum.
De doelstelling van de stichting is de verspreiding van de kennis op
historisch en archeologisch gebied en al wat in de ruimste zin
daarmee verband houdt.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van een
tijdschrift met publicaties op historisch en archeologisch gebied.
In de jaren 1985 t/m 1999 is dit tijdschrift verschenen met een
frequentie van drie uitgaven per jaar.
Vanaf het jaar 2000 wordt echter onder de naam ‘Terugblik’ een
jaarboek uitgegeven met artikelen uit de regio op eerdergenoemd
gebied en met een vooraf bepaald thema. Alle onderwerpen
waarover wordt geschreven, hebben altijd betrekking op de
Betuwe. Veelal gaat het om actuele onderwerpen als zorg, onderwijs
enz. die in de tijdzetting van vroeger worden gezet.
Historische verenigingen in het gebied tussen Gendt/Huissen tot en
met Vuren, werken mee aan de totstandkoming van de tijdschriften
en publicaties.

Diverse Romeinse gereedschappen uit de 2e eeuw
na Chr. geborgen op de plaats van het Romeinse
Castellum in Maurik en de in Ommerengevonden
goudschat.

Nog steeds is Kobus van Ingen bezig met de Betuwse geschiedenis.
Het jaarboek dat nu op stapel staat, gaat over het thema sport.
Of het in deze moeilijke tijd ook uitkomt, is nog de vraag.
‘’We hebben heel erg veel van de historie op papier gezet’’, zegt Van
Ingen. Die gaat niet meer verloren.
In het streekmuseum in Ommeren zijn veel jaarboeken, publicaties
en bijdragen in te zien. En wie een exemplaar zou willen of interesse
heeft in de archeologiehobby, kan contact opnemen met Van Ingen
via tel. 06- 48456524.
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Waterstraat 3, 4033 EC Lienden
Telefoon 085 87 6 89 62

Email

info@jvdict.nl

Website www.jvdict.nl

Onze openingstijden
Verkoop computers en laptops

MAANDAG

09:00 - 17.30

Onderhoud

DINSDAG

09:00 - 17.30

Clouddiensten, Microsft 365 & VoIP

WOENSDAG

Websites

DONDERDAG

09:00 - 17.30

Webshops

VRIJDAG

09:00 - 17.30

Webapplicaties

ZATERDAG

GESLOTEN

• Alleen op09:00
afspraak
- 17.30

Overweegt u de aankoop van een sta-opstoel?

Leverancier van kort gebruikte:
I n g e n
Sta op stoelen
Bij de meeste winkels vanaf € 3500,- bij ons vanaf € 995,-

t Betaalbare A-klasse producten
t Op maat gemaakt
t Inclusief garantie

Lezers van de Fruitbode 10% extra korting
korting*
* Geldig tot eind oktoberi 2019

Sta op Stoelen van VitaalZorg Nederland:

-

3-motorige topmerken
Geheel op uw lichaam afgesteld
Leverbaar in 15! kleuren leer en stof
Binnen 5 dagen in huis
Garantie

*Bezoek op afspraak.

Tel: 0344-848799*

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

Wij nemen graag de tijd voor u!
Kosteloos bezorgd in heel Nederland
12.00 - 18.00 (zaterdag)
13.00 - 21.00 (maandag)
10.00 - 21.00 (di t/m vrijdag)

Fresh Air Walks; Kom samen in beweging!
Net als voorgaande jaren worden er nu ook in de maand oktober
diverse Fresh Air Walks in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe
georganiseerd.
Was het in andere jaren puur op het stoppen met roken gericht, dit
jaar wordt het breder getrokken en is er de oproep aan alle inwoners om in beweging te komen.
Dit alles onder de noemer; Samen in beweging.
De maand oktober wordt elk jaar omgedoopt tot Stoptober, wat
betekent dat alle rokers worden opgeroepen om vanaf deze maand
ook daadwerkelijk te stoppen.
Veel sportverenigingen in beide gemeenten hebben de 1e stap al
gezet en hun terrein voor bepaalde dagen en tijdstippen rookvrij
gemaakt.
Dit goede voorbeeld moet leiden tot rookvrije gemeenten in 2030.
Ligt het rokerspercentage nu nog boven het landelijk gemiddelde,
middels deze Fresh Air Walks kunnen Buren en Neder-Betuwe een
effectieve inhaalslag maken om dit percentage te doen dalen.

Iedere deelnemer die voor zijn of haar vereniging wandelt, dus
inschrijft onder een bepaalde vereniging, is goed voor €10,-.
Als er bijvoorbeeld 25 deelnemers zijn die onder vereniging XX
inschrijven, kan de vereniging €250,- besteden aan gezonde
diensten en producten die op een speciale menukaart staan
vermeld. Het maximum gaat tot €500,- per vereniging.
Reden genoeg om in te schrijven, want behalve dat het gezond is
voor jezelf, doet ook jouw vereniging er haar voordeel mee!
Uiteraard kan er ook individueel deelgenomen worden.
De afstand van iedere tocht ligt tussen de 5 en 8 kilometer.
Deelname is geheel gratis, opgeven is noodzakelijk via de website
van Samen in beweging!
Inschrijven en meer informatie is te vinden op:
www.betuweinbeweging.nl .

Beide gemeenten, de GGD Gelderland-Zuid en Healthclub Juliën
hebben de handen ineen geslagen en roepen de inwoners op om deze
maand ook op te pakken als start voor een gezonde(re) leefstijl, wat
betekent meer bewegen, meer op gezonde voeding letten en
voldoende ontspanningsmomenten nemen.
Elke zaterdag in oktober staan er Fresh Air wandelingen op de agenda,
die telkens om 10.00 uur starten.
Zo zijn de 1e vier zaterdagen, 2, 9, 16 en 23 oktober, telkens 2 wandeltochten, zowel eentje in Neder-Betuwe als eentje in gemeente Buren.
De laatste Fresh Air Walk is op zaterdag 30 oktober in Lienden, waar
voor elke deelnemer een leuk “Leefstijl-cadeau” ligt te wachten.
Bijzonder dit jaar, is dat de (sport)verenigingen er zelf voor kunnen
zorgen dat ze kunnen investeren in “Gezondheid”.

Collumn Marion Bieske
Vogelvrij:
Misschien heeft u wel eens wat van mijn vogelfotografie bekeken
op sociale media. Ik ben daarmee voor het eerst in aanraking
gekomen doordat een vriendin deze hobby had.
Zij droeg en draagt deze hobby met zoveel passie uit dat ze mij
ook enthousiasmeerde om een mooie camera aan te schaffen en
met haar mee op pad te gaan.
Er ging een wereld voor me open.
Nooit geweten dat er zoveel verschillende soorten en kleuren en
geluiden waren. Van appelvink tot ijsvogel, van rietgors tot karekiet.
Ik wist van deze vliegers bar weinig. Het grappige is..als je eenmaal
op vogels gaat letten blijf je het doen.
Ik kan bijna niet meer gewoon wandelen zonder ze op te merken.
Dus als u ineens iemand op een spiedende opmerkzame manier ziet
rond struinen met gespitste oren dan zou dat zomaar eens geen
inbreker maar een vogelaar kunnen zijn.
Mocht deze zich bevinden rondom uw achtertuin, handtas of
voordeur dan zou ik toch maar wél enige oplettendheid betrachten.
Vogels zijn een beetje als inbrekers.
Ze houden jou heel goed in de gaten en verbergen zich liefst direct
wanneer jij te dicht in hun buurt komt.
Enkelingen of tamme vogels daargelaten.
Soms kun je ze foppen. Door zelf een beetje inbrekertje te spelen.
Camouflerende kleding aan te trekken, je achter een struik of
gebladerte te verstoppen of door op je mobieltje een vogelgeluidje
af te spelen waardoor je de vogel 'roept / lokt'. Iedere vogelaar kent
deze trucjes, hoewel de geluidtruc een niet erg gewaardeerde
manier is om de vogel op een vrij te fotograferen tak te krijgen.

Vreemde vogels: ook de vogelaars zelf.
De een heeft nog een grotere en betere lens dan de ander.
Soms vertrappen ze elkaar bijna in hun struikeltocht op zoek naar
die ene bijzondere vogel waarnaar ze op zoek zijn.
Een ekster is niet echt een bijzonderheid. J
e ziet ze in veel tuinen en parken. Kijk bij hen uit voor waardevolle
spullen..niet in het zicht leggen in auto, op het strand of in huis.
De gelegenheid maakt de dief. Een ekster is écht een sieradendief.
Alles wat blinkt trekt haar aandacht en sleurt ze het liefst mee in haar
nest.
Vogelvrij zo ze is, vliegt ze er zo met de buit vandoor.
Geniet nog maar even van de lekkere warme dagen waarin de open
ramen het vogelgezang naar binnen laten...Voor je het weet trekken
de vogels weer weg en zijn zij samen met de zomer op hun retour.
Een troost is dat ze volgend jaar gewoon weer terugkomen.
Vaak precies op dezelfde plek als waar ze geboren zijn.
Knappe jongens zo helemaal navigerend vanuit het verre zuiden.
Misschien geldt voor hen wel hetzelfde
als voor ons na een fijne vakantie:
Oost west thuis best!
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Bent u onnodig
een heethoofd?
Bel ons dan
voor een airco
Op naar een koele zomer
Ingebouwde Wi-Fi
Met de geïntegeerde Wi-Fi heeft u altijd en overal
controle over uw airconditioning. Makkelijk in gebruik via de smartphone app voor Android en iOS

KOOPS
Koeltechnisch Buro Midden Nederland
Provincialeweg 52 • 4031 JM Ingen • (0344) 689 393
www.middennederland.nl • info@middennederland.nl
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Judy Baauw: “Ik heb heel veel zelf moeten doen”
Nationaal team
In het jaar dat ze de eerste wereldbekerwedstrijd reed, studeerde ze
ook af als fysiotherapeut en ging als zodanig ook werken.
Er moest geld worden verdiend, want Judy had niet de luxe dat er
een heel team om haar heen stond dat alles regelde.
Haar hele carrière heeft ze letterlijk vanaf de eerste dag zelf
opgebouwd. Ze toerde alleen de wereld over – soms onverantwoord
zegt ze nu- om wedstrijden te rijden.
Eind 2017 trad ze toe tot het nationale team en dat hield onder meer
in, dat ze van haar hobby haar werk kon maken.
‘’Eenmaal aan de top, kun je leven van de sport’’, zegt de Zoelmondse, die pakweg twintig jaar heeft geïnvesteerd om zover te komen.
Ze heeft nu een kamer op Papendal, traint van maandag tot zaterdag twee keer per dag en verblijft in de weekenden bij haar vriend in
Brabant.
Voeding, slapen en trainen houdt haar tegenwoordig de hele dag
bezig. ‘’Heerlijk om zo te kunnen leven’’, vindt ze.
De investering die ze twee decennia lang in de BMX-sport heeft
gestoken, heeft haar veel opgeleverd, zegt ze. ‘’Ik ben van jongs af
aan op pad, heb veel gezien en heb de hele wereld over gereisd.
Als 17-jarige ging ik alleen Europa door.
Omdat er geen geld was voor een team om me heen, heb ik alles zelf
moeten doen. Maar ach… je wordt er heel erg zelfstandig van en je
krijgt een enorm doorzettingsvermogen.
Behalve dat, leer ik erg veel over mijn eigen lichaam.
Ook al, omdat ik de opleiding fysiotherapie heb gedaan.’’

Foto Navada

Bescheidenheid siert de mens. Dat geldt absoluut voor topsportster Judy Baauw uit Zoelmond, die onlangs op Papendal tweede
werd op het Wereldkampioenschap BMX.
Daarmee heeft ze haar prijzenkast – die toch al aardig vol staat- fiks
uitgebreid.
Haar eerste podiumplaats in het wereldbekercircuit behaalde Baauw,
die op de UCI-wereldranglijst 7e staat, in april 2017 in Papendal.
Het jaar 2018 was haar succesvolste seizoen tot op heden.
Zij werd derde in de wereldbekereindstand en derde op het wereldkampioenschap.
Op 11 mei 2019 boekte Baauw haar eerste werelbekeroverwinning
tijdens het toernooi op Papendal.
Een tweede wereldbekeroverwinning volgde dit jaar in het Italiaanse
Verona. De Olympische Spelen in Tokio verliepen niet wat de van
oorsprong Zoelmondse had gehoopt.
Ze kwam niet verder dan de halve finales. De zilveren medaille die ze
onlangs op het Wereldkampioenschap behaalde is daarom een grote
pleister op de Olympische medaille.
Geldermalsen
Baauw (1994) kwam via haar oudere broer met de BMX-sport in
aanraking en bleek over veel talent te beschikken. Vanaf dat moment
heeft de BMX-sport haar dagelijks beziggehouden.
Haar carrière begon bij Fiets Cross Vereniging Geldermalsen, op de
plaats waar nu de (tweede) Albert Heynvestiging staat.
Toen ze elf jaar oud was, werd ze al vijfde op het wereldkampioenschap in haar leeftijdsklasse.
Vanaf 2015 begon Judy mee te doen aan wereldbekerwedstrijden.
Het eerste jaar eindigde ze als 25e in de wereldbekereindstand, een
jaar later stond ze al zevende.
Ze maakte kan om in dat jaar geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar viste net achter het net.
De zusjes Smulders – met wie ze toe op dit moment iedere keer een
stoelendans houdt om de podiumplaatsen- gingen haar toen voor.

Met 27 jaar is Judy Baauw niet meer de jongste BMX-er op wereldniveau. ‘’Ik kan en wil nog zeker één cyclus meedraaien’’, zegt ze. ‘’De
Olympische Spelen in 2024 in Parijs moet te doen zijn.’’
Hoe het leven er daarna uit gaat zien, weet ze nog niet.
Bescheiden als ze is, denkt ze dat het BMX-en dan veel minder gaat
worden. ‘’Ik ga dan cursussen volgen om het vak van fysiotherapeut
weer op niveau te brengen, zodat ik daar verder mee kan.’’

Foto Navada

Foto Navada
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Bezoek het
verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
onderhoud en reparatie
airco service
altijd vaste prijzen

DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN
VAN NIEUWE KUNSTGEBITTEN

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

Contracten met alle zorgverzekeraars
De volledige prothese zit in het basispakket
Kunstgebitten op implantaten
Frames en Partiële Protheses
Reparatie en Uitbreidingen
Gratis Advies
Flexibele Openingstijden (op afspraak)
Het werk wordt door mij volledig gerealiseerd
in ons laboratorium

Binnenhoek 2-4 4005 CB Tiel Tel 0344 848406

H.J. van Oort

Transport
Eck en Wiel b.v.
Transport
Verhuizingen • Verhuur
Op- en Overslag

orging
Z
Z oest

Uitvaartver
Erik van

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

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

Vlissingestraat 14 - 4024 JL Eck en Wiel www.rivierenlandnotarissen.nl - info@rivierenlandnotarissen.nl
Homoetsestraat 72
Tel. 0344-699000

•

• 4024 HJ E ck en Wiel

info@oort.nl

• www.oort.nl

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

De triomf van de spijkerbroek

Chris van Esterik

Het is lente 1962. Ik sla de deur van ons café in Ingen, mijn
geboortehuis, achter me dicht en ga samen met mijn moeder op
weg naar de grote kledingzaak Blijdesteijn in Tiel.
De sfeer onderweg is anders dan anders, plechtiger. In plaats van
de eeuwige, grijze, Terlenkabroek zal me vandaag mijn eerste pak
worden aangemeten.
Twaalf jaar oud vieren mijn ouders hun 12 ½ huwelijk met een
groot feest in het café en daar hoort een zoon bij met een echt pak.
Het teken dat hij al een echte kerel begint te worden.

We waanden ons de uitvinders van een nieuwe levenswijze, die van
de jeugdcultuur; een begrip waar de pubers van de generatie voor
ons nog nooit gehoord hadden.
Als tegenhanger van het saaie en burgerlijke pak dat opeens oogde
als het uniform van een vorig ik werd de katoenen werkmansbroek
van de Amerikaanse cowboy het fashion statement.
Daarmee maakten ik en mijn generatiegenoten duidelijk dat we hier
in de jaren zestig in onze eigen wereld leefden, waar iedereen boven
de vijfentwintig niets te zoeken had.

Met een mengeling van huiver en nieuwsgierigheid betreed ik
Blijdesteijn. Het aloude ritueel dat zich daarna afspeelt volgt ijzeren
voorschriften: als een zwijgende paspop loop ik pashokje in, pashokje
uit en hoor een raadselachtige dialoog tussen mijn moeder en de
verkoper over kleuren, maten, kwaliteit, de heersende mode en het
‘op de groei kopen’.
Na een eindeloze tocht richting pashok en terug, valt het besluit: dít
moet het worden.
De verkoper – een vakman - wendt een plezier over de keus voor als
betrof het een pak voor zijn eigen zoon.
Aan het einde van de vermoeiende sessie vraagt moeder nog even
voor de vorm aan me: ‘Wat vind je ervan?’
Ik open voor het eerst m’n mond en zeg, het ritueel nauwkeurig
volgend: ‘Ik vind het wel leuk.’
Bij eerdere bezoeken aan Tiel had ik gezien dat vrouwen hun mannen
net zo aankleedden als hun kinderen. Ik deed dus maar net als mijn
vader, sprak dezelfde zin en dat was precies goed.

De koop van mijn eerste spijkerbroek was exemplarisch.
In plaats van aan de hand van mijn moeder op weg naar Blijdesteijn,
toog ik in 1964 met Klaas van Eldik en Jan Bos van der Peppel, mijn
twee beste vrienden uit het dorp naar The American Shop’ in
Veenendaal.
Daarna zou ik nooit meer met mijn moeder kleren gaan kopen.
Het was zo vanzelfsprekend dat het niet eens onderwerp van discussie was.
The American Shop had alle maten en soorten van de drie merken,
waarzonder je niet gezien kon worden: Levi’s, Lee en Wrangler.
Opeens ontdekten we als jongens voor het eerst onze ijdelheid.

Kortom, het kostuum van de kleine volwassene. Die wilden we, toen
nog wel, zo snel mogelijk worden.
Daarom liepen we van de pakkenafdeling direct door naar de
overhemden met maar één logische keus: m’n eerste witte overhemd
van echt nylon.
Weliswaar met een donkerrode korte jongensstropdas met elastiek
voor om het boord, maar tóch: m’n eerste stropdas.
In mijn herinnering heb ik het pak twee keer gedragen: op het grote
huwelijksfeest en, in juni van dat jaar, voor het toelatingsexamen van
het gymnasium in Tiel.
Niets leek een mooie toekomst tussen mij en het mannenpak in de
weg te staan. In de jukebox van het café koos ik het brave ‘The Young
Ones’ van Cliff Richard dat drie maanden lang – april tot en met juni
1962 – in de Top 40 stond.
Gezellige pubermuziek, gezongen door de ideale schoonzoon, in de
ogen van onze moeders.
Met een pak aan kon je er uitstekend op dansen.

De broek diende zo nauwsluitend mogelijk om de jongensheupen
te spannen en de pijpen moesten strak naar beneden vallen.
We maar bleven passen en in de spiegel kijken om te zien waar de
spijkers precies zaten en welke van de talloze nuances blauw het
meest pijn zou doen aan de ogen van onze ouders en leraren.
Het werd een Wrangler van 17 gulden ( nu € 38,50), met nog een
blauw katoenen overhemd erbij en een stoere leren riem.
Thuisgekomen pakten we de fles bleek om de broeken aan de
voorkant op de juiste vale blauwwittige kleur te krijgen.
Bijna twintig jaar woonde ik min of meer in spijkerbroeken, totdat
ook de jeugdjaren van de babyboomgeneratie toch hun einde
vonden.
Nog nooit was een jeugd zo lang geweest.

Schrikbeelden van schoonzonen
Plotsklaps raakte later dat jaar de voorraad aan brave pubermuziek
opeens uitgeput: op 27 november 1962, dezelfde dag dat de Nederlandse televisie 24 uur lang live uitzond met de actie Open het Dorp
van Mies Bouwman, kwam in het programma Talent Spot van BBC-radio een nog niet al te bekend bandje voor de microfoon met de naam
The Beatles, die het nummer Twist and Shout zongen.
Hoewel niemand het op dat moment kon bevroeden luidde deze
muziek van vier jongens met lang haar – schrikbeelden van schoonzonen voor onze moeders – de onverbiddelijke neergang in tussen
mij en het pak.
Binnen een jaar bestormden The Beatles de hitparade.
De pers schreef zorgelijk over ‘primitieve rauwe oerwoudklanken, die
de jeugd in zijn greep krijgt’.
Wat was er aan de hand?
Duidelijk was in ieder geval dat de stropdas ernstig om mijn nek
begon te knellen, dat je van een nylon overhemd hevig begon te
zweten als je op de muziek van The Beatles en The Stones danste en
dat mijn uniform van de kleine volwassene opeens oogde als een
prehistorische uitmonstering uit een vorig leven – een vorige wereld
zelfs – waarin ik nog niet dood gevonden wilde worden.
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Cafetaria Calimero

Sterk in beton

Ommeren

NIEUW! Overheerlijke originele Sushi
van bekend Japans restaurant uit Tiel.
Professionele betonvloeren,
funderingen en vloerrenovatie
Molenkempke 4 - 4043 KC Opheusden - 0488 44 36 30
www.debruinbetonwerken.nl - Info@debruinbetonwerken.nl
CALIMERO
ON TOUR

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

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

Prinses Marijkelaan 25
4021 EB MAURIK
0344 - 219024 (ook Whatsapp)
www.riannedewit.nl
rianne@riannedewit.nl

Collumn Marion Bieske
Vogelvrij:
Misschien heeft u wel eens wat van mijn vogelfotografie bekeken
op sociale media. Ik ben daarmee voor het eerst in aanraking
gekomen doordat een vriendin deze hobby had.
Zij droeg en draagt deze hobby met zoveel passie uit dat ze mij
ook enthousiasmeerde om een mooie camera aan te schaffen en
met haar mee op pad te gaan.
Er ging een wereld voor me open.
Nooit geweten dat er zoveel verschillende soorten en kleuren en
geluiden waren. Van appelvink tot ijsvogel, van rietgors tot karekiet.
Ik wist van deze vliegers bar weinig. Het grappige is..als je eenmaal
op vogels gaat letten blijf je het doen.
Ik kan bijna niet meer gewoon wandelen zonder ze op te merken.
Dus als u ineens iemand op een spiedende opmerkzame manier ziet
rond struinen met gespitste oren dan zou dat zomaar eens geen
inbreker maar een vogelaar kunnen zijn.
Mocht deze zich bevinden rondom uw achtertuin, handtas of
voordeur dan zou ik toch maar wél enige oplettendheid betrachten.
Vogels zijn een beetje als inbrekers.
Ze houden jou heel goed in de gaten en verbergen zich liefst direct
wanneer jij te dicht in hun buurt komt.
Enkelingen of tamme vogels daargelaten.
Soms kun je ze foppen. Door zelf een beetje inbrekertje te spelen.
Camouflerende kleding aan te trekken, je achter een struik of
gebladerte te verstoppen of door op je mobieltje een vogelgeluidje
af te spelen waardoor je de vogel 'roept / lokt'. Iedere vogelaar kent
deze trucjes, hoewel de geluidtruc een niet erg gewaardeerde
manier is om de vogel op een vrij te fotograferen tak te krijgen.

T&P Sport kamp 2021
Afgelopen donderdag was de aftrap van het T&P Sport kamp.
Zowel leden als niet leden waren uitgenodigd om vlak voor de start
van het nieuwe seizoen alvast in sport stemming te komen.
De jongste kinderen hebben zich uitstekend vermaakt met turnen
en Freerunning maar ook hindernis slagbal in de gymzaal, buiten
spellen en een vossenjacht in het Ommerense bos.
Ook de oudere deelnemers hadden een leuk en actief programma.
Voor hen begon de dag met turnen in de gymzaal, gevolgd door een
dropping in Maurik.

Vreemde vogels: ook de vogelaars zelf.
De een heeft nog een grotere en betere lens dan de ander.
Soms vertrappen ze elkaar bijna in hun struikeltocht op zoek naar
die ene bijzondere vogel waarnaar ze op zoek zijn.
Een ekster is niet echt een bijzonderheid. J
e ziet ze in veel tuinen en parken. Kijk bij hen uit voor waardevolle
spullen..niet in het zicht leggen in auto, op het strand of in huis.
De gelegenheid maakt de dief. Een ekster is écht een sieradendief.
Alles wat blinkt trekt haar aandacht en sleurt ze het liefst mee in haar
nest.
Vogelvrij zo ze is, vliegt ze er zo met de buit vandoor.
Geniet nog maar even van de lekkere warme dagen waarin de open
ramen het vogelgezang naar binnen laten...Voor je het weet trekken
de vogels weer weg en zijn zij samen met de zomer op hun retour.
Een troost is dat ze volgend jaar gewoon weer terugkomen.
Vaak precies op dezelfde plek als waar ze geboren zijn.
Knappe jongens zo helemaal navigerend vanuit het verre zuiden.
Misschien geldt voor hen wel hetzelfde
als voor ons na een fijne vakantie:
Oost west thuis best!

Na een intensieve wandeltocht van Maurik naar Eck en Wiel en weer
terug, gingen de deelnemers naar het Ommerense bos voor een
partijtje lasergame.
Voor beide leeftijdsgroepen waren er gezellige activiteiten in de
avond gepland.
De jongste kinderen hebben elkaar goed geanimeerd tijdens de
bonte avond. Optredens, dans, spel en een quiz maakten deze bonte
avond zeer geslaagd.
Voor iedereen was er ter afsluiting van de avond een mooi kampvuur.
Na een nacht in de tent stond de jongste deelnemers een actieve
ochtend met kamp dans en spelletjes te wachten.
Ook voor de oudere deelnemers zat de ochtend vol met actieve
activiteiten. Trefbal vormde de warming up, gevolgd door trampoline
springen. Als afsluitende activiteit keerden deze deelnemers terug
naar het Ommerense bos voor een laatste partijtje lasergame.

Al deze fysieke activiteiten zorgden voor een gezonde trek onder
zowel de deelnemers als de leiding van het kamp.
Het hoge energielevel van al deze mensen werd mede mogelijk
gemaakt door onze sponsors.
We bedanken Supermarkt Boons in Eck en Wiel voor de knakworstjes
en brood, De Oude Smederij in Ingen voor de friet en snacks, Jumbo
Lienden voor het ontbijt, Gruun Ommeren voor appels en
applsaptapje en Het Suikertuintje in Lienden voor het stokbrood.
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Informeel adviesgesprek laat oudere inwoners nadenken over later
Gemeente Buren wil graag weten hoe 75-jarige inwoners het
wonen en leven in de gemeente ervaren.
Daarom ontvangt iedereen die vanaf juli 2021 75 jaar oud wordt
een speciale verjaardagskaart.
Allereerst om ze van harte te feliciteren met deze mooie mijlpaal.
Maar ze kunnen ook gebruik maken van het aanbod voor een
huisbezoek van de vrijwillige ouderenadviseur (VOA).
Vanaf deze zomer bezoeken negen enthousiaste VOA’s zelfstandig
wonende 75-jarigen die gebruik willen maken van dit aanbod.
Praten over later
Tijdens een huisbezoek houdt de VOA een informeel gesprek met de
bewoners. “Praten over later”, vormt de rode draad.
De vrijwillige ouderenadviseur wil een open gesprek hebben over de
toekomst en samen met bewoners kijken naar wat er eventueel
geregeld moet worden.
Ook kan er advies worden gegeven over verschillende onderwerpen
zoals wonen, welzijn, zorg en gezondheid.
Wethouder Niko Wiendels “We worden steeds ouder en vinden het
prettig om zo lang mogelijk in ons eigen huis te blijven wonen.
Als we goed inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze
oudere inwoners blijft dit mogelijk.
Preventieve huisbezoeken zorgen er voor dat we weten met welke
inwoners het goed gaat en op tijd kunnen ondersteunen of doorver-

Vraagbaak zijn voor anderen
“Mijn eigen ervaring als mantelzorger van mijn moeder, was de reden
dat ik me aangesproken voelde om vrijwillige ouderenadviseur te
worden”, aldus Jacqueline Munnix. “Ik liep tegen veel dingen aan.
Had veel vragen. Maar waar kon ik terecht met al mijn vragen?
De huisarts? De gemeente? Google? Dat was erg onduidelijk.
Ik miste een duidelijke vraagbaak.
Als VOA hoop ik een vraagbaak voor anderen te kunnen zijn, zodat ik
ouderen de weg kan wijzen.
Zelf vind ik het ook prettig om goed geïnformeerd te zijn over de
mogelijkheden die er zijn voor onze ouderen, omdat ik in mijn werk
ook veel met ouderen te maken heb.
Eigenlijk heb ik verder geen verwachtingen.
Ik ga open de huisbezoeken in en probeer een zo goed mogelijke
vraagbaak te zijn.”
Samenwerking met Welzijn Rivierstroom
Het project Preventieve Huisbezoeken is een samenwerking tussen
Welzijn Rivierstroom en gemeente Buren.
De VOA’s hebben een speciale training gevolgd.

Een half jaar Buurtgezinnen in de gemeente Buren
Maurik - Buurtgezinnen is een maatschappelijk initiatief gebaseerd
op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.
Een gezin dat wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken (vraaggezin) wordt gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt
(steungezin).
Sinds begin dit jaar is coördinator Lieke van der Heijden voor Buurtgezinnen van start gegaan in de gemeente Buren.
‘Sinds de start heb ik met veel gezinnen mogen kennismaken.
Vooral steungezinnen hebben massaal gereageerd op oproepen op
facebook en andere publiciteit.
Het is heel bijzonder en hartverwarmend hoeveel gezinnen hun huis
openstelden voor mij en voor een potentieel vraaggezin.
Je merkt dat het voor vraaggezinnen soms lastig is om hulp te vragen.
Het is best moeilijk om te zeggen dat het je even niet lukt.
Daarnaast is het ook nog een stukje onbekendheid, wat is Buurtgezinnen eigenlijk?
Hoe werkt dat dan?
M’n kind naar een gezin dat ik niet ken, is dat wel vertrouwd?
Ik snap het helemaal, gelukkig weet ik de zorgen altijd weg te nemen
als ik op huisbezoek kom.
Onze werkwijze is ook erg zorgvuldig.
Ik maak altijd uitgebreid kennis met alle gezinnen en voor steungezinnen wordt een VOG aangevraagd.
Daarnaast vindt er een uitgebreide kennismaking plaats, waar beide
gezinnen kunnen kijken of het goed voelt en of het klikt.
Daarna gaan we pas met z’n allen zitten om concrete afspraken te
maken met elkaar.

Ik blijf nauw betrokken bij de koppelingen die lopen.
De koppelingen hebben als doel de ouders te ontlasten en de
kinderen wat extra liefde en aandacht te geven.
Op die manier voorkom je dat problemen verergeren.
Zo kan een vaste middag in de week spelen ervoor zorgen dat een
overbelaste moeder weer wat lucht krijgt en de opvoeding de rest
van de week weer beter aan kan.
Of het jongetje dat in het weekend naar een steunopa en -oma gaat,
en daar even geen mantelzorger hoeft te zijn, maar kind mag zijn.
Het meisje dat voor het eerst ziet hoe het gaat in een gezin met
vader, moeder en andere kinderen en zich veilig voelt door de
harmonie die er in het gezin heerst.
Het gaat bij de inzet van Buurtgezinnen om simpele en alledaagse
dingen. Ik geniet dagelijks van hoeveel moois dat brengt!’
Foto Navada

Meer informatie?
Via Lieke van der Heijden (06-10812552 of lieke@buurtgezinnen.nl)
of www.buurtgezinnen.nl

Jij wilt toch ook een afwisselende job met vrijheid?
Wij zijn op zoek naar een ervaren
Freelance media-adviseur (m-v)
Met affectie voor de
Gemeente Buren.
Goede (bij)verdienste
Bel me 06-22967345
Henk van Dorland

Foto Navada
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Een weekje op vakantie voor de bewoners van het Kulturhus.
De vakantie zit er bijna op en we kunnen waarschijnlijk allemaal terug
kijken op een paar mooie weken vakantie.
Ook de bewoners van het Kulturhus hebben vakantie gehad.
Weliswaar in Nederland in het mooie Ommeren op de camping De
Betuwehoeve.
Dat was genieten een dagje op de camping. In de ochtend vertrokken
de bewoners naar de camping, waar ze lekker buiten konden zijn en
ook weer midden in de maatschappij stonden.
We hebben samen spellen gedaan, lekker geluncht en de dag
afgesloten met een BBQ met als afsluiter een bakkie koffie en de
vraag wat vond u van deze dag?

Dit waren enkele uitspraken:
Heerlijk samen zijn en vooral het buiten zijn.
Wat ben ik blij dat ik dit mee heb mogen maken.
Vond het een leuke dag en vooral de BBQ.
Deze week was dus een week met een gouden randje.
Zoveel mooie momenten gehad waar we op terug kunnen kijken.
Dit hebben we allemaal kunnen doen door de inzet van het
personeel maar zeker door de vrijwilligers die deze week hebben
geholpen. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Elke donderdagmiddag Hulppunt Maurik
in ‘t Klokhuis

[Typ hier]

Met zorg, aandacht,
en liefde

Vanaf donderdag 2 september gaat het hulppunt Maurik weer
open op afspraak. De tijden zijn van 13.00 - 15.00 uur in Dorpshuis ’t Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik. Inwoners worden
alleen geholpen op afspraak. Op die manier kunnen de vrijwilligers en medewerkers veilig werken en wordt u geholpen
volgens de geldende coronarichtlijnen.
Om een afspraak te maken kunt u vanaf nu bellen naar Welzijn
Rivierstroom van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 14.00 uur.
Of u spreekt de voicemail in. Is bellen lastig dan kunt u ook een
app sturen naar Marjolein Siebelink via 06 125 32 320.
Wij plannen dan een afspraak voor u in.
Bij Hulppunt Maurik kun je terecht voor lastige brieven en
formulieren, aanvragen van toeslagen, uitzoeken waar je recht
op hebt en financiële of administratieve vragen waar je zelf niet
uitkomt.
Een vrijwilliger-thuisadministratie helpt je verder. Welzijn Rivierstroom probeert de hulppunten zo laagdrempelig mogelijk te
houden. "Er komen steeds meer mensen binnenlopen op onze
hulppunten. Ook artsen, scholen en hulpverleners verwijzen
steeds vaker naar ons door.
We zijn blij om te zien dat mensen ons om hulp vragen."
Hulppunt Maurik is voor alle inwoners van de gemeente Buren,
maar vooral van Maurik en omgeving.
Als het, door bijvoorbeeld werk, niet mogelijk is op donderdag
tussen 13.00 en 15.00 uur een afspraak in te plannen, dan kijken
wij naar een andere mogelijkheid.

06 – 83 64 09 26 www.hmuitvaartzorg.nl

Als u vragen heeft bel, app of mail met Marjolein Siebelink,
06 125 32 320
marjoleinsiebelink@welzijnrivierstroom.nl of bel met Welzijn
Rivierstroom: 0344 60 23 37.
Na 14.00 uur krijgt u de voicemail. Buiten die tijden kunt u een
bericht inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk terugge17

DOE JIJ
OOK MEE?
Fresh Air

Walk

Wat
Wat ga
ga je
je doen?
doen?
Voor Stoptober willen we jou
aanmoedigen in beweging te komen!
Speciaal hiervoor zijn negen mooie
wandelroutes uitgestippeld in de
gemeenten Neder Betuwe en Buren.
En jij mag hier gratis aan deelnemen!
Nodig je beste vrienden, je familie en je
collega’s uit en doe mee met één of meer
van onze Fresh Air Walks.
Schrijf jij je in via jouw (sport)vereniging? Dan
krijgt je vereniging een Gezonde Beloning.

Elke
Elke zaterdag
zaterdag
in
in oktober
oktober
start 10:00 uur
INSCHRIJVEN
is gratis en kan via
www.betuweinbeweging.nl

STOP NU!

SCAN DE
QR-CODE
of ga naar ƵƵƵţųŅŅĩƴųĜģåĹĀƋƋåųţĹĬxųĜƴĜåųåĹĬ±ĹÚ

WORDT 100 % VERGOED
DOOR DE ZORGVERZEKERAAR
VEEL GROTERE KANS OM
VOOR ALTIJD TE STOPPEN
een programma van

RookvrijenFitter.nl

info@healthclubjulien.nl

0344 602 204

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

WWW.WEVERSUITVAART.NL

PERSOONLIJK

|

OPRECHT

|

Daniëlle

BETROKKEN

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

0488-411055


Uit den oude doos

Willem van Doorn, Ingen in beeld

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

Ingen, jarenlang stond de molen van Ingen er zonder wieken bij in
het dorp. Dankzij de inspanningen van veel dorpsgenoten en de
Stichting Vrienden van de Ingense Molen, werd de molen halverwege de jaren ’80 in oude luister hersteld. Het oude dorpsgezicht was
weer terug.

Maurik, het Wapen van Maurik was in vroeger jaren een begrip in het
dorp. Helaas is het al vele jaren niet meer in gebruik als uitspanning.
Toch zijn beide panden nog te herkennen en te plaatsen. Inmiddels
wel met nieuwe bestemmingen.

Eck en Wiel, huize Smidsgedoe. Dit huis werd jarenlang bewoond
door de familie Verbrugh. De familie had personeel dat hen
jarenlang trouw bleef.
Velen van hen kregen hiervoor een Koninklijke Onderscheiding.
Een dienstverband van 40 jaar was heel gewoon.
Tegenwoordig komt dit niet of nauwelijks meer voor.

Ingen, Bakkerij Den Bulk. Deze bakkerij lag aan de doorgaande weg
van Ingen naar Eck en Wiel. Het was één van de vele bakkerijen die
Ingen rijk was. Helaas is het pand door brand verwoest.

Ommeren, het huis van de familie Van Ommeren aan de Kerkstraat.
De familie Van Ommeren was een gegoede familie en had in vroeger
jaren nog knechten en dienstbodes in dienst. Deze bleven de familie
vele jaren trouw, omdat zij er een goede betrekking hadden.
In de loop der jaren zijn de knechten en dienstbodes verdwenen.

Lienden, een prachtige
opname van de Liendense
korenmolen “De Hoop” Een
mooi karakteristiek plaatje
waar
geen
moderne
windmolen tegenop kan.

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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Personeel nodig?

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

Uitzenden

 Payrollen  Detacheren  Werving en Selectie

Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.
Service gericht
"VUPCFESJKG-JFOEFOJTFFOGVMMTFSWJDF
BVUPCFESJKGWPPS-JFOEFOFOPNHFWJOH

~ Onderhoud
~ Reparaties
~ Airco service

Vakbekwaam
0NEFWBLCFLXBBNIFJEWBOPO[FNFEFXFSLFSTPQ
QFJMUFIPVEFO[PSHFOXFWPPSFFOBEFRVBUF
PQMFJEJOH

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

~ APK
~ Verkoop auto’s

VogelenzangsewFHCtAG Lienden
TtF

Van parcours naar PlayStation
De uiterwaarde en ISC-Ingen zorgde op dinsdag 20 en woensdag
21 juli voor een plek in Beusichem waar een mooi parcours
uitgezet kon worden.
Maar liefst 75 jongeren deden mee aan deze lasergame-uitdaging.
Van het veld naar de PlayStation.
Hier gingen ze de strijd tegen elkaar aan te gaan met een sportief
Rocket League toernooi.

Lappemarkt Ingen
01-10-2016 *** 01-10-2021

Nu de zomer aan zijn einde komt heeft Mozaïek Welzijn al laten
weten dat er een jongereninloop in gemeente Buren blijft.
Op deze manier kunnen jongeren warm en droog bij elkaar komen
en samen leuke activiteiten ondernemen.
Hoe, wat en waar precies? Volg de jongerenwerkers op Facebook of
Instagram en blijf op de hoogte!

Dit jaar viert Dorpshuis In de Gaard haar eerste lustrum!
Waar ons dorpshuis in die jaren meer en meer een huis VOOR alle
Ingenaren werd, veranderde door de Corona pandemie alles.
De activiteiten in het dorpshuis mochten niet meer doorgaan en het
verenigingsleven viel stil.
Daarmee vielen ook onze inkomsten weg.
Met kostenbesparing, uitstellen van vernieuwingen en het aanspreken van onze reserves, hebben we het doorstaan en hopen we nu
betere tijden tegemoet te gaan.
Echter de spaarpot is leeg dus:
nu het weer mag, organiseren we ter gelegenheid van ons eerste
lustrum een ludiek evenement:

Lappenmarkt In de Gaard!
Op zaterdag 2 oktober van 09.00-20.00 uur
Een grote collectie mode-stoffen wordt te koop aangeboden; jeans,
katoen, linnen, satijn, wol, voeringstof etc. alsmede breiwol, handwerkspullen en accessoires e.d.
DE markt om te bezoeken als je voor de komende maanden op zoek
bent naar een paar mooie coupons stof om mee aan de slag te gaan
en om te toveren tot een kledingstuk.
De opbrengst van deze markt komt volledig ten goede aan het
dorpshuis. Hiermee willen we graag het bestaan van ons dorpshuis
waarborgen!
Voor vragen: R. van Beekhoff 06-28807274
Locatie: Dr. A.R. Holplein 13 Ingen

Zelf een idee?
Heb je zelf een leuk idee om iets te organiseren voor jongeren uit
gemeente Buren? De jongerenwerkers van Mozaïek helpen je
graag! Bel of app ze:
Bas 06 20 44 95 10 of Lance 06 20 45 20 63.
Over Mozaïek
Mozaïek is een welzijnsinstelling die actief is in de gemeente Tiel,
Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe en Rhenen.
Ze levert aan deze gemeenten verschillende diensten, zoals:
wijkcoaches, jongerenwerkers, ondersteuning aan ouderen,
mantelzorgers, vrijwilligerswerk, onderwijsconsulenten en
activiteiten voor en met de inwoners.
Samen met de gemeenten en andere organisaties levert Mozaïek
een bijdrage in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
www.mozaiekwelzijn.nl

MeeDoen, sta samen sterker tegen eenzaamheid
Ouderen die zelfstandig wonen en samen bezig willen zijn, kunnen
zich aansluiten bij Meedoen.
MeeDoen is voor ouderen die weinig sociale contacten hebben en
het lastig vinden om nieuwe contacten aan te gaan.
Of misschien bent u gewoon op zoek naar een beetje gezelligheid of
wilt u creatief bezig zijn? Het kan allemaal!
De ouderen organiseren, samen met de sociaal werker, zelf activiteiten. Iedereen heeft daarbij een actieve rol en omdat iedereen een
steentje bijdraagt ontstaan er leuke contacten en zijn de MeeDoen
middagen een echt uitje. De MeeDoen-middag is in het gebouw van
Welzijn Rivierstroom in Lienden.
Wilt u een kijkje komen nemen en een kopje koffie/ thee komen
drinken. Dat kan, loop gerust binnen!
De MeeDoen middagen zijn op de even woensdagen vanaf 14:00 uur.
Het adres is de Voorstraat 8, 4033 AD Lienden. Heeft u geen vervoer of
komt u liever niet alleen, laat het ons weten.

Informatie: Welzijn Rivierstroom: 0344 602337, Ankie Bongers:
06 22154619 mail: ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl
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Helpt u de buurt?
Wij helpen
graag mee.
Samen voor de
buurt.

eleiden
Wij beg en
u met e ctie.
lingsa
inzame
ar.
ns erna
Vraag o



Van Blijderveen- van Wijngaarden Finance
Voorstraat 1- 3
4033 AB Lienden
T 0344 - 60 28 04
E pascalle@blijderveen.nl
I www.blijderveen.nl

RegioBank is al ruim 100 jaar de bank in de buurt. Met Zelfstandig Adviseurs is RegioBank actief in heel veel buurten, in dorpen en kleine steden.
Wij willen het hart van de regio weer laten kloppen. Dat doen we door een actieve bijdrage te leveren aan de vitaliteit in de regio.
Wij werken daarin samen met het Voor de buurt Fonds van het Oranje Fonds en stichting Voor je Buurt.
We steunen sociale initiatieven die zich inzetten voor lokale verbondenheid en die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.
Denk aan het organiseren van een kookmiddag voor eenzame ouderen, het aanschaffen van een duofiets om met minder validen een rondje te
kunnen fietsen of het opzetten en onderhouden van een buurtmoestuin.
Op zoek naar initiatieven
Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zijn wij op zoek naar sociale initiatieven.
We kunnen jullie hulp goed gebruiken om een initiatief te vinden.
Weten jullie een mooi initiatief dat een zetje kan gebruiken?
Dan komen we graag in contact met de initiatiefnemers.
Dat kan bijvoorbeeld een sportclub, een buurtcentrum of een vereniging zijn.
Maar ook een betrokken bewoner en/of een vrijwilliger.
Of hebben jullie zelf een initiatief waarbij jullie hulp nodig hebben om het te realiseren?
Laat het ons dan weten.
Wij helpen graag.
Waar helpen we bij?
Wij helpen jullie of de initiatiefnemer het initiatief aan te melden bij het Voor de Buurt Fonds of op het platform Samen voor de buurt.
Wordt het initiatief goedgekeurd, dan helpen we de initiatiefnemer campagne te voeren en faciliteren het initiatief met een
online inzamelingsplatform. Via dit platform kunnen de initiatiefnemers gelden en vrijwilligers werven.
Neem alvast een kijkje op www.samenvoordebuurt.nl en www.voordebuurtfonds.nl
Interesse?
Hebben jullie ideeën of initiatieven?
En willen jullie ook bijdragen aan de vitaliteit in jouw regio?
Dan maken wij graag een afspraak om hier dieper op in te gaan.
Dan kijken we samen of we het idee kunnen realiseren.
Wij hebben er veel zin in!
Met vriendelijke groeten,
Van Blijderveen- Van Wijngaarden Finance
Zelfstandig adviseur RegioBank
Pascalle van Blijderveen
Voorstraat 1-3
4033 AB Lienden
0344-602804

50-jarig bestaan Stichting Vrienden van de Ingense Molen
Kerstpakketten
Vooruitlopend op de feestelijke activiteiten in het voorjaar van 2022
is de stichting voornemens om aankomende decembermaand
kerstpakketten te verkopen.
Een heerlijk kerstpakket gevuld met eerlijke lokale producten, die in
de molen door de molenaar zelf worden gemaakt.
Een mooi pakket om familie, vrienden of medewerkers mee te
verassen.
Op de afbeelding bij dit artikel ziet u het bakpakket.
In dit pakket zit natuurlijk de enige echte mix voor de Ingense
molenkoek, een mix voor molenaarscake en ook een mix voor
appeltaart.
Meer informatie over de samenstelling en presentatie van het pakket
vindt u op onze Facebookpagina.
Naast het bakpakket hebben we ook een broodpakket en een
Italiaans pakket.
Kortom, heerlijke pakketten om iemand mee te verassen in de
decembermaand.

Geschiedenis Ingense Molen
De Ingense Molen; Korenmolen "Op Hoop van Beter" is een stenen
stellingmolen, gebouwd in 1893 door de heer H. van der Weerdt.
De naam “Op Hoop van Beter” verwijst naar de ervaringen met drie
voorgaande molens, die helaas niet productief genoeg waren.
Op de plaats van de huidige molen stond eerst een standerdmolen
die omstreeks 1782 door een storm is verwoest.
Vervolgens werd er een achtkantige molen gebouwd die in 1807
afbrande en werd vervangen door een beltmolen.
Doordat deze molen ingebouwd werd en dus de windvang belemmerd werd, werd een hogere molen gebouwd, de huidige molen "Op
Hoop van Beter".
Met zijn stellinghoogte van 9 meter kon men ongehinderd de wind in
de zeilen vangen.
In 1921 biedt de heer van der Weerdt de molen te koop aan en wordt
de molen onttakeld. Er komt een dieselmotor die de taak van de wind
overneemt. Dit gaat zo door tot 1963, dan wordt het maalbedrijf in de
molenromp geheel gestaakt.
In 1971 wordt de romp aangekocht door de gemeente Lienden en in
datzelfde jaar wordt de Stichting "Vrienden van de Ingense Molen"
opgericht. In 1983 heeft de gemeente Lienden de molen voor een
symbolisch bedrag overdragen aan de stichting.
Vervolgens is er gestart met de restauratie, waarna de molen in 1986
weer is gaan draaien.
50-jarig bestaan Stichting Vrienden van de Ingense Molen
Afgelopen 11 augustus was het 50 jaar geleden dat de Stichting
“Vrienden van de Ingense Molen” is opgericht. Het doel van deze
stichting is: “het bevorderen van de restauratie en in maalvaardige
staat herstellen van de Ingense Molen”.
Het 50-jarig bestaan is een mijlpaal die het bestuur van de stichting
niet zomaar voorbij wil laten gaan en daarom organiseren wij in het
voorjaar van 2022 “de maand van de Ingense Molen”.
Een maand vol activiteiten en feestelijkheden in en rond de molen.
Dit om de bewoners van Ingen en omstreken én natuurlijk ook de
toeristen te laten zien dat de molen leeft!
Over de verdere invulling van deze maand zullen wij u op een later
moment verder informeren.

Het pakket op de foto is een
voorbeeld, natuurlijk is het
ook mogelijk het pakket aan
te passen naar uw eigen
wensen of aan te vullen
met een ander product.
Neem gerust contact met
ons op om de mogelijkheden
te bespreken.
Wilt u zeker zijn van zo’n leuk kerstpakket?
Dan ontvangen wij uw bestelling graag uiterlijk 1 november.
De kerstpakketten zijn uiterlijk één week voor de kerstdagen klaar.
Met de opbrengst van de pakketten wordt het onderhoud aan de
molen bekostigd.
De onderhoudswerkzaamheden die dit jaar op de planning staan
hebben te maken met het hart van de molen, de molensteen.
Met de nieuwe molensteen kan de molen in de komende decennia
weer volop graan malen.
Onderhoudswerk aan molens is vakwerk en daardoor kostbaar.
Hierbij is financiële ondersteuning zeer welkom.
Helaas zijn de subsidies grotendeels weggevallen en bestaan de
inkomsten voornamelijk uit de jaarlijkse bijdrage van donateurs.
Daarom willen we dit jaar een extra actie organiseren om meer
inkomsten te genereren.
Naast de kerstpakketten actie kunt u ons ook steunen door op ons te
stemmen via de actie Rabobank Clubsupport.
Onze stichting besteedt veel tijd, geld en energie om onze molen in
stand te houden en te bewaren voor de komende generaties.
En tot dusver met succes!
Op onze Facebookpagina delen wij updates over Rabobank
Clubsupport, de kerstpakketten en plaatsing van de nieuwe molensteen.
Email: stichtingvriendeningensemolen@gmail.com
Contactpersonen: Arjan Staal - 06 51438512
Maaike van de Waal - 06 11599306
Facebookpagina: Stichting Vrienden van de Ingense Molen
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Huis en tuin in kerstsfeer?
Eind november worden er weer sfeerdagen bij Tuincentrum van Ingen gehouden.
Wij zullen tijdens deze dagen ons kerstaanbod
presenteren.
Natuurlijk zijn er tijdens deze dagen
leuke voordelen te behalen.
Onze kerstwinkel is ingericht naar de laatste trends,
van traditioneel tot warm luxe.

ij
Kl e u r r k e
t
He r f s

Samen met bloemenwinkel Binnenlust, is er een
totaalaanbod om huis en tuin in kerstsfeer te brengen.
Hou de berichten op Facebook en in de Fruitbode
goed in de gaten!
Wij zien u graag terug in onze winkels.

Voor een professioneel tuinadvies

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

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

Nu volop
herfstbloeiers
voor tuin en
balkon
Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00 - 17.30
za. 9.oo - 17.00

Mauriksestraat 1 Zoelen 0344-615 439

www.tuincentrumvaningen.nl

In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:
September/oktober: de herfstmaanden
Wat kunnen we in september/oktober in de tuin doen?
Siertuin - plantenborders:
September is een goede maand om vaste planten in de tuin aan te
planten. De grond is nu nog voldoende opgewarmd waardoor de
wortels er nog goed zullen in verankeren vooraleer de winter zich
laat voelen. In september kun je de vaste planten ook nog uitgraven
om ze te scheuren en de jongste buitenste delen mogen dan terug
de grond in.
•
•

•
•

Groenblijvende heesters (struiken), coniferen (sparren)
mogen in september verplant worden.
Heb je grote struiken of coniferen in de tuin die je pas
volgend voorjaar kan verplanten dan doe je er goed aan
van deze nu al eens rondom met de spade af te steken. Op
deze manier zal de plant de komende maanden vele
nieuwe haarworteltjes aanmaken waardoor ze zich
makkelijker zal laten verplanten het komende seizoen.
Denk er tijdig aan om zaden te oogsten voor volgend jaar.
Bewaar de zaden donker en droog.
De winterbloeiende planten verschijnen in de tuincentra
en kunnen in de komende maanden de tuin wat
opfleuren. Naast bloemen zoals viooltjes of winterheide
(Erica's) kunnen ook sierkolen, bessendragende struiken of
heesters met mooie takken voor kleur zorgen in de
wintertuin.

Verticuteerhark

Gazon:
•
•
•
•
•
•
•

Het gras groeit nog steeds en wordt regelmatig afgemaaid.
Gras zaaien in september is interessant daar de bodem
nog voldoende warm is om op een korte tijd een mooi
gazon te doen verschijnen.
De graszoden die worden gelegd voor de aanleg van een
gazon zullen nu nog snel inwortelen.
Lelijke plekken of putten in het gazon kunnen worden
verwijderd om daarna terug in te zaaien.
Afgevallen bladeren regelmatig van het gazon verwijderen
met een hark of door er met de grasmaaier overheen te
rijden en ze via de opvangbak te verzamelen.
Verwijder het overtollige mos met een verticuteermachine.
Voor een nette afwerking tussen uw gazon en de hagen of
borders kunt u gebruik maken van een rubberafboording.
Dankzij de afboording zal het gras niet meer in de borders
groeien en hoef je de gazonboorden niet meer af te
steken.

Bloembollen en -knollen:
•
Het is vanaf eind september het moment om voorjaars
bloeiende bloembollen zoals tulpen, narcissen, krokus
sen,... aan te planten.
•
Voor de plantdiepte gebruikt men vaak als stelregel 3 maal
zo diep als de hoogte van de bol in kwestie oftewel 2 maal
de hoogte boven de bol houden. In een kleigrond kan je
beter wat hoger planten: 2 x zo diep. Zorg ervoor dat de
bolvoet goed in contact komt met de bodem zodat deze
voor de winter nog nieuwe wortels kan vormen.
•
Voor het bekomen van een natuurlijke plantwijze strooi je
de bollen over het plantperceel uit met de losse hand en
plant ze dan uit daar waar ze neergekomen zijn.
•
Zomerbloeiers zoals de dahlia en de begonia zullen langer
doorbloeien als de uitgebloeide bloemen regelmatig
verwijderd worden.
•

•
•

•

De hagen zijn nu al een tijdje gestopt met groeien. Wil je
een hele winter kunnen genieten van een vrij strakke
haag, dan is het nu de moment om deze een goede
snoeibeurt te geven.
Snoeivormen van buxus, liguster, taxus, klimop,... kunnen
geschoren worden. De afgeschoren buxustakjes kunt U
gebruiken om zelf stek van te nemen.
Zorg er bij het snoeien van hagen steeds voor dat de
onderkant breder is dan de bovenkant. Door deze tapse
haagvorm kan het zonlicht tot onderaan in de voet van de
haag.
Bestrijding van slakken is nodig zodra schade wordt
waargenomen. De slakken paren meestal in het voor- en
najaar. Per volwassen exemplaar die je nu nog kan weg
vangen heb je in het voorjaar 300 eitjes minder.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Bezoek het

Ik heet u dan ook van harte welkom in mijn Salon.
De koffie en thee staat klaar!

U kunt bij mij terecht voor pedicure behandeling,
nagelreconstructies , ik heb een mooi assortiment
kleuren gellac, of voor een fijne been voet massage.
Pedicure Salon Jantiene
Ommerenveldseweg 9a
4032 NA Ommeren
Mob 0628046791

Wil jij mijn beautysalon belevenis ervaren?
It’s your time to shine!

Nails
Versteviging natuurlijke nagels incl.
Gelpolish
BIAB treatment
RevoGel 2.0
Gelpolish op teennagels
Brows
Brow touch up
Full Brow Treatment
Henna Brow treatment
Brow Lamination/ Brow Lift
Men Brows
Eyes
Lashlift

Mijn naam is Latoya en ik ben het gezicht
achter Beautystudio Latoya.

Bij Beautystudio Latoya kan je voor verschillende behandelingen terecht.
Ik ben gespecialiseerd in verschillende nagel, wenkbrauw en lashlift behandelingen.

Beautystudio Latoya
het Woud 31
4031 JB INGEN
Tel: 06 - 30 46 03 19
www.beautystudiolatoya.nl

Tienermoeder
Sporten met tieners en hun vrienden, Borrelen met vrienden, allerlei
ontmoetingen en nu dus een Camping… geloof me het was NIET
mijn idee! Maar wat passen er veel tentjes in de achtertuin.
Ook het Kampvuur de spelletjes en de Bonte Avond ontbraken niet
en als hoogtepunt de gezellige BBQ.
Even schoot het door mijn hoofd.
Zat jij vroeger met je tienergroep bij elkaar en je ouders bij de ouderen… nu ben ik die ouder(e). En waar wij oude herinneringen
ophalen maken onze tieners nieuwe herinneringen.
Dan blijkt maar weer eens dat de wereld best klein is.
En dan staat er ineens een Camping in je achtertuin.
De sportclub van mijn tieners is een erg gezellige vereniging.
Eigenlijk sluiten ze altijd vóór de zomervakantie af met een gezellige leden BBQ… Helaas door Corona, kon dit al 2x niet doorgaan.
Maar met een beetje geluk was er aan het einde van de zomervakantie wel weer wat mogelijk.
En zo belanden ze 3 dagen in onze achtertuin.
De eerste dag de jongsten met als begeleiders de oudere leden van
de vereniging.
En de 2de dag de begeleiders zelf alsmede mijn tieners en met als
afsluiting op dag 3… die altijd gezellige BBQ.
De dagen zouden bestaan uit sport en spel en uiteraard plezier…
heel veel plezier!
En het weer speelde ons geen parten.
Welgeteld 1 bui tijdens de Kampdans en tevens het afscheid van de
jongste kinderen.
En dan… wat is nou leuker dan dansen in de regen!
Als ik terug kijk naar de afgelopen maanden ben ik gezegend met een
tuin, wat daar allemaal kon.
En allemaal Corona-proof.

Ontmoet je zomaar iemand die jouw oude buren kent, notabene op
de zelfde scholen heeft gezeten vroeger en zo gaan onze herinneringen naar die goede oude tijd.
Tja, nooit gedacht dat deze camping-driedaagse zo bijzonder zou
eindigen. Mooie herinneringen en ontmoetingen voor altijd meenemend, moe maar voldaan met een glaasje wijn… mijn stukje typend
denk ik aan een mooie eindzin…
Nee, da’s jammer die komt niet.
Ach, een cliché dan maar,
‘Er is licht aan het einde van de tunnel...
Ik hoop groen licht!’
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JOHAN VAN WIJK
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Spiltkaas al 35 jaar het vertrouwde adres voor:
natuur gerijpte Noord-Hollandse Kaas
vers van het mes.

Ook buitenlandse
kaasspecialiteiten
Iedere woensdag van
8.00 tot 12.30 op het
Marktplein in Lienden
www.spiltkaas.nl

PC/ LAPTOP PROBLEMEN?
WIJ LOSSEN HET VOOR U OP,
OOK BIJ U THUIS!
Appelboogerd 6
4003 BV Tiel
06-20975440
www.jvwautoma�sering.nl
info@jvwautoma�sering.nl
Bel/ What s�pp of mail voor een afspraak
Openingstijden:
ma t/m vr. van 09.00-18.00u

Al 3 generaties vakmanschap
en dat proef je
Wist u dat wij ook
relatiegeschenken
hebben, vraag naar de
mogelijkheden.
Het is december voor u
het weet

Onze vakslagers zijn het visitekaartje van
onze slagerij, dat is onze kracht.
Onze runderen en varkens komen uit de
regio en maken wij in onze eigen productiehal klaar, zo kunnen wij u garanderen van top
kwaliteit vlees !
Naast al onze ambachtelijk gemaakte
producten hebben we ook een erg divers
aanbod op het gebied van catering.
Voor hapjes warm en koud maar ook voor de
buffetten.
Al die ambachtelijke gemaakte vleeswaren
Bestel
gaan natuurlijk goed samen met vers
alles online
belegde broodjes die elke middag bij veel
www.versplein
mensen in de smaak vallen.
augustinus.nl

Compleet verzorgde BBQ of buffet,
familiedag, vergadering, verenigingsbijeenkomst, babyshower of workshop.
Prachtige binnen en buitenruimte om uw
evenement tot een groot succes te maken
Rijnstraat 72, 4031 KM Ingen | 0344-606805
info@campingaugustinus.nl | www.campingaugustinus.nl

Grotebrugsegrintweg 156a • 4005 AM Tiel • T: 0344 613606 • E: info@verspleinaugustinus.nl • I: www.verspleinaugustinus.nl

Culinair
“I love Food & Wine” Jolanda Vos

Pasta met paddenstoelen en walnoten & Brouilly

Kibbeling of lekkerbekjes volgens Maarten

Cantharellen, oesterzwammen, kastanjechampignons, shiitakes:
prachtig om te zien, heerlijk in allerlei gerechten en nu volop
verkrijgbaar in de herfst. Probeer maar eens deze simpele pasta met
paddenstoelen en walnoten.

2 personen
Pakje koolvisfilet met 4 filetjes van ca. 100 gram
Gebruik 2 filetjes als je er ook patat frites of gebakken aardappelen
en een salade bij doet

4 personen

2x 100 gram koolvisfilet in niet te kleine stukjes snijden
50 gram zelfrijzend bakmeel (Koopmans)
1 losgeklopt ei
Half flesje pils (maximaal)
1.5 liter arachide olie
Paar eetlepels bloem
Viskruiden van Smedes (gekocht in Eck en Wiel bij het visvrouwtje)

25 minuten

Ingrediënten
•
2 eetlepels olijfolie
•
1 rode ui, gesnipperd
•
100 g magere spekreepjes
•
2 bakjes paddenstoelenmix à 200 gram, in reepjes
•
2 teentjes knoflook, geperst
•
3 bosuitjes, in ringetjes
•
300 gram vlinderpasta (farfalle)
•
1 bekertje crème fraîche (200 ml)
•
3 eetlepels platte peterselie, fijngesneden
•
50 gram walnoten, grofgehakt
•
1 zakje biologische rucola à 40 gram
STAP 1
Verhit olijfolie in een hapjespan. Bak de rode ui en spekreepjes ca. 3
minuten. Roer paddenstoelen, knoflook en bosui erdoor. Bak ca. 5
minuten mee.
STAP 2
Kook intussen de vlinderpasta gaar volgens gebruiksaanwijzing. Roer
de crème fraîche, peterselie en een soeplepel pastakookvocht door
het paddenstoelenmengsel. Giet pasta af en meng door de paddenstoelensaus. Schep de pasta in 4 pastaborden. Garneer met de
walnoten en rucola.
WELKE WIJN BIJ PASTA MET PADDENSTOELEN EN WALNOTEN?
Helemaal super in combinatie met een glas Brouilly Pierreux (te koop bij
Gall&Gall); een cru uit de Beaujolais. De wijn smaakt sappig en stijlvol
met een aangename stevigheid. De paddenstoelen geven de wijn meer
diepgang. Verse peterselie en bosuitjes accentueren het frisse karakter.
Walnoten geven bite en sluiten aan op de stevigheid van de wijn.

Appel peer crumble

foodblog Eef Kookt Zo. Eefkooktzo.nl

Makkelijk recept voor appel peer crumble uit de oven
Voorbereiding:15 minuten
Bereidingstijd:25 minuten
Totale tijd:40 minuten
Wat heb je nodig (Ingrediënten):
•
125 gram bloem
•
75 gram roomboter (ongezouten en koud)
•
100 gram witte basterdsuiker (+ 1 eetlepel extra)
•
2 theelepels kaneel
•
1 appel
•
2 peren
•
2 theelepels koekkruiden
•
1 theelepel kardemom
•
snuf zout
Optioneel: slagroom of
(vanille)roomijs voor erbij
Handig Om Te Hebben:
•
Ovenschaal

Maak eerst het sausje voor bij de vis:
1 el mayonaise (Hellman is lekker)
2 el griekse yoghurt
3 fijngesneden zoetzure augurkjes
1 tl mosterd
1 tl peterselie
Evt wat bieslook en dille
Peper en zout
Roer alles goed door elkaar en zet in de koelkast
Maak het beslag met het zelfrijzend bakmeel, het ei en het bier:
Giet het bier er scheutje voor scheutje bij en zorg dat het een dun
beslagje wordt dat gemakkelijk van de garde afdruipt. Dunner dan
pannenkoekenbeslag.
Hoe dunner het beslag, hoe krokanter de korst straks.
Zet het beslag vooral koud weg in de koelkast
Door de gist in het bier wordt het beslag luchtiger.
Laat liefst 30 minuten staan.
Haal de vis uit de verpakking en droog goed af en snijd in niet te
kleine stukken
Strooi er wat viskruiden op en wentel door de paar eetlepels bloem
Haal de vis daarna door het beslagje, laat overtollig beslag eraf
lopen en leg de stukjes met een vleestang een voor een in de olie
van 180 graden
Kibbeling moet ongeveer 3 minuten bakken een lekkerbekje
ongeveer 5 minuten
Bij goudbruin worden uitnemen en laten uitlekken in een vergiet
met keukenpapier
Ik gebruik een frituurthermometer en een kleine (2 liter) braadpan
(Action)

Bereidingswijze):
1.
Verwarm de oven voor op 180 graden.
2.
Maak het kruimeldeeg door de bloem, koude boter en
de basterdsuiker te mengen samen met een snufje zout
en de kaneel.
3.
Kruimeldeeg maak je met de hand en hiervoor kneed je
het deeg losjes tussen je handen of vingers terwijl je het,
de naam zegt het al, kruimelt.
4.
Schil de appel en peren en snij in kleine blokjes.
5.
Meng hierdoor de extra eetlepel witte basterdsuiker
samen met de koekkruiden en de kardemom.
6.
Verdeel dit over een ovenschaal en verdeel hierover het
kruimeldeeg.
7.
Zet het geheel in de oven voor ongeveer 25-30 minuten.
8.
Laat iets afkoelen en serveer met een bolletje slagroom
of vanille ijs. Eet smakelijk!

Zelf fruit plukken bij De Hoenderik Tricht

Fruit, fruit en nog eens fruit
Dat fruit heerlijk en ook nog eens gezond is hoeven we je natuurlijk
niet meer uit te leggen. Je kunt heerlijk vers fruit kopen bij de
landwinkels in de streek en bij fruitstalletjes langs de weg, maar wat
is er nu leuker dan zelf je fruit plukken? Het zelf plukken van fruit
wordt steeds populairder, en bij steeds meer locaties kan dat ook.

In de pluktuin bij De Hoenderik in Tricht zijn er diverse soorten fruit
te plukken zoals aardbeien, frambozen, bramen en het is ook tijd
weer voor de pluk van appels en peren.
Appels en peren zijn er vanaf eind augustus en worden in een kist
geplukt. Al het fruit wordt op gewicht afgerekend.
De zelfpluktuin is geopend op woensdag en zaterdag vanaf 11.00 –
16.00 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak.
Op zondag is de zelfpluktuin gesloten.
www.dehoenderik-tricht.nl

Een leuk uitje!
Bij diverse ondernemers verspreid vindt je in de Betuwe, Land van
Maas en Waal en Bommelerwaard kun je je eigen fruit plukken, of
overheerlijk fruit proeven en kopen! Verspreid vind je allerlei
landwinkels, fruitstallen en fruitautomaten waar je kunt genieten van
vers fruit.
En in september en oktober is er volop bedrijvigheid in de
boomgaarden, want dan wordt er geplukt!
Wil je weten waar je het lekkerste fruit kunt plukken?
Download dan nu de Fruitalert in de App Store of Google Play Store
en ontdek waar jij je eigen fruit kunt plukken of kopen.
Download de app ‘Fruitalert’!
In de Fruitalert-app vind je alle informatie rondom de ontwikkeling
en groei van het fruit en de fruitpluk, en mooie fiets- en wandelroutes, 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.
Overal in de Betuwe vind je prachtige fruitboomgaarden.
Ongeveer een derde deel van al het fruit dat in ons land wordt

Streekproducten bij de Landgoedwinkel
Eerlijke streekproducten bij Landgoedwinkel Heerlijkheid Eck en
Wiel zit een filosofie achter de productkeuze: het zijn eerlijke
producten die zoveelmogelijk uit de streek komen.
Je kunt hier onder andere 17 unieke fruitsoorten uit eigen hoogstamboomgaard kopen, maar ook sappen, chutneys, kaas en wijn.
In het restaurant en de theetuin kun je de heerlijke producten proeven terwijl je tegelijkertijd geniet van de rust en ruimte van het
landgoed.

Pluk de stad
In Culemborg zijn veel ‘eetbare bomen’ te vinden in de openbare
ruimte: appels, peren en walnoten zijn er in overvloed.
Gemeente Culemborg heeft in kaart gebracht waar in de stad deze
fruit- en notenbomen te vinden zijn.
Zo kan iedereen van de vruchten genieten!
September en oktober zijn de maanden waarin het fruit geoogst kan
worden.
Vanaf eind oktober zijn de noten goed.
Op zaterdag 9 oktober is er een fruitplukdag (appels en peren) in de
gemeente.

Vanaf eind september is de Heerlijkheid Eck en Wiel alleen voor
groepen op afspraak geopend.
www.heerlijkheideckenwiel.nl

Benieuwd op welke locaties je kunt plukken. Wil je meer weten over
de fruitplukdag, kijk op:
www.culemborgklopt.nl
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Betuwe Grand Cru
De Betuwe is de wijnregio van de Lage Landen, dit noemen Betuwe
Grand Cru.
De vruchtbare rivierklei is uitermate geschikt voor wijnbouw en dat
proef je terug in de heerlijke wijnen van de vele wijngaarden.
Niet voor niets wint Betuwe Grand Cru jaarlijks prijzen in binnen- en
buitenland. Grand Cru is een wereldwijd bekende term voor de
classificatie van de beste wijnen.
Ze zijn exclusief, rijk en vol van smaak. Betuwe Grand Cru draait niet
alleen om de beste wijn, maar ook om genieten, beleven en ontmoeten. Persoonlijke aandacht van het allerhoogste niveau.
Bij goede wijn denk je al snel aan wijnstreken zoals Bordeau in Frankrijk, rioja in Spanje of Stellenbosch in Zuid-Afrika. Nederland is niet het
wijnland bij uitstek, maar daar komt verandering in.
Er zijn hier wel degelijk een aantal zeer veelbelovende wijngaardeniers die in het wisselende klimaat toch een bijzondere wijn
kunnen maken. Dat komt vooral doordat er sinds een aantal jaar
nieuwe schimmelresistente druivenrassen zijn.
Maar dan nog is er veel kennis en passie nodig om een goede wijn te
maken.
www.betuwegrandcru.nl

Fiets- en fruitroute Betuwe
Fiets de Betuweroute en ervaar zelf
waarom de Betuwe dé fruittuin van
Nederland genoemd wordt.
57 km –3,5 uur fietsen (2,5 uur met een e-bike)
De Betuweroute leidt je langs boomgaarden.
In het najaar zie je overal het fleurige fruit, maar de Betuweroute
biedt meer dan fruit alleen.
De gehele streek straalt rust en ruimte uit.
Fiets langs uitgestrekte (water)recreatiegebieden en geniet vanaf de
dijk van het mooie uitzicht over de uiterwaarden.
Culemborg en Buren
Start- en eindpunt van de fietstocht is De Pannekoekenbakker Buren.
De Betuweroute vervolgt zijn weg tussen de weilanden door.
Vlakbij oranjestad Buren ligt Camping de Karekiet.
Hier kun je kamperen tussen de fruitbomen.
In Buren bevindt zich de St. Lambertuskerk, waar graftomben liggen
van de graven van Buren en van Maria van Oranje-Nassau.
Culemborg is een stad waar de historie spreekt uit elke straatsteen.
Na Culemborg gaat het eerste deel van de Betuweroute over de dijk
langs de Lek in oostelijke richting.
Je hebt hier mooi zicht op de uiterwaarden en passeert de
gemoedelijke dorpen Beusichem en Ravenswaaij.
De Fruittuin van Nederland
Vervolgens leidt de Betuweroute je weer terug naar eindpunt Buren.
De laatste kilometers van de route voeren je dwars door dé fruittuin
van Nederland.
Hier geniet je van de fruitboomgaarden vol vers fruit in de nazomer.
Daarnaast kom je langs de route veel verkooppunten tegen waar je
fruit kunt kopen.
Verser kan niet!
Startpunt en eindpunt bij De Pannekoekenbakker Buren
Buitenhuizenpoort 25 Buren
65 - 36 - 35 - 19 -14 - 33 - 42 - 38 - 43 - 39 - 37 -73 -74 -75 -79 - 4 - 71 69 - 68 - 1 - 66 - 64 - 65

www.welkomindebetuwe.nl
Boudewijn de Groot bezong Het Land van Maas en Waal al
eind jaren zestig; zijn ode aan deze prachtige streek is nog
altijd een klassieker.
Dit mooie gebied zal je verrassen: imponerende dijken,
rustgevende wandel- en fietsroutes en idyllische dorpjes
geven de streek een nostalgisch karakter.
Aan de Maas tref je heerlijke recreatiegebieden waar je
lekker kunt uitblazen. Of bezoek je Maasbommel, de kleinste
Hanzestad van Nederland.
En of je nu een dag, weekend of week
komt genieten, er is genoeg te beleven!
Je voelt je thuis in het Land van Maas en Waal!
www.landvanmaasenwaal.nl

Het zuidwestelijk deel van Rivierenland wordt gevormd
door de Bommelerwaard.
Deze streek wordt ook wel riviereiland genoemd.
Dat komt omdat dit gebied is omringd door de Waal en
de Maas met veel bezienswaardigheden.
Je vindt hier dan ook legendarische kastelen en historische kerken.
Deze highlights maken daarom van een bezoek aan
mooie stadjes als Zaltbommel en Rossum een onvergetelijk dagje uit.
Ook voor fietsers is het gebied een ware ontdekkingstocht, langs pittoreske dorpjes en slingerende dijken
kun je urenlang genieten van al het natuurschoon.
www.beleefbommelerwaard.nl
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Passie voor Vuur - K LUSSP ECIAL [35]

3BüJFWûS9VVS
levert complete plaatje

Stoken op hout, pellets, gas, of elektrisch: speciaalzaak Passie voor Vuur uit
Kapel-Avezaath levert elke denkbare kachel en sfeerhaard. Maar vakkundig
onderhoud en complete installatie
is net zo belangrijk, benadrukt het

‘Installatie en

erkende bedrijf.
En met onderhoud bedoelt eigenaar
Harm de Jongh góéd onderhoud,

onderhoud is niet

belangrijk voor de veiligheid, gezondheid en garantie. ‘Beter onderhoud
betekent ook een betere verbranding,
wat weer beter is voor het milieu. We

iets wat je er
zomaar bij doet’

vervangen daarom veel oude kachels
en haarden voor een beter, modern ecodesign
JHNHXUGWRHVWHOPHWHHQVFKRQHUHHQHIƼFLQWHUH
verbranding en dus een hoger rendement.’

Keuring

Stoken op hout,
pellets, gas, of
elektrisch:
speciaalzaak Passie
voor Vuur uit KapelAvezaath levert elke
denkbare kachel en
sfeerhaard. Maar
vakkundig onderhoud
en complete
installatie is net zo
belangrijk, benadrukt
het erkende bedrijf.

Soms wordt er te makkelijk over gedacht, of
RQWEUHHNWGHMXLVWHNHQQLVRIFHUWLƼFHULQJYLQGW
de kachelspecialist. ‘Nederland loopt wat dat betreft een beetje achter de feiten aan. Het keuren
van toestellen is wel geregeld, maar de installatie
van het rookkanaal bijvoorbeeld weer niet. Het
gevolg is verkeerde installaties, bijvoorbeeld
met een onmogelijke geveldoorvoer. Met alle
gevolgen van dien.’

Juiste advies
Zelf pleit Harm niet alleen voor een goed
product, maar ook voor goede service en
productkennis. ‘We beschikken over de juiste
FHUWLƼFHULQJ HQ ]LMQ HUNHQG '( GXXU]DPH
energie)-lid van de branchevereniging. Ik adviseer de juiste oplossing en realiseer deze ook.
'LHFUHDWLHYHXLWGDJLQJGHMXLVWHEDODQVYLQGHQ
tussen smaak en functionaliteit, en diversiteit
maken mijn vak extra leuk. Ik geef eerlijk advies
en vind persoonlijke aandacht en meedenken
belangrijk. Als ik ergens niet achter sta of het
is onverantwoord, dan maak ik het niet. Kachel-

Passie voor Vuur
Zoelensestraat 4

installatie is niet iets wat je er zomaar bij doet,
anders speel je met vuur. En met vuur spelen is
leuk, zolang het maar veilig gebeurt.’

4013 CR Kapel-Avezaath
T. (0344) 60 67 39
E. info@passievoorvuur.nl
I. www.passievoorvuur.nl
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eCoBuren is een coöperatie
maar wat is eigenlijk een coöperatie?

eCoBuren
energieCoöperatie

Op de website cooperaƟĞ͘ŶůƐtaat de vŽůŐĞŶĚĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗
“Een cŽƂƉĞƌĂƟĞis een vereniging van leden die samen een bedrijf hebben, met een gezamenlijk doel voor alle leden.
Dit doel kan economisch of maatschappelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat je samen goedkoper kan inkopen, beter
producten kan ontwikkelen, beter instĂůůĂƟĞƐ kan bouwen en exploiteren. Beter spullen kan verkopen of met elkaar
iets goeds wil doen voor de buurt, omgeving of natuur. Kortom een cŽƂƉĞƌĂƟĞďĞtekent samenwerking!”
/Ŷdeze ŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǌŝũŶ2 zakĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕ĂůƐeerste “de coöperaƟĞŚĞĞŌĞĞŶŐezĂŵĞŶůŝũŬĚŽĞůvoor ĂůůĞůĞĚĞŶ͟ĞŶ
ĂůƐƚǁeede “ĞĞŶĐoöperaƟĞďĞtekĞŶƚƐĂŵĞŶwĞƌŬŝŶŐ͘͟
Gezamenlijk doel
De ĞŶĞƌŐŝĞĐoöperaƟĞ eCoBurĞŶ is ĞĞŶ verĞŶŝŐŝŶŐ vĂŶ bewŽŶĞƌs ĞŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌs die ǌŝĐŚ ŝŶǌet voor ĞĞŶ
verĂŶtwoorde ĞŶ duurzĂŵĞ ĞŶĞƌŐŝĞtrĂŶƐŝƟĞ vĂŶ de ŐĞŵĞĞŶte BurĞŶ͘ tŝũ fŽĐƵƐƐĞŶ ŽŶƐ op ĂůůĞ aspectĞŶ vĂŶ de
ĞŶĞƌŐŝĞtrĂŶƐŝƟĞ ŝŶ ŽŶǌe ŐĞŵĞĞŶte vĂŶ ĞŶĞƌŐŝĞďĞƐƉĂƌŝŶŐ tot duurzĂŵĞ ĞŶĞƌŐŝĞŽƉwek ŵĂĂƌ ook aspectĞŶ ĂůƐ
biodiversitĞŝƚĞŶŬůŝŵĂĂtadapƟĞǀerĚŝĞŶĞŶŽŶǌĞĂĂŶĚĂĐŚƚ͘
/Ŷdie ǌŝŶis eCoBurĞŶĞĞŶvŽŽƌďĞĞůĚvĂŶĞĞŶůŽŬĂůĞŐebiedscoöperaƟĞ͘Er ǌŝũŶook coöperaƟĞƐŵĞt ĞĞŶbeperktere
ĚŽĞůƐtĞůůŝŶŐ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŚĞt ŐezĂŵĞŶůŝũŬeǆƉůŽŝƚerĞŶvĂŶĞĞŶzŽŶͲof ǁŝŶĚƉĂƌŬ͘Deze coöperaƟĞƐŶŽĞŵĞŶwe ook
wĞůƉƌŽũĞĐƚĐoöperaƟĞƐ͘
Samenwerking
De ĞŶĞƌŐŝĞtrĂŶƐŝƟĞis iets vĂŶĞŶvoor ŽŶƐĂůůĞŵĂĂůĞŶĂůůĞĞŶdoor ƐĂŵĞŶte werkĞŶŐaat dit ƐůĂŐĞŶ͘BovĞŶĚŝĞŶǌŝĞŶ
we ĞůŬe ĚĂŐ de ŐevŽůŐĞŶ vĂŶ de ŬůŝŵĂĂtverĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ŚĞƚŐĞĞŶ ĂĂŶtŽŽŶt dat we ĞĐŚt iets ŵŽĞtĞŶ verĂŶĚĞƌĞŶ tĞŶ
ĂĂŶǌŝĞŶ vĂŶ ĞŶĞƌŐŝĞŽƉwek ĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞvĞƌďƌƵŝŬ͘ Ŷ we kƵŶŶĞŶ dit ŽŽŬ͘ /Ŷ ŽŶǌe ŐĞŵĞĞŶte ǌŝũŶ ĚŝĐŚt ďŝũ de deur
vŽŽƌďĞĞůĚĞŶ vĂŶ ŵĞŶƐĞŶ ĞŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌs die zeer succesvŽů ǌŝũŶ op dit Őebied ĞŶ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ŚƵŝƐ
vŽůůĞĚŝŐĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞďďĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŬĂŶĚĂĂƌvĂŶůĞƌĞŶ͘
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