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

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

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

Voor nog meer opblaas�guren, STIPVERHUUR.nl

Van theelepel tot aggregaat

Fijne feestdagen en een feestelijk 2022

      

• 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

De Bosch BCS82PWR25 €549* 

incl. €100 cashback van Bosch

De Bosch BCS82PWR25 

incl. €100 cashback van Bosch

Bosch BCS82POW15 €489.-*

 incl. €70 cashback van Bosch

En de Bosch BBS612PCK €319*

 incl. €30 cashback van Bosch

Stofvrij de feestdagen in met deze
superaanbiedingen
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Lieve lezers van de Fruitbode

“Overname van artikelen uit de Fruitbode is, mits met bronvermelding toegestaan.  Informeer altijd de uitgever”

We gaan met deze uitgave alweer het zevende jaar van de Fruitbode in. 
Nog steeds genieten wij  van het samenstellen waarbij de vele positieve 
reacties ons stimuleren om door te gaan.

Neem ook deze uitgave waarin de scholen van Basis Buren u op de 
hoogte houden van hun  activiteiten, leuk om te volgen wat er hier 
gebeurt of gebeurd is. In deze uitgave ook een speciale bijlage van 
eCoBuren. Energiecoöperatie eCoBuren is een vereniging van bewon-
ers en ondernemers die zich inzet voor een verantwoorde en duurzame 
energietransitie in de gemeente Buren. 
 

Dat de Fruitbode ook een uitgave is die door ondernemers wordt 
gewaardeerd, blijkt uit de nieuwe adverteerders in iedere uitgave. 
Zij zijn het die dit magazine mogelijk maken. Uw uitgever is dan ook 
een pleitbezorger voor  het kopen bij lokale bedrijven. 
Zij geven de service en advies die bij een internet aankoop nogal eens 
ontbreekt.

Laten we er volgend jaar met zijn allen weer een gezellig magazine van 
maken want dat is de kracht van de Fruitbode. 
Help ons met uw suggesties en verhalen, wij staan er open voor.

En bedrijven die niet weten wat ze missen door niet te adverteren? 
Bel gerust voor een afspraak of mail me even, ik help u graag.
 
Veel leesplezier toegewenst.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

We kijken terug
op een bijzonder jaar.
We wensen jullie
hele �jne feestdagen
en voor het nieuwe jaar gezondheid,
liefde en geluk!
Zorg goed voor elkaar!

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

UitvaartverZorging
Erik van oestZZorging
Erik van oestZZZZ

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

   Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen

info@uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
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Bomen hoeven niet gesnoeid te worden. 
Maar doordat wij eisen stellen aan bomen in ons woon- en leefge-
bied, is er wel zorg nodig aan bomen. 
En met een juiste snoeibegeleiding verklein je het risico van schade 
door takbreuk of omgewaaide bomen, en hou je gezonde bomen.

Zeker de laatste jaren met de extreme weersomstandigheden breken 
steeds vaker takken, toppen en complete bomen af.
Juist onderhoud door snoeien met klim- en afvangtechnieken met 
behoud van de kroonvorm is onze uitdaging.
Met als bijkomend voordeel stormproof bomen. 
De boomkroon wordt transparanter gesnoeid waardoor de wind weer 
door de boom kan waaien, vergelijk het met een zeil van een zeilboot 
wat kleiner is gemaakt om minder wind te vangen.

Bijkomend voordeel is meer licht in de kroon met minder vorming van 
dood hout door lichtgebrek.
Met klimtechnieken komen we overal in de boomkroon, kleine 
snoeiwonden waar de boom goed op kan reageren en de balans in de 
kroon wordt gehandhaafd. Geen grote machines die bodemverdicht-
ing rondom de boom veroorzaken is een bijkomend voordeel. 

Bos Boomverzorging is een klein enthousiast team mensen met een 
houten hart voor bomen en ruim 30 jaar ervaring.
Gespecialiseerd in snoeionderhoud met klimtechnieken. 
Maar ook aanplant, verplant, standplaatsverbetering, beheersplan-
nen, boom- & tuin coaching, snoeien en verwijderen van bomen.

Heb je vragen, wil je sparren met ons en een boompje opzetten, neem 
contact op!

Hindry Bos
Bos Boomverzorging
www.bosboomverzorging.nl
info@bosboomverzorging.nl
06-51853969
Sociaal Media: Facebook,
insta Bos Boomverzorging 

Heksenbal

De mannen met een houten hart, stormproof bomen



Arno voor de Poorte

In december zitten we in een overgangstijd; 
we blikken terug op het voorbije – roerige 
– 2021 en kijken verwachtingsvol uit 
naar een nog onbeschreven nieuw jaar. 
Sommige mensen kan de afsluiting van 
een jaar niet snel genoeg gaan en staan te 
popelen om een nieuwe start te maken, 
anderen vinden het nemen van afscheid 
lastig en blijven graag nog even hangen in 
het wel en wee van het afgelopen jaar. 

In mijn praktijk werk ik ook vaak met 
mensen die in een overgangsfase zitten. Van 
oud naar nieuw, van een gehuwd bestaan 
naar het leven als gescheiden vrouw/
man. Daar kunnen verschillende emoties 
bij komen kijken, van ontkenning, tot 
boosheid naar verdriet. Gelukkig kunnen 
veel mensen in de loop van het traject 

een ‘draai’ maken en gaan ze ook weer de 
kansen zien die hun nieuwe status met zich 
meebrengt. Geen geruzie meer onder het 
avondeten of  gekibbel tijdens de afwas. 
Het is hoopvol dat veel mensen kunnen 
meebewegen met de veranderingen die 
het leven in petto hee�. Niet altijd meteen 
maar wel in de loop van de tijd. 

Ik wens iedereen een prachtig 2022 toe met 
de veranderingen waar je naar verlangt en 
waar je blij van wordt!

Mr. Marieke de Mare is familierecht advocaat en mediator in Maurik. 

Zij voert haar praktijk samen met Anja Kramer (juridisch secretaresse) 

en Anouk van Klei (juridisch medewerkster).

Voor meer juridische informatie of advies zijn wij 
bereikbaar via 0344-689100 of
www.demaremediation.nl.

VAN OUD NAAR NIEUW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Peperstraat 9   4116 BG  Buren 
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Ze zijn er in talloze varianten, maten en kleuren, ze liggen het hele 
jaar stof te vangen op zolder. Maar als het kerst is worden ze weer 
van zolder gehaald en in de boom gehangen, om zo de saaie naald-
boom om te toveren tot prachtige kerstboom. Maar wanneer is 
deze traditie eigenlijk begonnen, en waar komt deze vandaan?

De geschiedenis van kerstballen
De oorsprong van de kerstbal is terug te leiden naar de Germaanse 
midwinterfeesten, er werd toen gedacht dat men kwade geesten kon 
uitbannen door glanzende voorwerpen in de boom te hangen. 
Dit dachten ze omdat ze dachten dat heksen en kwade geesten bang 
waren voor spiegels.
Het idee van de heksenballen bleef lang aanhouden, dit heeft 
geduurd tot ongeveer de 18de eeuw. De heksenballen die in de 18de 
eeuw gemaakt werden leken overigens erg veel op de hedendaagse 
kerstballen. Ook hier dacht men nog dat 
het zou helpen zich te beschermen tegen 
heksen, heksen zouden namelijk geen 
spiegelbeeld hebben. Met behulp van de 
glinsterende heksenballen zouden ze de 
heksen gemakkelijk herkennen. Sommige 
dachten ook dat de kwade krachten 
zouden wijken omdat ze schrokken van de 
rare buigingen in het licht die worden veroorzaakt door de ronde 
vorm van de heksenbal.
Dankzij de gestage afname van het bijgeloof werden de heksenballen 
in de loop van de 19de eeuw steeds vaker gebruikt ter decoratie. Het 
zou dus goed zo kunnen zijn dat de Oost-Europese glasblazers 
geïnspireerd werden door de ornamenten uit de 18de eeuw.

De eerste kerstbal
Voordat de kerstbal bekend werd werden er in plaats daarvan 
appels, slingers van papier en �guurtjes in de boom gehangen. 
Omdat in de 19de eeuw het glasblazen in opkomst was, werden 
deze tierelantijntjes al snel vervangen door glazen bollen. In het 
jaar 1831 werd er door een glasblazer genaamd Linder uit de plaats 
Vogezen een glazen bol geblazen. Je raad het al, dit was ’s werelds 
eerste kerstbal. Omdat in de winter het weer erg was tegengevallen 
waren de oogsten erg schaars, de grond was droog en de gewassen 
konden moeilijk groeien. Daarom was er een tekort aan appels, de 
appels werden dus voorheen als versiering gebruikt. Daarom 
besloot de glasblazer een soort grote holle knikker te blazen, wat 
hem hiertoe inspireerde weet niemand eigenlijk zeker. Maar veel 
mensen denk dat het wel de oude heksenballen zijn geweest.

De kerstbal door de jaren heen
De eerste kerstbal was dus een glazen bol, aan de binnenkant van 
deze glazen bol zat een heel dun laagje metaal. Vandaag de dag zijn 
er nog steeds historici die denken dat de kerstballen meer dan 
alleen decoratie waren. Het zou ook een functie gehad hebben om 
jaloezie tegen te gaan. Je moet je bedenken dat er onder de boom 
natuurlijk een hele hoop cadeautjes gelegen moeten hebben. Als 
er met kerst een gast kwam die erg jaloers was op de cadeautjes en 
er een mee zou willen nemen, zou hij zijn eigen spiegelbeeld zien in 
de re�ectie van de kerstbal. 
Dan zou hij de cadeautjes 
natuurlijk uit schaamte niet
 meer willen en kunnen stelen.
Sinds de eerste kerstbal is de
 kerstbal sterk veranderd, er 
zijn glitters op geplakt, en ze 
zijn gemaakt in veel verschil-
lende kleuren. Sinds de jaren 
50 worden ze steeds vaker van 
kunststof gemaakt, dit gaat 
namelijk veel minder snel kapot 
dan een glazen kerstbal.

Kom eens kijken bij Galerie Moen in Buren.

Waar komt de kerstbal vandaan? Bron: isgeschiedenis.nl

Heksenbal

Tot op de dag van vandaag hullen cacao en chocola zich nog steeds 
in de mystiek van luxe en genot. De reden hiervoor is o.a. verborgen 
in de geschiedenis van chocolade. Chocola is bij wijze van toeval 
ontdekt door een Tolteek. De Tolteken waren een stam die in 
Midden- en Zuid-Amerika leefden. Historici zijn het oneens hoe 
lang geleden deze ontdekking gedaan is door de Tolteken, maar 
het is minstens 2000 jaar geleden.

Zij gebruikten de vruchten van de cacaoboom al wel, maar alleen de 
pulp uit de vrucht. De reden hiervoor was dat de bonen erg bitter 
smaakten en die werden dus verwijderd voor het eten van de pulp. 
Op een dag gooide een Tolteek de bittere cacaobonen weg in het 
vuur. Maar de brandende cacaobonen verspreidden echter zo’n 
heerlijke geur dat de man begon te watertanden. 
Toen  hij de bonen uit het vuur haalde, plette hij ze tussen de stenen 
tot een gladde massa. 

Het resultaat was om te smullen en zie daar: chocolade was geboren!
In 1728 verrees de eerste chocoladefabriek in Engeland. Omstreeks 
1760 volgden Frankrijk en Duitsland. Zwitserland is tegenwoordig een 
gerenommeerd land op het gebied van chocola. 
Toch ontstond er pas in 1819 voor het eerst een chocoladefabriek in 
Zwitserland.
In Nederland ontstonden in het midden van de 17e eeuw de eerste 
ko�e- en chocoladehuizen. Het is de Nederlander ‘van Houten’ die in 
1820 een manier ontdekt om in een fabriek repen te maken. Hij ontwi-
erp een pers waarmee cacaoboter uit vloeibare chocolade getrokken 
kon worden. 

Na deze bewerking bleef er cacaoboter achter. 
Vervolgens maakte men een chocoladereep door de cacaopoeder 
te mengen met cacaoboter…een razend populaire lekkernij was 
geboren!
Vele cacaofabrieken ontstonden, vooral in de omgeving van 
Zeeland. Ondanks dat veel fabrieken inmiddels verdwenen zijn, is 
Amsterdam wereldwijd nog steeds de belangrijkste haven voor 
cacao.

Vaste chocola ontwikkelt…
Vanaf het moment dat de cacaoboon is ontdekt, zijn er veel manier-
en gezocht om chocolade nog lekkerder te maken. Het product 
leent zich voor allerlei toevoegingen zoals nootjes, suiker, rozijnen 
en rijst. In 1875 wordt de melkcho-
colade uitgevonden. 
Tot op de dag van vandaag v
erschijnen er nieuwe verleidelijke 
varianten van chocola in de
 schappen. Een variant als chocola 
met peper doet ons denken aan de
oude tijden toen chocola nog 
zonder suiker gedronken werd. 
In de culinaire wereld verschijnen 
steeds meer hartige gerechten met 
chocola…de geschiedenis lijkt tot 
leven te komen

De ontdekking van chocolade

Kom kijken bij Chocolaterie World of Chocolate in Buren 



• Alleen op afspraak

06 82 88 85 98 info@horboer.nl www.horboer.nl

Komende lente je huis voorzien
hebben van HORREN? Bestel ze nu! 

Profiteer van korte levertijden in 
de wintermaanden. 

De Vrienden van de Horboer krijgen via de
QR-code gratis inmeet- en montageservice!

Mercuriusweg 46, Ochten  |  (0344) 22 73 37  |  info@ bertjansenbv.nl  |  www.bertjansenbv.nl

Uw partner in de bouw. 

Utiliteitsbouw Renovatie en 
verbouw

Nieuwbouw

Gecertificeerd

De hoogste kwaliteit materialen

Betrokken medewerkers

Altijd meedenken en proactief

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

 Administratie, 
 Samenstellen jaarrekening, 
 Belastingaangifte. 

          Vaste prijsafspraak voor eenmanszaak en ZZP’er. 
       Ook verzorgen wij uw particuliere belastingaangifte.

Koelen is ons vak of  het nu is voor 
retail, fruit of particulier.

Op naar een behaagelijke winter

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

KOOPS

Wij staan voor u klaar, ook in 2022
Fijne feestdagen

Besparen op je gasrekening: Airco/warmtepomp 
in de zomer koel en in de winter warm
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Autorijschool Van Estrik

50 jaar een begrip in de regio!

Dit jaar viert rijschoolhouder Frank van Estrik het 50-jarig jubileum 
van de rijschool waar hij in 2014 eigenaar van werd. Al 21 jaar is hij 
instructeur bij de rijschool die in 1971 is opgericht door zijn ouders 
Jan en Gerda van Estrik.

In de afgelopen 50 jaar hebben vele families uit de regio hun rijbewijs behaald in diverse automerken. Het huidige 
wagenpark bestaat uit een VW Polo en een nieuwe VW Golf automaat, waar ook de E achter B opleiding mee wordt 
gereden.

Voor het B-E rijbewijs, oftewel het rijbewijs voor het rijden met een aanhanger, worden 2 dagdelen ingepland om alle 
onderdelen, bijzondere verrichtingen en het rijden met de combinatie te doorlopen. Na a�oop van het 2e dagdeel 
staat het praktijkexamen gepland wat start vanaf de CBR locatie te Tiel. De opleiding kun je volgen met een 6 of 8 uur 
pakket.

In zowel de schakelauto als de automaat mag je met het B-rijbewijs, de praktijklessen, starten als je 16½ jaar bent. Vanaf 
je 16e jaar mag je bij het CBR theorie-examen doen. Het behaalde theoriecerti�caat is anderhalf jaar geldig. Door de 
vele aanmeldingen werkt Frank de laatste jaren met een wachtlijst, maar als je eenmaal kunt starten begeleid hij ieder-
een op zijn of haar niveau naar het praktijkexamen.

“Als rijinstructeur geef je niet alleen informatie, je bent 
vooral een coach”. Frank is een perfectionist die ook van 
zijn leerlingen toewijding verlangt. “Er moet natuurlijk 
wel iets geleerd worden. Behalve streng en rechtvaardig 
vind ik humor en een ontspannen sfeer ook erg belangri-
jk. In de auto wordt veel gelachen, maar doordat jonger-
en ook hun verhaal kwijt willen, of doordat het soms even 
niet gaat zoals verwacht, vloeit er af en toe ook een traan.” 
Die menselijke aanpak blijkt ook uit de nazorg waaraan 
Frank grote waarde hecht. Nadat een leerling is geslaagd, 
overhandigt hij persoonlijk zijn felicitaties en een klein 
presentje. 
In de toekomst hoopt hij 
hiermee nog bij vele families 
langs te gaan en gaat hij op 
naar een volgend jubileum.

Rijschool van Estrik – Lienden
T. 0344 – 60 18 55
M. 0615 – 08 44 12
info@rijschoolvanestrik.nl
www.rijschoolvanestrik.nl
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ScholenKlets

         Krista van Vreeswijk, directeur bestuurder 
     BasisBuren: ‘We zijn samen heel veel van plan.’

‘Wat zijn onze ambities in dit schooljaar? In een presentatie (mindmap) 
aan de Raad van Toezicht (RvT) heb ik geprobeerd de hoofdlijnen van 
wat we samen willen ondernemen, uit de doeken te doen,’ aldus Krista 
van Vreeswijk

‘Waar hebben we het over gehad?
 
Over het leerlingvolgsysteem. 
Cito LOVS gaat op de schop. 
Leerlingen moeten de eindtoets voortaan kort na het schooladvies 
maken. Willen we dan Cito LOVS of wat anders? 
Een werkgroep met Jeroen Ulijn en een aantal IB-ers gaat zich daarover 
buigen en dan gaan we kijken wat handig is. 
De scholen zijn vrij in het kiezen van hun eindtoets. 
Aan die eindtoets kun je het leerlingvolgsysteem plakken. 
Het zou wenselijk kunnen zijn om de scholen te vragen hetzelfde 
volgsysteem te gaan gebruiken; om op bestuursniveau het overzicht 
te kunnen houden. 
Dat gaat nu onderzocht worden. 
Aan het einde van het schooljaar moeten we een keuze voor welk 
volgsysteem hebben gemaakt.’

Kwaliteitscyclus

‘En dan dit: we gaan de kwaliteitscyclus weer helemaal uitvoeren, 
inclusief de schoolbezoeken. 
]Dat kon natuurlijk vorig schooljaar niet door corona. 
We gaan dit jaar weer voort met de startgesprekken, schoolbezoeken 
en evaluatiegesprekken. 
De startgesprekken hebben we al achter de rug. 
Ook heb ik al informele bezoekjes aan de teams afgelegd; dit om in 
verbinding te blijven, erg belangrijk.’
We houden continu zicht op de kwaliteit. 
Jeroen Ulijn heeft een kwaliteitsbalans ontwikkeld (we hadden een 
matrix met allerlei indicatoren). 
Er is nu een online bestand gemaakt, een digitale ladekast. 
Als je iets wilt bewijzen qua opbrengsten kun je dat digitaal erin zetten. 
Dat kan iedere school. We zijn er nu mee aan het oefenen. 
Uiteindelijk kunnen de leerkrachten zelf die ladekast gaan vullen, nu 
doen de directeuren het nog.’

Taal

‘Het hele gebied Taal is onder de loep genomen. 
We zijn al bezig met een taalmonitor: wat doen we al aan lezen, wat 
doen we met woordenschat en wat doen we goed en wat kunnen we 
daar nog in verbeteren? 
Hoe zit het met de referentieniveaus? 
Daar ligt nu een rapport van en dat moeten we gaan implementeren; 
welke dingen halen we daaruit en wat sluit aan bij wat we willen en 
kunnen?’

PR

‘Op het gebied van PR hebben we ook veel plannen. 
We doen veel dingen goed maar we moeten die goede dingen ook in 
de etalage zetten.
 Iedere school gaat een promotie�lm maken, we vieren de jubilea van 
de Beatrix en De Meent, we maken een promotie�lm van BasisBuren, 
we zetten artikeltjes in De Fruitbode. 
De tweewekelijkse Nieuws�its en de website houden we up to date’.

ScholenKlets
ICT

‘Op ICT-gebied organiseren we een aantal bijeenkomsten onder de 
titel “Hoe gaan we van de maan naar mars?” 
We staan qua ICT al op de maan maar nu moeten we nog met een 
raket naar mars; we moeten volgende stappen maken. 
En wat hebben we daarvoor nodig? 
Dat is wat we op de bijeenkomsten gaan uitzoeken.’

Personeel

‘We hebben straks in juni de BasisBurendag; een ontmoetingsdag, 
het samen kunnen zijn en een stukje inhoudelijk. 
We hebben een succesvolle tweedaagse voor de directie en staf 
achter de rug. 
Over leiderschapsstijlen, over drijfveren, hoe sta je voor een groep, 
hoe dirigeer je. 

We hebben allemaal een drijfverenanalyse gedaan en we vonden dit 
zo relevant dat we die ook in de scholen zullen introduceren: alle 
medewerkers krijgen dat instrument- balans kleurentest- om ook 
meer inzicht in je team te krijgen; of je allemaal dezelfde kleuren 
hebt of dat het wat gemêleerder is.
De scholen krijgen extra geld om wat aan teambuilding te doen, om 
die saamhorigheid goed te borgen.
Iedere medewerker heeft minimaal twee waarderende gesprekken 
met de leidinggevende; daar wordt ook tijd voor ingeruimd. 
En iedere medewerker krijgt de gelegenheid deel te nemen aan de 
balans kleurentest.
Startende leerkrachten en zij-instromers worden serieus begeleid. 
En alle scholen dienen een geschoolde schoolopleider te hebben 
zodat er veel studenten geplaatst kunnen worden.
Uiteraard hebben we aandacht voor huisvesting, voor een gezonde 
�nanciële huishouding en ook voor Passend Onderwijs.’

Beloning

‘De politiek heeft in deze tijd wel veel positieve aandacht voor de 
betekenis van het onderwijs. 
Dat heeft natuurlijk alles met de pandemie te maken. In de coronacri-
sis is wel duidelijk geworden hoe belangrijk de school als instituut is 
en dat de leerkracht echt een vak uitoefent. 
Er komt nu structureel een half miljard om de loonkloof van 
personeel tussen basis- en middelbaar onderwijs te gaan dichten. 
Ik vind overigens dat dat voor het hele personeel moet gelden, niet 
alleen voor leerkrachten maar ook voor directeuren en onderste-
unend personeel. 
We wachten de uitwerking van dit initiatief in spanning af.’

Samen

‘Ik kan niet anders dan trots zijn op onze medewerkers.; ik zie ze en 
waardeer ze. Ik heb ook hoge verwachtingen van ons personeel; ik 
vind dat we, nu we zoveel extra middelen krijgen, moeten laten zien 
dat we vooruitgang boeken. 
We zijn met z’n allen gemotiveerd om dat te bewerkstelligen. 
Zó zijn we het, hopelijk redelijk ‘normale’, schooljaar ingegaan. 
We gaan het zien.’

Hans Verboon
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ScholenKlets
Voorlezen prikkelt de fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. 

Door samen met kinderen in een verhaal te duiken, vergroten ze hun 
inzicht in de taal, komen ze in een andere wereld terecht en leren ze 
nieuwe en onbekende dingen kennen. Hun dagelijkse wereld wordt 
groter, ze kunnen meeleven en zich identi�ceren met personages. 

Op school wordt er veel voorgelezen. 
Het is natuurlijk heel leuk om een 
boek dat de juf of meester heeft 
voorgelezen ook thuis te kunnen lezen.
 Of juist een boek te kiezen dat je nog 
niet kent. Om dit mogelijk te maken is 
er begin oktober op De Boogerd een 
mini-bieb feestelijk geopend met het 
doorknippen van een lint! 
Onze mini-bieb staat in de gang bij 
groep 1-2 en staat vol met prentenboe-
ken. Ouders en kinderen zijn vrij om 
een boek te lenen en thuis te lezen. 
We hopen hiermee het voorlezen te stimuleren. 
Ook geven we hiermee ouders die het �nancieel niet breed hebben, 
een rijke boekenkast om uit te kiezen!

En nu zul je misschien denken 'Wat doe je als 
school als je boeken kwijt raakt?' Nou, dan ligt het 
in ieder geval op een goede plek!

ScholenKlets

De grote kerstmarkt op onze kleine school: 
De Meent in Ommeren pakt deze Kerst uit!

Dit hele schooljaar zijn wij op De Meent in Ommeren druk met het 
aankomende 100 jarige bestaan van onze kleine school ( juli 2022) 
waar velen groot op zijn geworden. 
In die gedachte past volgens ons een Dickens (Victoriaanse stijl) 
kerstmarkt uitstekend! 
  Wat houdt dat in, vraag je? 
  Denk aan statige dames met bont mo�en en   
  keurige heren met hoge hoed, denk aan een   
  meerstemmig koortje wat kerstliederen zingt en  
  een grote, grote kerstboom tot in de puntjes   
  volgehangen met de mooiste ornamenten!
                                                                                                           
Met onze kerstmarkt presenteren wij u ook een keur aan lokale 
ondernemers die hun mooiste goederen aanbieden tegen aantrek-
kelijke prijzen, er is te eten, te drinken en breed vermaak van 13:00 
tot 19:00u. 
Om de kerstmarkt tot een groot succes te maken is publiek 
natuurlijk onmisbaar, dus nodigen wij jou bij deze persoonlijk uit 
om een glas glühwein of chocomelk met ons te he�en op 17 
december! 
Tot dan!
(17 december, OBS De Meent, Ommerenveldseweg 17 te Ommeren, 
van 13:00 tot 19:00u)

De Blinker: Peren plukken met groep 3 t/m 7 

Er worden weer volop appels en peren geplukt en wat is er nou leuker 
dan dit ook met de klas te doen? Dus alle leerlingen oude kleding aan, 
stevige schoenen/laarzen aan en een hele grote stevige tas mee! Een 
leuke educatieve activiteit in de buitenlucht voor de groepen 3 t/m 7. 

Donderdag 23 september hebben de kinderen peren geplukt bij Ina 
van Mourik in Erichem.
Ina heeft een hobby perenboomgaard waar voorheen de Kastan-
jepoort en nu de Blinker peren mag plukken. 

In de perenboomgaard startte de leerlingen gezamenlijk in een kring. 
Ze kregen eerst uitleg over de verschillende soorten peren oa. de 
Conference en de Lucas peer, een lange en een dikke peer.
De pluktechnieken worden uitgelegd en de peren die echt niet goed 
zijn, mogen de kinderen op de grond gooien. Natuurlijk niet de peren 
met een klein plekje. De peren zijn onbespoten en dan zit er wel eens 
een plekje op. Dan haal je het schilletje eraf en zijn de peren heerlijk. 

De leerlingen mogen na de uitleg zoveel peren plukken als ze kunnen 
dragen. Eén leerling had zelfs 22.8 kilo! Hij had toch hulp nodig van zijn 
klasgenoten met dragen.

Groep 3 Aventurijn heeft donderdagmiddag peren�apjes gebakken. 
Leerzaam en lekker! Wilt u dit ook doen met de kinderen? Dan vindt u 
hier een voorbeeld recept: www.bakkenderwijs.nl/recepten/ge-
bak/appel-peren�appen-recept Wilt u iets meer bak uitdaging? 
Probeer dan eens een tarte tatin met dit voorbeeld recept: 
https://chickslovefood.com/recept/sinner-sunday-tarte-ta-
tin-van-peer/

Als bedankje heeft Ina van groepen Aventurijn 
en Aquamarijn een geschilderde perenboom 
en geknutselde peer gekregen. Namens school
 kreeg Ina een heerlijk pakket van de Landwinkel.

Er zullen de komende weken veel peren 
worden gegeten op De Blinker! ;) 

Studiedag PWA

In oktober kwam Kim de Jong van Cube Consulting Onderwijs op 
bezoek in Beusichem. 
Thuis had iedereen al online colleges gevolgd over leerprocessen 
van kinderen en over de actuele kennis van leer- en neuropsycholo-
gie. Op deze manier hadden we allemaal dezelfde voorkennis bij 
aanvang van de studiedag. Tijdens de dag zijn we met Kim verder de 
diepte ingegaan. We hebben geleerd over de werking van het 
(kinder)brein en we hebben gekeken naar kennis en inzichten in 
didactische pro�elen. 

We zijn in vier didactische pro�elen gedoken. 

Het eerste pro�el is Frank. Frank is de ‘ouderwetse’ docent, die als 
lijfspreuk heeft ‘Oefening baart kunst!’. In zijn visie staat de leraar 
centraal als kennisbron.  
Daarna komt het pro�el van Astrid met haar motto ‘Leren in de 
context!’. Zij stelt leerstrategieën centraal in een betekenisvolle 
context. 

Dan gaan we via Stijn (‘Wat denk je zelf?”) door naar het pro�el van 
Noah. Noah leert vanuit verschillende kennisbronnen: ‘Dat zoeken 
we op!’

Door deze pro�elen te onderzoeken hebben we ontdekt bij welk 
pro�el wij het dichtst liggen. En belangrijker nog: richting welke 
didactisch pro�el willen we gaan groeien? En hoe gaan we dat 
aanpakken zonder voorgaande didactische pro�elen uit het oog te 
verliezen?

Oftewel: we hebben een waardevolle, leerzame 
studiedag gehad waar we weer verder mee 
kunnen. 
We zijn allemaal weer op scherp gezet en 
gaan verder met het vaststellen en aanscher-
pen van onze visie. 
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Wijkende grenzen in het Betuwse Ingen tussen 1900 en 2000

Zo rond 1920 stond Gerard van Sijll (1913-2003) op de Rijndijk van 
het Betuwse Ingen, waar zijn vader een paar uiterwaarden bezat. 
Er kwam een boer naar hem toe die aan de dijk woonde. 
Hij zei tegen Gerard: ‘Vraag eens een keer twee centen aan je vader. 
Dan kun je met het veer de Rijn over. Daar is de wereld heel anders.’

Tachtig jaar later wist Gerard zich dit minieme voorval nog haarscherp 
te herinneren. 
De nieuwsgierigheid was gewekt en voor twee cent stak hij het veer 
over. De boer had hem immers voor het eerst op een grens 
opmerkzaam gemaakt, de grens van zijn eigen dorp en hem 
aangespoord die grens eens over te steken.
 
De boer had gelijk. 
Niet alleen begon er aan de rechteroever van de Rijn (‘de overkant’ in 
het dorpse idioom) in Elst een andere provincie (Utrecht), er was ook 
het zand en geen klei waar – onbegrijpelijk – toch nog iets op 
groeide, tabak bijvoorbeeld en aardappelen. 
Een land zonder fruitbomen en een dorp waar de God uit het Oude 
Testament de vrouwen voorschreef lange rokken te dragen  en naar 
de kerkdienst een hoed op te zetten en Hem te prijzen in Psalmen zo 
slepend gezongen dat er nooit een einde aan leek te komen.

In Ingen was dat allemaal anders.
De grens was niet breder dan de Rijn zelf, zo’n honderd meter. 
Maar, eenmaal overgestoken, zou Gerard’s beeld van de wereld nooit 
meer zijn als voordien.

‘Het dorp als wereld’ noemde ik het eerste hoofdstuk van Een jongen 
van het dorp waarin ik mijn geboortedorp Ingen tussen 1900 en 2000 
beschreef en vertelde hoe de bewoners van het dorp zich een weg 
baanden door de twintigste eeuw. 
Wat was er tussen 1900 en 2000 niet allemaal veranderd en hoe 
waren de dorpelingen daarmee omgegaan?  
Het dorp als wereld in de eerste decennia van de vorige eeuw. 
Bijna alle eerste levensbehoeften waren er en voor meer dan dat was 
er geen geld: aardappelen, groeten, fruit en (soms) vlees. 
Alleen voor kleren moest men naar het nabijgelegen Tiel. 
Zelfs een boerenleenbank was er al, ook al beperkte de klandizie zich 
daar nog tot de herenboeren en de middenstanders. 
De rest was te arm om iets op de bank te kunnen zetten.
 
Behalve de Rijn bevond zich ten oosten van Ingen, niet meer dan 
twee kilometer van de dorpskern nog een geduchte grens die iedere 
Ingenaar kende. 
Daar begon het domein van het dorp Lienden, dat in de ogen van de 
Ingenaren beheerst werd door de strenge God van de Gereformeerde 
Bond, die feestvieren, zingen en dansen met misprijzen bezag.  
Er diende geleefd te worden ‘in de Vreeze des Heeren’ zoals het 
heette. 
Dat nu was de tamelijk lichtgelovige
 Ingenaren een doorn in het oog.
 Van de weeromstuit maakten ze 
wat ze omschreven als ‘Ingense schik’ 
vormgegeven in dans, zang en feest, 
tot de essentie van hun identiteit. 
Smalend over zoveel wereldse l
uchthartigheid keken de 
Liendenaren ernaar. 
Een decennia durende animositeit 
tussen de twee dorpen was het 
gevolg. 

Actieradius
Oorlog en welvaart zouden aan het 
dorp als wereld een einde maken. 
Zeger de Jongh (1917-2003) was een 
arme knecht bij een herenboer. 
 

Uitdijend Universum Chris van Esterik

Voor hij bij de mobilisatie in 1939 als jongeman van 22 in Amersfoort 
gelegerd werd, was Tiel – tien kilometer van Ingen – zijn verste 
bestemming geweest. Eerst te voet en later op de �ets. Moeder was 
jong weduwe geworden en geld voor een radio, een krant, laat 
staan een telefoon was er niet. 

Mijn vader (1924-1994) had net als Zeger de Jongh de dorpsschool 
als hoogste opleiding en was voor de oorlog bakkersknecht en ook 
nooit verder dan Tiel geweest. 
Toen brak 19 juni 1943 aan. Op die dag werd hij, achttien jaar oud, 
op last van de Duitse Arbeitseinsatz als dwangarbeider naar een 
staalfabriek in het Duitse Hattingen in het Roergebied weggevoerd 
– een afstand van 188 kilometer.  
Hij liet er bijna het leven en werd gered door de hulp van zijn baas in 
de fabriek, een verklaarde tegenstander van Hitler. 
Mijn vader leerde er zo Duits en de goede Duitser en zijn familie 
kwamen na de oorlog tot aan hun dood ieder jaar naar Ingen en 
sloten er vriendschappen met de dorpelingen. 
En zo belandde ik al als heel klein jongetje al regelmatig in Hattin-
gen en zag hoe anders het leven in het roetbedekte Hattingen was 
dan op mijn dorp. 

Weer een andere oorlog bracht mijn 
vaders overbuurbuurman Arie van 
Ommeren (1925-2000) in november 
1946 naar het vijftienduizend kilometer 
verder gelegen Semarang. 
Om er als dienstplichtig soldaat te 
vechten tegen de Indonesische 
nationalisten. Hij nam een camera mee, 
hield een dagboek bij en hield er, 
behalve een oorlogstrauma, een 
levenslange fascinatie aan over voor 
andere culturen die hij met zijn 
camera en in zijn dagboeken vastlegde. 
Zo werd hij de eerste Ingenaar  - afgezien van de elite – die, als 
huisschilder, al in de jaren vijftig met z’n in familie en tent  in de 
kleine Kever naar Duitsland en Zwitserland trok.
 
In de jaren zeventig bracht de welvaart reizen onder handbereik van 
velen. De grote wereld kwam opeens duizenden kilometers dichter-
bij te liggen. In Een jongen van het dorp schrijf ik: 

‘In de loop van de jaren zeventig kwamen er in het café trofeeën te 
hangen van reizen, die ik in mijn studietijd maakte. 
Een samowar uit de Sovjet-Unie, een kunstig versierde antieke dolk 
uit Marokko, een zelf gemaakte foto vanaf de top van de Kilimanjaro. 
Mijn vader was, onvrijwillig, op die leeftijd niet verder gekomen dan 
het Ruhrgebied. Arie van Ommeren kwam gedwongen in 1947 in 
het vijftienduizend kilometer verder gelegen Semarang terecht. 

De verste bestemming van boerenknecht Zeger de Jongh als jonge-
man was legerplaats Amersfoort. 
In het tijdsbestek van een generatie was de actieradius vanuit het 
dorp met duizenden kilometers toegenomen. Binnen dertig jaar – 
ruim een generatie -  was de wereld veel dichterbij gekomen. Voor 
de snelheid van voortbeweging gold hetzelfde. 
Toen Zeger als jongeman nog geen �ets had, liep hij vijf kilometer 
per uur, de �ets verdrievoudigde zijn snelheid, de brom�ets van na 
de oorlog verdrievoudigde het tempo opnieuw. 
Toen hij in de jaren zeventig in de auto van zijn dochter meereed, 
was zijn snelheid vergeleken met zijn jeugd vervijfentwintigvoud-
igd. 
In 2001 stapte hij voor het eerst in een vliegtuig, op weg naar zijn 
kleinzoon in de Verenigde Staten. 
Dat was ruim tweehonderd keer zo snel als de vijf kilometer uit zijn 
jeugd. 
Wij, de generaties na mijn vader en Zeger de Jongh zouden zo’n 
revolutie binnen het tijdperk van een leven niet meer mee maken.
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Zeger de Jongh

Arie van Ommeren



Daniël van Laar (Dani) is beeldend kunstenaar, die sinds kort in 
Lienden woont en werkt. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in portrettekeningen in pastel 
Hij tekent van foto's en kan voor u een portret tekenen van uw 
liefste familielid, (klein-)kinderen, wederhelft of dierbare vriend.

Ook kan hij uw huisdier tekenen, of het nou een paard is, hond, kat of 
zelfs een vogel, alleen het hoofd of het hele lijf in actie.
Zijn portretten zijn ideaal om cadeau te geven: op Moederdag, Kerst, 
Valentijnsdag, een verjaardag, geboorte of jubileum.. of zomaar. 
Maar veel mensen houden zijn tekeningen ook gewoon voor 
zichzelf!

Portret getekend van een foto
Als u een dierbare foto heeft, kan hij deze voor u tekenen. 
Hoe hoger de kwaliteit van de foto, des te gedetailleerder hij de 
tekening kan maken. 
Ook kan hij verschillende foto's samenvoegen tot één tekening. 
“Ik doe een voorstel voor compositie en stuur tussentijdse versies, 
zodat u precies weet wat u krijgt” aldus Dani.

Naast het tekenen van portretten 
maakt hij ook muurschilderingen, 
bijvoorbeeld op een kinderkamer 
van een favoriet strip�guur.
Wilt u meer van zijn werk zien volg 
Dani dan op Facebook. 
Zoek maar op Dani van Laar.

Daniel van laar
Wichmanlaan 50 Lienden 
Tel 0610641616
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Portretten in pastel

Laatst had ik met de tieners een leuk gesprek, naar aanleiding van 
een schoolopdracht. 
De opdracht bestond uit een interview met een van je ouders.  

De eerste vraag; ‘Wat is een gebruiksvoorwerp wat nu heel normaal is 
en vroeger niet?’ 
Mijn antwoord: ‘Mijn Mobiel… Ik bedoel Fototoestel, Radio, Televisie, 
Mailen, Berichtjes en Telefoon in één apparaatje. 
Ze keken me met vragende ogen aan. 
Ik heb ze verteld dat wij thuis naar muziek luisterden totdat de 
Walkman uitgevonden werd. 
Dat de telefoon thuis stond en dat je altijd moest vragen of je mocht 
bellen. Nederland 1, 2, en 3 op één televisie, die thuis in de woonkam-
er stond,  daar keek je met het hele gezin naar en was er niks op TV 
dan deed je een spelletje, schreef je kaartjes of een brief. 
Toen was het nog spannend of je foto’s wel gelukt waren omdat je 
niet kon zien wat of hoe je precies gefotografeerd had. 
Luisterde je thuis naar de radio en als je een nummer leuk vond nam 
je dat op. 
Wat ook spannend was, met je vingers op de opneemknoppen en 
snel drukken voordat het nummer begon en hopelijk praat de DJ er 
niet doorheen. 
Kocht je nog plaatjes om thuis te draaien op je pick-up. 
En spaarde je postzegels, suikerzakjes of sigarenbandjes. 

Maar dat even terzijde � Hilarisch vonden ze het. 
‘Wat deed je dan met die postzegels, suikerzakjes of sigarenband-
jes?’ vroegen ze. In een boek plakken, de postzegels natuurlijk niet, 
en ze aan iedereen laten zien. 
Er werd nog harder gelachen. 
Een andere vraag was; ‘Wat herinner jij je uit je jeugd wat heel 
normaal was en nu niet meer?’ ‘De hele dag buitenspelen en echt 
vies thuiskomen.’ ‘We spraken vaak helemaal niet af maar gingen 
naar een plek waar altijd wel iemand was om te spelen.’ 
Die goede oude tijd Ja mam, vroeger was alles beter!’ 

De Tieners laten mij lachend achter in mijn vroeger. En ik denk… een 
beetje beter was het vroeger wel. 
Je had privacy met je kinderstreken, je kon nog iets stiekem doen… 
belletje lellen is er niet meer bij met overal ogen (lees camera’s) zelfs 
in de bel! 
We gaan de laatste maanden van 2021 in maar ik heb nog steeds het 
gevoel in de nachtmerrie die 2020 heet te zitten. 
Ja, je leest het goed ik hoop dat we met 2022 eindelijk 2020 kunnen 
afsluiten. Zo voelt het, het was allemaal zo anders en niet af. 
Weer feesten niet gevierd en thuis met je gezin i.p.v. gezellig met 
familie en of vrienden. 
Het einde lijkt nog niet in zicht. 
Jammer hè dat Corona nog steeds iets is waar je niet omheen kan. In 
elk gesprek zal het er toch weer overgaan. 
Ach, hopelijk kunnen we dit jaar wel 
gezamenlijk afsluiten. 
We wachten het maar weer af. 

Blijf gezond en voor iedereen een mooie oudejaarsavond.

Tienermoeder
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Weetjes over Spinnen

Voor iedereen die op het noordelijk halfrond woont, 
heeft het al gemerkt; de winter komt er weer aan. 
Het is tijd geworden om onze dikke jassen, sjaals, handschoenen en 
mutsen te voorschijn te halen. De koude wintermaanden verblijden 
ons met sneeuw, knusse avonden bij de open haard en natuurlijk 
Sinterklaas en kerst. 
Helaas is er iets dat graag in onze huizen verblijft in de winter; spinnen!
Tijdens de herfstmaanden gaan de mannetjes in onze huizen op zoek 
naar een nieuwe vriendin. Hoewel veel mensen bang zijn voor 
spinnen, en vooral degenen die last hebben van arachnofobie, zijn het 
eigenlijk erg fascinerende dieren. Daarom hebben we in de Fruitbode 
wat interessante weetjes over spinnen op een rij gezet.

Feitjes over spinnen
Er zijn ontzettend veel soorten spinnen.
Spinnen zijn er in alle soorten en maten, elk met zijn eigen unieke 
uiterlijk en karakteristieken. Er zijn naar schatting meer dan 30.000 
soorten spinnen ontdekt. Volgens sommige onderzoekers zijn er 
echter nog veel meer die nog niet ontdekt zijn.

Vrouwelijke spinnen hebben ontzettende honger.
Dit is helaas geen goed nieuws voor de mannetjes. In sommige 
gevallen eet de vrouwtjesspin het mannetje namelijk op vóór, tijdens 
of na het paren.
Wist je dat dit gedrag van seksueel kannibalisme de reden is voor de 
naam van de weduwespinnen, zoals de zwarte weduwe?

     
Spinnenzijde is vloeibaar
Dit klinkt misschien vreemd, aangezien we spinnenzijde altijd zien in 
de vorm van een web, maar wist je dat het eigenlijk vloeibaar is? Pas 
wanneer het zijde in aanraking komt met de lucht, wordt het hard, 
wat de spin in staat stelt om er een web van te maken.

Mannelijke spinnen geven graag cadeautjes
Sommige spinnen brengen niet alleen een serenade aan hun 
mogelijke partner in de vorm van een dans, soms geven ze ook 
cadeautjes verpakt in zijde aan hun geliefde. Soms proberen de 
mannetjes zich er echter te gemakkelijk vanaf te brengen. In dat 
geval geven ze geen cadeautjes zoals vliegen en andere insecten, 
maar een goedkoop namaakproduct zoals een stapeltje blaadjes of 
oude cadeaus die eerder niet succesvol waren bij andere vrouwtjes.

Spinnen hebben vreemde spieren
Het is eigenlijk best fascinerend hoe de spieren van spinnen werken. 
Hun spieren kunnen de poten alleen intrekken, maar niet meer naar 
buiten duwen. Om dit op te lossen, pompen spinnen een waterige 
substantie in hun poten om ze weer te kunnen strekken. Daarom zijn 
de poten van dode spinnen altijd naar binnen gekruld, omdat er 
geen vloeistof beschikbaar is om ze weer te strekken.

In de strips leer je nog meer,
Tot de volgende keer.



Langer thuiswonen 
met aupairzorg.
Wij maken het 
voor u mogelijk.

www.uwzorgcompaan.eu
+31 (0)344-603891

24 uurszorg

Veilig en
vertrouwd

Betaalbaar

Uw ZorgCompaan

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 Sushi
van bekend Japans restaurant uit Tiel.

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN

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

 DaniëlleGertwinWWW.WEVERSUITVAART.NL

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

&

Maak vandaag nog een afspraak:    0488-411055

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

Doe de winter check
Zorgeloos de winter door

* Accu
* Uitlaat
* Oliepeil
* Verlichting
* Remmen
* Remvloeistof
* Koelvloeistof
* Bandenpro�el
* Bandenspanning
* Scholdempers
* Ruitenwissers
* Ruitenwisservloeistof

Wintercheck
€ 15,00*

* Gratis bij aankoop 
van 2 nieuwe banden

Al 50 jaar een begrip in de omgeving

Voor al uw banden
en uitlijnen

Gratis opslag van
Zomer/winterbanden

Bent u op zoek naar een 
betrouwbare garage voor 

het onderhoud en  reparatie 
van uw auto? 

Dan bent u bij Autobedrijf  
Zaayer aan het goede adres. 
Met een ruime werkplaats, 

eerlijke prijzen, profes-
sionele monteurs en een 

persoonlijke service is uw 
auto bij ons in goede 

handen.
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Eck en Wiel, een geweldige foto uit de jaren ’20 van de vorige eeuw! 
Dus al honderd jaar geleden inmiddels. Deze foto is gemaakt bij de 
oude school en het lijkt hier om een schoolreisje te gaan. Het 
normale vervoer is tussen Opheusden en Tiel, zoals op de bus staat. 
Het is op zijn minst in ieder geval een unieke foto te noemen.

Lienden, deze prachtige molen 
De Marsch is een in 1885 
gebouwde poldermolen en is 
de opvolger van de in 1758 
gebouwde en in 1884 
afgebrande achtkantige 
houten molen. Tussen 1999 en 
2001 werd ‘De Marsch’ grondig 
gerestaureerd. 
U kunt hem nu nog vinden aan 
de Marsdijk in Lienden.

Maurik, op deze ansichtkaart zien we het oude Gemeentehuis van 
Maurik. Het werd gebouwd in 1899. Links was de trouwzaal 
gesitueerd. In 1942 werd het pand verkocht aan de Boerenleenbank, 
de latere Rabobank. Begin jaren ’70 is het pand afgebroken en 
daarmee verdween helaas een karakteristiek pand uit het dorps-
gezicht.

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. 

Ommeren, Huize Den Eng in Ommeren in vooroorlogse jaren. Dit 
monumentale pand is helaas verwoest tijdens de Tweede Wereld 
oorlog. Na de oorlog is er een nieuwe woning gebouwd die voldeed 
aan de toenmalige eisen en destijds zeer modern te noemen was.

Rijswijk, een prachtig dorp dat onderdeel was van de vroegere 
Gemeente Maurik en nu van de Gemeente Buren. Het dorp was 
zelfvoorzienend en had ten tijde van deze ansichtkaart nog tal van 
winkeltjes. We zien hier de Dorpsstraat; de fotograaf kon op 
belangstelling rekenen.

Maurik-Culemborg, in vroeger jaren was het nog heel gewoon dat 
men met de bus een uitstapje deed. Niet iedereen had een auto en 
de bus was een goed alternatief voor �etsen. Hier zien we de bus 
die tussen Maurik en Culemborg heen en weer reed.

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



~  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.

“De betrouwbare 
organisatie die 

bedrijven voorziet van 
personeel”

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

Strenge selectieprocedure
Flexibel

Betrouwbare organisatie
Gemotiveerde medewerkers

DetacherenPayrollenUitzenden Werven en selectie

www.uitzendgroepwerk.nl
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Ingenaar Melvin Redeker heeft een hele bijzondere baan, van 
waaruit hij hele groepen mensen weet te inspireren. 
Redeker is avonturier: bergbeklimmer en duiker. 
Samen met zijn vrouw Fiona is hij – de coronatijd niet meegerek-
end-  gemiddeld twee tot drie maanden ‘’op avontuur’’ en houdt 
zich de rest van het jaar bezig met voorbereidingen op een nieuwe 
reis, (�theids)trainingen, een (basisschool)project en tal van 
lezingen en presentaties voor het bedrijfsleven die geënt zijn op 
zijn ervaringen uit zijn expeditie. 
Daarnaast ontwikkelde hij samen met zijn vrouw Fiona de theater-
show ‘’De roep van de orka’’ waarvan 7 van de 8 voorstellingen 
uitverkocht waren én bouwde hij een complete studio van waaruit 
hij online presentaties kan geven. 

Basis

Melvins avontuurlijke leven begon toen hij op 14-jarige leeftijd een 
cursus bergbeklimmen kado kreeg van zijn ouders. 
Om te kunnen laten zien wat hij meemaakte in het hooggebergte 
begon hij zich twee jaar later te bekwamen in fotogra�e. 
De cursus en het fotograferen zijn de basis geweest van wat hij nu – 
decennia later- nog steeds doet: De wereld verbazen met de mooiste 
beelden en vanuit zijn ervaring inzichten delen die onder extreme 
situaties tijdens zijn expedities zijn beproefd. 
Redeker heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een 
bergbeklimmer met een voorliefde voor de steilste Himalaya-toppen 
en – onder water- zoektochten naar laatste hotspots van biodiversi-
teit. Hij is één van de weinigen die zowel expedities onderneemt naar 
de hoogste bergtoppen ter wereld als duikexploraties in de diepe 
oceaan.

 

Biodiversiteit

‘’We doen dit allemaal vanuit verwondering’’, vertelt de avonturier. 
De zee-expedites begonnen met een vakantie in Schotland, waar 
orka’s rond de Shetlandeilanden bleken te zwemmen. 
‘’Waarna ik dacht: Huh??? Hier???’’ En daaruit vloeide voort dat hij met 
een schipper mee de zee op mocht. ‘’71% van de wereld is zee. 
En daarvan is 90% nooit door iemand gezien’’, vertelt Redeker. 
‘’Daar gaan we op zoek naar de laatste hotspots van biodiversiteit.’’
En dat heeft beelden opgeleverd, waarvan je niet kunt geloven dat 
het ook werkelijk bestaat. 
Melvin is getraind als technisch duiker en trekt er regelmatig met zijn 
expeditieboot op uit om dieptes van de oceaan te exploreren. 
Zo lag hij oog in oog met jagende orka’s op de zeebodem en maakte 
hij de eerste onderwaterfoto’s van de killer whales in de Noordzee. 
Daarover was hij te gast bij RTL Late Night.

Klimaatverandering 

Doel van Redekers expedities is niet zozeer het avontuur, maar 
mensen anders naar de wereld te laten kijken. 
Klimaatveranderingen heeft hij met eigen ogen gezien, de 
plastic-soep in de oceanen is hem -na het zelf gezien te hebben- niet 
vreemd. 
Deze bevindingen zet hij – met beelden- om in lezingen voor met 
name bedrijven. 
‘’Klimaatveranderingen of al dat plastic in de oceaan zegt je niet 
zoveel als je het zelf niet hebt gezien. 
Met lezingen wil hij bedrijven en organisaties inspireren. ‘
’Iedereen kan hier iets aan doen’’, oordeelt Redeker.
 ‘’Of je nu op een accountantskantoor werkt of op de bouw’’.   
  
Nog meer…

Bergbeklimmer, duiker, inspirator, verteller….. 
Het zijn allemaal activiteiten waar de Ingense avonturier zich samen 
met zijn partner Fiona – die alles rondom de reizen en de (online) 
lezingen voorbereid (kan deze zin eruit?)- mee bezighoudt.
Daarnaast heeft hij nog een aantal andere bezigheden. 
Zo is hij bestuurslid en potentieel expeditielid van de Icewhale 
Foundation. 
De Icewhale Foundation heeft zich tot doel gesteld om wetenschap-
pelijke onderzoeksexpedities te organiseren in de poolwinter. 
Onderzoek naar klimaat, biodiversiteit, vervuiling en de IJswalvis.
Samen met Fiona heeft hij de Stichting “In de Noordzee opgericht.” 
Met de gastles ‘Een schone zee begint bij een schoon schoolplein’ 
werden al meer dan 28.000 basisschoolkinderen bereikt.
De foto’s die hij tijdens zijn expeditietochten maakte, worden 
wereldwijd gepubliceerd en zijn in boekvorm te koop.

En weet u nog, dat er in het voorjaar van 2020 landelijke bekendheid 
was rondom een dol�jn die in de haven van Amsterdam zwom en 
door de sluizen heen, terug begeleid moest worden naar zee? 
Dat deden Melvin en Fiona! In opdracht van de stichting SOS Dol�jn.

‘We doen dit vanuit verwondering’

Heksenbal

Foto: Wouter Jan Strietman
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Wij produceren energieneutraal

Fijne feestdagen en een 
inspiratievol 2022

PERSONEEL GEZOCHT!
M. v.d. Vecht Installatietechniek is een gerenommeerd en 

veelzijdig installatiebedrijf, gevestigd in Eck en Wiel. 

Doejenburg 6 
4024 HE  Eck en Wiel

Het oplossen van storingen
Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden

Het aanleggen van CV installaties
Het aanleggen van W-installaties

Planning en projectbegeleiding
Calculeren en uitwerken
Uitwerken ontwerpen

Wat kunnen wij jou bieden?
     Een gezellig team van collega’s
     Een baan waarin je verder kunt ontwikkelen
     Een marktconform salaris
     Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Het afstellen en inregelen van apparatuur
Zelfstandige, dynamische 
en veelzijdige baan

Loodgieterswerkzaamheden
Zelfstandige, dynamische 
en veelzijdige baan

Controleren van tekeningen
Zelfstandige, dynamische en veelzijdige 
baan

Servicemonteur

Monteur

Tekenaar/werkvoorbereider 

Installatietechniek (full-time)

Installatietechniek (full-time)

(full/part-time)

  www.mvdvecht-installatietechniek.nl/vacatures

Meer info? Bezoek onze site!

0344 606 292
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SPECIAL Energietransitie

De energietransitie betekent in feite het 
vervangen van fossiele brandstoffen door 
duurzame energiebronnen. Ook is energie
besparing hierbij een belangrijk thema en de 
energievoorziening wordt in hoge mate de
centraal georganiseerd.

Inmiddels is de wereld in een hoog tempo 
aan het veranderen. De urgentie van de ener
gie transitie is voor ons nu allemaal actueel, 
zichtbaar en zeer voelbaar. Al was het maar in 
de portemonnee… Gelukkig biedt de transi
tie ons ook vele voordelen en kansen. Laten 
we vooropstellen dat de overgang naar duur
zame opwekking van elektriciteit en warmte, 
technisch geen probleem is. Het kan dus en 
de mogelijkheden ontwikkelen zich super
snel.

De belangrijkste ingrediënten voor een suc
cesvolle omslag naar duurzame energie zijn 
samen, initiatieven en creativiteit. Precies die 

ingrediënten moeten uit de inwoners zelf ko
men. De (gemeente) politiek zorgt voor de 
ruimte en voorwaarden om inderdaad indivi
dueel of collectief initiatieven te ontplooien. 
eCoBuren speelt hierin een belangrijke rol. 
Wij zijn immers een coöperatie; van en voor 
de inwoners van de gemeente Buren. Kort
om, we hebben als inwoners ons succes in 
eigen handen.

eCoBuren probeert de belangen van ieder
een – inwoners en bedrijven – zo veel moge
lijk te behartigen en te faciliteren. Maar ook 
van andere belanghebbenden die geen stem 
hebben. Denk aan ons mooie landschap,  
historische dorpen en steden en onze rijke 
ecologie. 

Prachtig, die belangen van iedereen, mooi 
landschap, energie transitie, zult u zeggen. 
Maar wat heb ik eraan? Kan eCoBuren iets 
doen aan mijn alsmaar stijgende energie

rekening? Ja!! eCoBuren is er zeker ook voor 
u! Zo biedt eCoBuren onder andere via het 
Energieloket Buren u toegang tot een net
werk van kundige en betrouwbare partners, 
onafhankelijk advies en de voordelen van 
collectieve inkoop. eCoBuren biedt ook de 
mogelijkheid tot kennisopbouw en kennis
deling bijvoorbeeld inzake de financierings
mogelijkheden. U hoeft niet alleen het be
kende wiel uit te vinden maar we leren van 
elkaar. Ook kunt u deelnemen aan projecten 
voor duurzame energie en warmte opwek
king met een direct financieel rendement. 
Stijgende energieprijzen werken dan juist in 
uw voordeel… 

Kortom, vele argumenten om lid te worden 
van de coöperatie eCoBuren. 
Voor particulieren kost het lidmaatschap  
€ 20 per jaar. Ofwel, de prijs van nog geen  
10 m3 gas…. Voor ondernemers bedraagt het 
lidmaatschap € 50 per jaar. Wat wij zoal doen 
kunt u lezen in deze “eCoBuren Special” en  
uiteraard ook op onze website. Ook kunt u 
contact opnemen met één van onze contact
personen bij u in de buurt (de contact
gegevens staan op onze website). ■

eCoBuren werd zo’n drie jaar geleden opgericht met het idee om samen – 

de inwoners en ondernemers van de gemeente Buren – de energietransitie te 

realiseren. Toen was het begrip energietransitie nog een vaag begrip. 

SAMEN OP WEG NAAR EEN 
DUURZAME TOEKOMST
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SPECIAL Energietransitie

De gemeente Buren wil voldoen aan
 de afspraken in het Klimaatakkoord 

en de Klimaatwet. Daarin staat dat 
we in 2030 in Nederland 49% minder 

broeikasgassen uitstoten dan in 
1990. En dat we in 2050 helemaal 

energieneutraal zijn. 

De komende dertig jaar is er dus veel werk te 
doen. Dat doen we als gemeente niet alleen, 
maar samen met inwoners, ondernemers en 
andere organisaties. Pieter Neven, wethou-
der Duurzaamheid bij de gemeente Buren: 
“Het klimaatprobleem is geen probleem van 
de toekomst, maar het speelt nu. We gaan de 
generaties na ons niet belasten met een on-
leefbare wereld. We moeten aan de slag!”

Grote verandering 
Om de klimaatdoelen te bereiken moeten 
we duurzame energie opwekken met zon 
en wind. Ook gaan we onze huizen verwar-
men en koken met duurzame alternatieven, 
in plaats van aardgas. Dat is een grote veran-
dering voor iedereen. De gemeente maakt 
daarvoor de plannen. Voor het uitvoeren van 
die plannen hebben we mensen nodig die 
met ons meedenken en ideeën hebben over 
duurzaamheid. Energiecoöperatie eCoBuren 
is zo’n groep mensen. 

Wat er speelt
eCoBuren weet wat er in onze gemeente 
speelt en heeft ook de nodige kennis in huis. 
Door deze kennis kan de coöperatie inspe-
len op wat er plaatselijk nodig en mogelijk 
is. Een mooi voorbeeld is het zonnedak aan 
de Hennisdijk in Buren, waar veel inwoners, 
ondernemers en verenigingen uit de buurt 
van profiteren. Hetzelfde geldt voor het 
drijvende zonnepark op de Molenkampen 
bij Beusichem. Ook heeft eCoBuren een be-

langrijke rol bij het geven van advies aan in-
woners die met duurzaamheid aan de slag 
willen, bijvoorbeeld via het Energieloket. Het 
Energieloket is een samenwerking van de ge-
meente Buren en eCoBuren. 
Woningeigenaren kunnen hier gratis advies 
krijgen over energiebesparende maatrege-
len. Zijn zonnepanelen een goede investe-
ring? Hoe kan ik mijn huis het beste isoleren? 
Kan ik subsidie krijgen? Op dat soort vragen 
geeft het Energieloket antwoord. 

Zij aan zij
Wethouder Neven: “We hebben genoeg te 
doen de komende jaren! En dat kunnen we 
als gemeente niet alleen. Daarbij is een co-
operatie als eCoBuren onmisbaar. Zij aan zij 
werken we aan een duurzame gemeente 
Buren. En uiteindelijk gaat het niet om het 
maken van beleid of wat de beste techniek 
is. Het gaat om wat de inwoners van Buren 
doen. Want iedereen moet een stap zetten op 
weg naar een duurzame toekomst.” ■

Op weg naar een duurzaam Buren 

Toch kunt u met een paar eenvoudige maat-
regelen flink op de energierekening bespa-
ren. Stel, een huis dat gebouwd is in de pe-
riode 1975-1982. Toen werd er al standaard 
dubbel glas en een HR-ketel geplaatst. Ook 
werden de muren en het dak geïsoleerd.  
Echter, met slim gebruik van modern materi-
aal is er ook hier nog heel wat te verbeteren. 
Gemiddeld levert een investering van € 2.700 
op basis van de energieprijzen van 2018 een 
jaarlijkse besparing van € 250 op. Met de 
sterk gestegen energieprijzen zal die bespa-
ring aanzienlijk toenemen. Of, liever gezegd, 

isoleren is een éénmalige investering die al 
snel meer dan 10% rendement oplevert.
Veel gedoe? Wat zijn de mogelijkheden voor 
mijn huis of mijn pand? Wat kost dat en bij 

wie moet ik zijn? Kan ik subsidie krijgen en 
hoe regel ik dat? Heel veel gedoe, inderdaad. 
In het artikel Energieloket voor particulieren en 
ondernemers leest u hierover meer. ■

De klimaatcrisis komt naar je toe, deze winter!
Bijna niemand ontkomt aan de 

gevolgen van de zeer sterk gestegen 
energieprijzen van dit moment. Uw 

energierekening kan daarom volgend 
jaar gemakkelijk € 550 per jaar hoger 

zijn dan nu. Zelfs als de overheid de 
energiebelasting verlaagt, zullen 

de meest huishoudens sterk in hun 
portemonnee geraakt worden. 
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SPECIAL Energietransitie

De technologie ontwikkelt zich snel en we 
kunnen elkaar heel veel leren. Gezamenlijk 
de successen vieren, bijvoorbeeld als een 
collectief zonnedak wordt opgeleverd, geeft 
voldoening. Het geeft een kick als we samen 
weer een deeltje “zelfvoorzienend” in kunnen 
vullen voor onze energiebehoefte en daarbij 
minder afhankelijk worden van grote toele-
veranciers waar invloed uitoefenen sowieso 
moeilijk is.

De groei die coöperaties door maken, zo-
wel in aantal als in omvang, getuigt van de 
noodzaak en ook de wil tot samenwerken. 
Lokale coöperaties, bijvoorbeeld binnen ge-

meentegrenzen, maken projecten dichtbij je 
eigen voordeur mogelijk. Je kunt zelf mee-
beslissen en meesturen en bijvoorbeeld een 
omgevingsfonds laat ook de baten dichtbij 
landen. 
“Dichtbij jezelf aan de slag kunnen” is een 
voor succes noodzakelijk gevoel maar om nu 
alles zelf te doen is ook weer niet verstandig. 
De energietransitie is als klus enorm! Dit er-
varen ook de beleidsmakers in onze regio. De 
verander-strategie (RES Rivierenland) wordt 
regionaal ontwikkeld en de uitvoering daar-
van wordt ook regionaal gevolgd. Elk van 
de acht gemeenten heeft hierin haar eigen 
taakstelling en ook de uitvoering stemmen 
de gemeenten steeds meer op elkaar af. Het 
ligt dus voor de hand dat ook de energieco-
operaties als vertegenwoordigers van bewo-
ners en ondernemers elkaar steeds meer op-
zoeken. Niet alleen nuttig maar ook gewoon 
pure noodzaak.

Vrijdag 8 oktober jl. kwamen de lokale 
energie  coöperaties uit Rivierenland onder 
het motto “Samen aan de slag” bij elkaar op 
het Betuws Wijndomein. De bijeenkomst 
had een tweeledig doel:
•  Elkaar als kennisnetwerk ontmoeten en be-

ter leren kennen;

•  Met elkaar vaststellen ‘wat kan ik brengen?’ 
en ‘wat wil ik halen?’ op het vlak van kennis 
en ervaring rond de energietransitie.

Simpelweg elkaar kennen nodigt al uit tot 
het uitwisselen van vragen en antwoorden. 
Een belangrijk product was dan ook de lijst 
met de contactgegevens van de deelnemers.

In de discussie scoorden onderwerpen hoog 
als, samen zon-projecten doen en kennis-
delen over de mogelijkheden van (voor)fi-
nanciering. Maar ook hoe gaan we om met 
netinpassing, i.e. de aansluiting op de infra-
structuur van de netbeheerder.

Verder met name elkaar op de hoogte hou-
den zoals over wat gebeurt er regionaal op 
uitvoerend niveau (best practices) maar ook 
op strategisch niveau. Concreet werd voorge-
steld om geregeld laagdrempelige ontmoe-
tingen te organiseren in een café-setting. Een 
terugkerend onderwerp kan zijn, wat vinden 
we van de natuurlijke aard van een energie-
coöperatie, hoe ontwikkelt zich deze en hoe 
vullen we het in de praktijk in? De middag 
gaf een boost aan de samenwerking. Natuur-
lijk nu zaak om deze vast te houden en uit te 
bouwen! ■

Aan de slag in Rivierenland 
De energietransitie vraagt een 

verandering die ons allemaal gaat raken 
en deze verandering slaagt alleen als 

we samenwerken. Samenwerken met 
medebewoners in je straat of dorp, 

samenwerken met de gemeente en 
samenwerken in de regio. We hebben 

domweg de tijd niet om alles alleen 
te onderzoeken en te realiseren. 

Bovendien is samenwerken ook leuk. 
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“Er zijn meer momenten om te verduurzamen 
dan je denkt. Als je een huis koopt, bouwt of 
verbouwt. Maar ook als je je hypotheek aan-
past. Bij Rabobank noemen we dit duurzame 
woonkansen. En wij helpen je ze te benutten. 
Want de vraag is niet óf we duurzamer gaan 
wonen, maar wanneer. Als coöperatieve bank 
willen we vanuit onze maatschappelijke betrok-
kenheid duurzaam wonen bereikbaar maken 
voor iedereen. Ik ben, net als mijn collega’s, op-
geleid tot ‘Erkend adviseur duurzaam wonen’. 
Samen met jou kijken we welke maatregelen 
geschikt zijn voor het verduurzamen van jouw 
woning. Bijvoorbeeld met de gratis HuisScan 
van HomeQgo. Hiermee krijg je inzicht in duur-
zame en energiebesparende maatregelen die 

interessant zijn voor jouw woning. Start de huis-
scan op rabobank.nl/duurzaamwonen.

Direct een afspraak maken om jouw duurzame 
woonwensen te bespreken? Bel mij via (06) 12 
46 59 98. Direct online een afspraak maken kan 
ook via rabobank.nl/hypotheken.”

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen

Benut je duurzame woonkansen
Een duurzaam huis kan je veel opleveren. Een lagere energierekening, 

meer wooncomfort en je draagt bij aan een beter milieu. 

Berry Peters
Financieel Adviseur
Rabobank West Betuwe
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Nergens lieten rijken zoveel geld, grond 
en goederen aan de armen na als in 

het Rivierenland. Aldus Aad Nekeman 
in zijn boek De stille miljoenen van het 

Rivierenland. 

Waarom stil? Veel fondsen met maatschap-
pelijke doelen opereren onder de radar en 
zijn dus niet bekend. Begrijpelijk, maar ook 
jammer. Sommige vraagstukken doen zich 
namelijk bij vrijwel alle fondsen voor. Uitwis-
seling van kennis, ervaringen en ideeën kun-
nen vruchtbaar zijn. We hebben een vraag-
gesprek met een bestuurder die, in lijn met 
de traditie, voorlopig anoniem wil blijven. 
In dit artikel noemen we hem Jan. Jan is 
overigens via eCoBuren te benaderen voor 
nadere informatie.

Wat is het doel van het fonds waarvan je 
voorzitter bent? Jan; Wij ondersteunen men-
sen die moeite hebben om het hoofd boven 
water te houden. Maar ook om zinvolle uitga-
ven te doen. Bijvoorbeeld de aankoop van een 
energiezuinige koelkast. Dat doen we door een 
lening te verstrekken. Daarover berekenen we 
geen rente en de a� ossing wordt gedaan uit de 
besparing op de elektriciteitsrekening. 

Jullie krijgen geen giften en dergelijke en 
moeten het dus helemaal van het eigen 
vermogen hebben. Hoe doen jullie dat nu 
de rente vrijwel nul is? Aandelen zijn toch 
een te riskant alternatief? Jan; Klopt. Obliga-
ties lijken wel veilig, maar zijn dat vanwege de 
lage rente niet meer. We hebben in 2013 een 
beleidsplan opgesteld waarin we van alles heb-
ben geregeld. Ook hoe we omgaan met ons 
eigen vermogen. 

Wat waren de uitgangspunten? Jan; Aller-
eerst dat de wijze van beleggen moet aanslui-
ten bij onze doestelling. En natuurlijk het ge-
zonde beleggingsprincipe; namelijk spreiding 
zodat risico’s beperkt worden.

En concreet? Jan; het vermogen is verdeeld 
over drie pijlers; Deelnemingen; bijvoorbeeld 
diverse projecten van duurzame opwekking 
van energie in de regio. Denk aan wind parken 
en zonneweides. Maar ook crowdfunding die 

daarop gericht is. Ten tweede; panden die ver-
huurd worden aan onze doelgroep. En ten der-
de; verpachting van landbouwgrond.

Mooi. Maar wat is het rendement? Jan; over 
het gehele vermogen nu ongeveer 3%. 

Dat is meer dan op een spaarrekening. Maar 
hoe zit het met het risico? Jan; Het risico is 
lager dan een traditionele beleggingsportefeuille. 

Hoe dan? Jan; Het grootste risico is momen-
teel in� atie, met name als gevolg van stijgen-
de energieprijzen. In dat geval zou de rente 
kunnen stijgen en daarmee obligaties en aan-
delen in waarde dalen. Voor ons stijgen dan de 
inkomsten juist omdat we deelnemen in duur-
zame energie. 

Zoals gezegd, de identiteit van Jan en z’n 
fonds zijn natuurlijk bij ons bekend. Naar ons 
idee is de benadering van zijn fonds verfris-
send en past bij deze – nieuwe – tijd. Is het 
een idee om met meerdere fondsen kennis, 
ervaringen en ideeën te delen? eCoBuren en 
Jan staan graag open om een besloten bij-
eenkomst met dit doel te organiseren. Heeft 
u belangstelling? Stuur ons dan een mail. ■

 Van oud geld naar nieuwe tijd

Het hele jaar door verbruiken we
energie voor onze machines en 

apparaten, maar ook voor het koelen 
en verwarmen van onze huizen en 

bedrijven is veel energie nodig. 

Hoe minder we hiervoor fossiele brandstof-
fen willen gebruiken, hoe meer duurzaam 
opgewekte elektriciteit er nodig is. Overdag 
als de zon schijnt lukt dit in het voorjaar en 
de zomer eenvoudig met zonnepanelen, 
maar in de nacht en als het winter is zijn al-
ternatieven nodig. Het mooie hiervan is dat 

de zon en wind elkaar grotendeels aanvullen, 
zo is er meer wind voor handen in de herfst 
en winter, en juist meer zon in het voorjaar 
en de zomer. Zon en wind samen kunnen ons 
grotendeels het hele jaar door voorzien van 
energie. Daarom kijken veel onder nemers 
naar de mogelijkheid om een dak met zon-
nepanelen te combineren met een kleine 
windmolen. 
Samen met de gemeente Buren heeft eCo-
Buren een inventarisatie gemaakt van ge-
interesseerden voor een pilot met kleine 
windmolens. Hiervoor is op 25 oktober jl. 
een informatieavond verzorgd waar ook een 
tweetal leveranciers hun ervaringen uit an-

dere gemeenten deelden. Het enthousiasme 
voor dit onderwerp blijkt groot te zijn, en 
aan het einde van de avond kon geconsta-
teerd worden dat diverse ondernemers, maar 
ook bewonerscollectieven, interesse hebben 
om mee te doen met de pilot. Er zijn echter 
nog veel vragen over het verkrijgen van een 
vergunning en welke voorwaarden door de 
gemeente hieraan gesteld worden. Daarom 
gaat eCoBuren samen met de gemeente 
Buren aan de slag om alle vragen beant-
woord te krijgen zodat de geïnteresseerden 
zo spoedig mogelijk aan de slag kunnen 
met de realisatie van hun eigen kleine wind-
molen. Eén van de aanwezige deelnemers zei 
tijdens de informatieavond: 
“Laten we kleine windmolens onderdeel maken 
van de duurzaamheidsopgave van de land-
bouwsector en de gemeente Buren hier een 
voortrekkersrol in geven”

Ook al zorgen windmolens en zonnepane-
len voor een nagenoeg constante energie-
voorziening, toch was de oproep van de 
deel nemers ook om dit te combineren met 
energiebesparing. Want alles wat je niet 
nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. 
Zet energiebesparing op #1 en zorg er daarna 
voor dat alle benodigde energie duurzaam 
opgewekt wordt. ■

Zon en wind onlosmakelijk met elkaar verbonden



HAAL MAXIMAAL 
RENDEMENT
UIT JE DAK!

ZONNEPANELEN
SCHUIN DAK

ZONNEPANELEN 
BEDRIJFSPAND

ASBEST SANEREN
EN DAKRENOVATIE

Bel voor vrijblijvend advies (0342) 760677

  energieplusdak.nl/fruitbode

Energiecoöperatie eCoBuren kiest 

voor EnergiePlusDak. eCoburen is 

een vereniging die zich inzet voor een 

verantwoorde en duurzame energie-

transitie van de gemeente Buren.

wek je energie
samen op
• Kom ook bij coöperatie eCoBuren
• Profiteer van de opbrengsten
• Wek je energie lokaal op

Zelf energie opwekken kan ook samen

Je dak is niet geschikt, je woont in een flat, je vindt zonnepanelen niet mooi… En een 
eigen windmolen? Dat kan toch helemaal niet? Dan hebben wij goed nieuws! Dankzij 
onze partner energiecoöperatie eCoBuren kan ook jij zelf groene energie opwekken, 
samen met mensen uit jouw buurt. 

Doe jij ook mee? Kijk op www.ecoburen.nl en profiteer van de voordelen.
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U kent ze vast wel. Grote bergen
 houtsnippers langs de weg waar damp 

vanaf komt, ook midden in de winter. 
Als gevolg van verteringsprocessen 

door bacteriën kan het in zo’n berg tot 
60 graden Celsius worden. We zijn op 

bezoek geweest bij Onno en Leontine in 
Maurik die er hun dertiger jaren woning 

mee gaan verwarmen.

Leontine; Het is belangrijk dat je eerst je uit-
eindelijke doelstelling bepaalt en op basis 
daarvan een stappenplan maakt. Isoleren is 
dan de eerste stap. Hoe slimmer deze eerste 
stap is, hoe effectiever de vervolgstappen zul-
len zijn. eCoBuren: Wat betekende dat voor 
jullie? Leontine: De wijze en mate van isolatie 
hebben we afgestemd op de manier waarop 
we het huis straks gaan verwarmen en hoe we 
specifieke ruimtes in het huis gebruiken. Nu 
zijn we toe aan de volgende stap; een duurza-
me warmtebron.

Onno en Leontine hebben een grote tuin en 
er dus komt er geregeld flink wat snoeima-
teriaal beschikbaar. In hun zoektocht naar 
warmtebronnen stuitte Onno en Leontine 

op de zogenaamde biomeiler. Een biomeiler 
is een compacte composthoop en bestaat 
voor 70% uit houtsnippers, eventueel aange-
vuld met loof en mest. De bult wordt in één 
keer opgebouwd met heel veel water. Door 
een natuurlijk proces breken bacteriën de 
houtsnippers af tot voedzame houtcompost. 
Hierbij komt veel warmte vrij. Met een warm-
tewisselaar van kunststof slangen waar water 
door gepompt wordt kan de warmte naar 
een woning of opslagvat getransporteerd 
worden. De biomeiler blijft warmte afgeven 
tot wel 18 maanden.

Onno; Onze gemeente is weliswaar groot qua 
oppervlakte wat de warmtetransitie niet mak-
kelijker maakt maar aan de andere kant heb-
ben we enorm veel fruitbomen. Hiervan komt 

jaarlijks veel snoeihout vandaan. Hoe zou 
het zijn als een aantal boeren een biomeiler 
aanlegt en dat daar al het snoeihout naartoe 
gaat? Dan levert de boer niet alleen voedsel, 
maar ook warm water. Bovendien is het rest-
product waardevol voor het verbeteren van 
de bodemkwaliteit. 

Mooi idee, maar hoe realiseren we dit? 
Onno en Leontine; Een dergelijk traject vergt 
regie en het bij elkaar brengen van de be-
nodigde partijen (bijvoorbeeld inwoners en 
boeren). Typisch een rol voor eCoBuren. Wat 
is dan jullie boodschap? Onno en Leontine: 
allereerst een heldere communicatie naar en 
met de inwoners die attentiewaarde heeft en 
uitnodigt tot actie. Biedt de inwoners hande-
lingsperspectief. 

Hoe zit dan nou met die mieren? 
Onno; Een enkele mier kan niet zo veel. Maar, 
een grote groep mieren is tot grote en intelli-
gente dingen in staat. Bijvoorbeeld bruggen 
en vlotten bouwen. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit ook voor mensen geldt. Samen zijn we 
tot heel veel in staat. Ook van het gas af. 

Mocht u meer informatie wensen en in con-
tact willen komen met Onno en Leontine, 
stuur ons dan een mail. ■

Als ondernemer ben je altijd bezig
 om je bedrijf te poleren en stel je de 
vragen; welke verbeteringen kunnen 

we doorvoeren om ons bedrijf nog 
toekomstbestendiger te maken? Waar 

kunnen we processen verbeteren en 
hoe dragen die in de toekomst bij aan 

de verduurzaming van bedrijf?

Verduurzaming is namelijk een thema dat 
als een rode lijn door de ontwikkeling van 
het Betuws Wijndomein loopt. Het begon 
in 2004 bij de keuze voor druivenrassen die  
gezonder geteeld kunnen worden, met min-
der gewasbeschermingsmiddelen. Herge-
bruik van grondstoffen zoals druivensnoei-
hout om de veranda te verwarmen in de 
wintermaanden maar ook besparing van 
energie. Zo meten we de kilowatturen en 
proberen deze terug te dringen door ‘slimme’ 
apparaten aan te schaffen zoals een energie-
zuinige waterkoker en koelkast. Daarnaast 
zijn we gasloos en hebben een waterpomp 
om duurzaam te verwarmen en daarmee 
CO2-uitstoot te verminderen. 

Samenwerking met eCoBuren is een natuur-
lijk gevolg, we spreken dezelfde taal. Spar-
ren over zon- en windenergie en maken van 
toekomstplannen om samen de meest duur-
zame wijnkelder te bouwen. Kijken hoe we 
onze nieuwe wijnproductieruimte optimaal 
kunnen verwarmen en koelen tijdens de 
oogstperiode, fantaseren over een off-grid 
leefstijl. Samen onderzoeken we mogelijk-
heden om zonder reguliere aansluiting op 
het elektriciteitsnetwerk, gas, watervoorzie-
ning of het rioleringssysteem een bedrijfs-
voering te maken die toekomst bestendig is.

Voor sommige vaagstukken is niet direct een 
kant en klare oplossing. Het delen van kennis 
is hierbij een essentieel onderdeel Als collec-
tief kun je meer bereiken! De projectleiders 
en contactpersonen van eCoBuren kun je bij-
voorbeeld altijd mailen voor eCo tips en ook 
de website is een wiki vol handige informatie 
rondom energietransitie en verduurzaming 
van je huis of bedrijf. Kortom een inspiratie-
bron die je helpt bij het maken van een plan 
om je bedrijf te verduurzamen en de energie-
rekening om laag te krijgen, en wie wil dat nu 
niet!

De meerwaarde van eCoBuren zit hem wel in 
de bereikbaarheid, kennis en de lokale aard 

van de stichting. Beleidsmakers en commer-
ciële aanbieders hebben beide een andere 
bril op en hierdoor is informatie soms niet 
compleet en onafhankelijk. eCoBuren zorgt 
dat zowel ondernemers als particulieren de 
gelegenheid hebben om aan te sluiten en er 
warm bij te zitten in de toekomst.
Praktische en doelgericht, daar houden we 
als ondernemer van! ■

Bacteriën en mieren verwarmen straks ons huis

Energie oogsten bij het Betuws Wijndomein
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De komende jaren ligt er een
 � inke uitdaging als het gaat 

om klimaatneutraal zijn. Dat pakken 
we bij K3 met beide handen aan door 

nieuwe duurzame energie in het 
landschap de ruimte te geven. 

De Molenkampen in Beusichem en de 
Lingemeren in Echteld zijn daar twee 

mooie voorbeelden van.  

Als gebiedsontwikkelaar kijken we niet alleen 
naar duurzame energie op het land, maar ook 
op het water. Ons werkgebied bestaat voor 
een belangrijk deel uit water. En dat biedt 
mogelijkheden. Want door met het water 
samen te werken, is ook deze  ruimte te ge-
bruiken.  

Verduurzamen vraagt om een collectieve 
aanpak 
Actief samenwerken met overheden, omwo-
nenden, lokale specialisten en energiecoöpe-
raties is de sleutel tot succes. Zo werken we in 
de gemeente Buren  samen met  eCoBuren 
en Vattenfall aan zonneparken op water. Een 
deel van de energie die we hier opwekken, 
gebruiken we voor  onze zandwinning met 

als doel: het realiseren van een CO2-neutrale 
bedrijfsvoering. 

Molenkampen in Beusichem 
In Beusichem realiseren we een nieuw na-
tuurgebied in aansluiting op natuurgebied 
De Regulieren. Hier voegen wij zonne-ener-
gie op het water aan toe.  Het  zonne-
park  komt te liggen op de diepere delen 
van de plas met voldoende afstand tot de 
oevers.  Hierdoor heeft het geen nadelige 
e� ecten voor de ecologie. Daarnaast bieden 
we samen met Vattenfall de mogelijkheid 
aan eCoBuren om het park na realisatie in 
100 procent lokaal eigendom over te ne-
men.

Lingemeren in Echteld 
In gezamenlijkheid met  de  omgeving, (na-
tuur)organisaties en betrokken overheden 
ontwikkelen we de Lingemeren tot een aan-
eengesloten, waterrijk natuur- en recreatie-
gebied. Op de Lingemeren zijn we ook bezig 
met verschillende initiatieven om duurzaam 
energie op te wekken. 

Zonneweide 
Met ruim 4.800 zonnepanelen  die jaarlijks 
1,2 miljoen kWh groene stroom opwek-
ken,  voorzien we de zandzuiger van eigen 

opgewekte groene stroom. De zonneweide is 
sinds 2017 in gebruik.

Lingepolder: drijvende eilanden met 
zonnepanelenveld 
De komende tijd starten we met de aan-
leg van de Lingepolder (zie onderstaande 
foto).  De eilanden  vormen een verbinding 
tussen de  oevers, waar wandelaars gebruik 
van kunnen maken.  Het is een verbeelding 
van  het typische Hollandse landschap:  met 
water,  dijken  en polders. Het drijvende zon-
nepanelenveld gaat jaarlijks 6 miljoen kWh 
aan stroom opleveren. Na de realisatie van 
het park starten we in afstemming met eCo-
Buren een crowdfunding voor het zonne-
park. De omgeving krijgt de mogelijkheid 
om � nancieel te participeren in het park. Ook 
wordt er jaarlijks een bijdrage geleverd aan 
een omgevingsfonds voor duurzame ener-
gie-initiatieven in de gemeente.  

Natuurontwikkeling door zandwinning
De  (natuur)ontwikkeling in  de Lingemeren 
en Molenkampen  wordt mogelijk gemaakt 
door zandwinning. Met dit zand kunnen we 
de herinrichting realiseren en � nancieren 
én voorzien we de bouwsector van essentiële 
grondsto� en, voor de aanleg van wegen en 
de bouw van huizen. ■

Samenwerken is dé sleutel bij inpassing duurzame energie in het landschap  
Zonnepanelen op het water bij Molenkampen en Lingemeren
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Caro is vormgever en een van haar specialis-
men is het inpassen van de oplossingen voor 
de energietransitie in het landschap. Want, 
wil de energietransitie succesvol zijn dan is 
er meer nodig dan oplossingen die voldoen 
aan voornamelijk technische en economi-
sche voorwaarden. 

Caro; elke verandering leidt tot aantasting van 
het landschap. Ook de energietransitie. Denk 
maar aan de zonnepanelen en windmolens. Zo 
gaat het al eeuwen. Denk je dat de windmo-
lens op de Kinderdijk gebouwd werden omdat 
ze mooi waren? Natuurlijk niet, het was nood-
zakelijk en veroorzaakte een verandering in het 
landschap.

Ik zie het verband met de energie transitie 
niet direct. Caro; Mits goed ontworpen zal de 
aanvankelijke aantasting na verloop van tijd 
wennen en uiteindelijke uitmonden in koeste-
ring. Nu genieten we bijvoorbeeld van Kinder-
dijk. Maar, voor die evolutie naar uiteindelijk de 
koestering is wel een verhaal nodigen moet de 
tijd er overheen gaan. Hoe komen we aan dat 
verhaal? Caro; Voor het verhaal zijn verbeelding 
en verleiding belangrijke voorwaarden. 

Prima, maar wie maakt dat verhaal? Caro; 
Dat ligt op het bordje van kunstenaars en ont-
werpers. Helaas worden we meestal te laat be-
trokken in het samenwerkingsproces. De trein 
rijdt vaak al terwijl we bij het vertrekstation 
hadden moeten instappen.

Hoe kunnen we dat anders organiseren? 
Caro; Sowieso moet dat uit de initiatiefnemers 
komen, maar zeker ook van beleidsmakers van 

de overheid. Ik pleit voor een minister van Ver-
beelding. Haha, dat lijkt grappig maar is tegelijk 
heel serieus. We hebben visie nodig. Mensen 
moeten namelijk meegenomen worden de 
toekomst in want anders ontbreekt draagvlak. 
Laten we bese� en dat deze energietransitie 
een kans is, een kans voor het landschap, zodat 
we over 25 jaar als de panelen weer verdwijnen 
een grote plus gemaakt hebben, voor de biodi-
versiteit en daarmee voor ons zelf. 

Bestuurders en politiek hebben hierin een 
belangrijke rol? Caro; Zeker! Maar ook alle 
andere betrokkenen. We moeten het samen 
doen. Het momentum is nu.

Redactie eCoBuren: Caro ontving voor haar 
idee De Langste Boomgaard van Europa de 
eerste prijs naar aanleiding van de prijsvraag 
Maak Gelderland Mooier, uitgeschreven door 
Provincie Gelderland. Haar uitgangspunt was 
het versterken en vergoenen van het beeld 
langs de A15 tussen Deil en Dodewaard. 
En wel op zo’n manier dat dit het DNA van 
de omgeving weergeeft: namelijk met de 
typische fruit-, sier- en laanbomen van de 
Betuwe. Dit doet ze samen met kunstenaar 
Jan van IJzendoorn die al bezig was met 
het vergroenen van het geluidsscherm bij 
Tiel in opdracht van Rijkswaterstaat. Inmid-
dels ondersteunen en denken verschillende 
partners mee: Rijkswaterstaat GPO, ProRail, 
Waterschap Rivierenland, WUR Wagenin-
gen, gemeente Tiel, Buren en Neder Betuwe, 
Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, 
Tree Centre Opheusden, Hart van Tiel, Fruit 
Delta, etcetera. ■

De rol van een landschapsarchitect 
is cruciaal voor succes!

De gemeente Buren krijgt er een mooi natuurgebied bij
Veel mensen in de gemeente

 kennen de locatie wel, de 
zandwinningsput aan de Beusichemse 
Broeksteeg. Ofwel, De Molenkampen. 

De zandwinning loopt nu naar z’n 
einde – naar verwachting 2024 – en 

daarmee wordt het tijd voor een nieuwe 
bestemming: Natuurontwikkeling en 

duurzame opwekking van energie. 

Het terrein van 40 hectare sluit aan bij het hui-
dige natuurgebied De Regulieren. Laatstge-
noemde is een prachtig natuur- en wandelge-
bied van ruim 260 ha met bloemrijke gras- en 
hooilanden. Met De Molenkampen ontstaat 
een natuurgebied van totaal 300 ha. Stichting 
Geldersch Landschap en Kasteelen is eigenaar 
van De Regulieren en De Molenkampen en 
ook de beheerder van de natuurgebieden.

Door de grote plas van 20 hectare neemt de 
variatie – een daarmee de biodiversiteit – van 
het gehele natuurgebied toe. Zo zullen de 
oeverranden geschikt gemaakt worden voor 
am� bieën, oeverzwaluwen en passende ve-
getatie. Op de site van eCoBuren is een link, 
www.ecoburen.nl/site/molenkampen naar 
een mooie video impressie van het te realise-
ren natuurgebied.

De Molenkampen wordt toegankelijk voor 
(wandelend) publiek. Het klompenpad 
Engel roderpad gaat deels door het gebied 
lopen zodat er een meer natuurlijke en rustige 
verbinding ontstaat tussen het klompenpad 
in Beusichem en De Regulieren. Kortom, een 
aanwinst voor de natuur en natuurminnende 
mensen. 

Het water in de plas staat stil en een belangrijk 
deel daarvan is dieper dan 10 meter. Dit deel – 
ongeveer 8 hectare – laat daarom nauwelijks 
leven toe en is dus bij uitstek geschikt om een 
zonnepark van drijvende panelen aan te leg-
gen. Het park blijft op ruime afstand van de 
oever en bestaat uit licht doorlatende zonne-
panelen. ■



Van Roekel & Van Roekel BV, 

Ingenieurs in constructies, heeft 

reeds enkele projecten voor eCo- 

Buren mogen uitvoeren. We zien 

uit naar een opnieuw prettige 

samenwerking in de toekomst!

Als u zonnepanelen op uw bestaande 

dak wilt plaatsen vraagt uw verzekeraar 

over het algemeen om een constructieve 

onderbouwing van uw plan. Immers,  

u voegt extra gewicht toe op het dak.  

En dat moet wel met voldoende veiligheid 

gedragen kunnen worden.

Ons bureau is al bij vele projecten met 

zonnepanelen betrokken geweest voor 

diverse opdrachtgevers waaronder gebouw 

eigenaren, woningstichtingen, particuleren 

en coöperaties.

We geven hierbij altijd practisch advies over 

de capaciteit van de bestaande constructies 

of mogelijke aanpassingen die nodig zijn 

om de capaciteit te verhogen. Als u dat 

wenst kunnen we ook vooraf een quickscan 

opstellen voor de mogelijkheden van uw 

dak. Onze definitieve rapportages worden 

ook door uw verzekeraar geaccepteerd.

Van Roekel maakt complex eenvoudig.
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Van Roekel maakt complex eenvoudig.

Het worden er steeds meer, elektrische
 auto’s op de Nederlands wegen. Ook in 

Buren zijn ze geen uitzondering meer; 
langzaamaan wordt elektrisch rijden 

bereikbaar voor een groot publiek. 

Alleen, met de laadinfrastructuur is het in 
Buren nog karig gesteld, en eigenlijk is alleen 
het stadje Buren zelf goed voorzien, onder 
andere met het eCoBuren laadplein aan de 
Onderdreef. Het is daarmee een belangrijk 
dossier voor eCoBuren, waar in nauwe sa-
menwerking met de gemeente hard aan 
wordt gewerkt. 

Twee stappen beleid gemeente Buren
In juni dit jaar heeft de gemeente de laatste 
hand gelegd aan het beleid voor het plaatsen 
van laadpalen voor elektrische auto’s in de 
gemeente Buren. Er is gekozen voor een twee 
stappen beleid: Als eerste stap wordt in iede-
re kern tenminste één laadpaal geplaatst, op 
een centrale en makkelijk bereikbare locatie, 
bijvoorbeeld bij een kerk of een school. 

Voor deze zogenaamde maatschappelijke 
laadpalen wordt een externe partij gekozen 
die deze in totaal 15 laadpalen gaat exploi-
teren. Als tweede stap wordt er een partij 
aangesteld die door inwoners, ondernemers 
of andere instanties in de gemeente bena-
derd kan worden voor het plaatsen van een 
laadpaal op een openbare (parkeer)plaats in 
de buurt.
Voor beide stappen maakt de gemeente ge-
bruik van een openbare aanbesteding waar 
een aantal geselecteerde bedrijven op in kan 
schrijven. Daarnaast is er in het beleid nog 
ruimte voor een aantal innovatieve projec-
ten, op aanvraag van (met elkaar samenwer-
kende) inwoners of ondernemers.

eCo Buren en den Hartog Quick Charge 
verwerven samen concessie
De aanbesteding voor de eerstgenoemde 
maatschappelijk laadpalen is inmiddels af-
gerond en eCoBuren heeft deze samen met 
exploitatiepartner den Hartog Quick Charge 
weten te verwerven. 
Dat is goed nieuws, omdat daarmee hope-
lijk dit jaar nog iedere kern ten minste één 
laadpaal heeft. Maar ook omdat den Hartog 
een deel van de opbrengst in een ontwik-
kelfonds van eCoBuren stort, en omdat leden 
van eCoBuren met korting kunnen laden. Op 
deze manier is de contributie van eCoBuren 
snel terugverdiend. Op de website van de 
gemeente vindt u de exacte locatie van de 
nieuwe laadpaal bij u in de buurt.

En daarna? Uiteraard stoppen we niet met 
onze inzet na deze eerste stap. Naast het 
voortzetten van onze samenwerking met de 

gemeente en steun aan de tweede aanbe-
steding, zijn we al volop met een aantal on-
dernemers en instanties in gesprek voor het 
plaatsen van laadpalen op hun terrein, en het 
beschikbaar stellen daarvan aan inwoners 
in de nabije omgeving. We houden u op de 
hoogte.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Wie zijn we: Quick-Charge is een onderne-
ming van Den Hartog Groot-Ammers. Den 
Hartog is een familiebedrijf met 120 werk-
nemers. Wij zijn actief op het gebied van 
traditionele brandsto� en en smeermidde-
len. De energietransitie raakt ons bedrijf op 
alle vlakken. In 2015 is daarom onze focus 
verlegt en hebben we ons statement aan-
gepast; “Den Hartog in 2035 weg bij fossiel”. 
Op dit moment biedt ons bedrijf haar 
klanten al de mogelijkheid om HVO (syn-
thetische diesel) te kopen waarbij de CO2 
tot 89% wordt gereduceerd. Ook leveren 
we Xtragreen diesel aan bedrijven en 
over heden om hiermee tot wel 30% CO2-
uitstoot te reduceren. 

Daarnaast is sinds 2020 Quick-Charge toe-
gevoegd. Dit bedrijf richt zich op laden van 
elektrische voertuigen. De focus ligt hier-
bij op bedrijven en laden in het openbare 
domein. Next step, werken we aan de mo-
gelijkheden voor het aanbieden van water-
stof op onze tankstations of het leveren van 

waterstof bij onze klanten. Verder heeft den 
Hartog een deelname in BleuAlp, een fabriek 
waarin plastics weer worden gera�  neerd 
naar nieuwe grondsto� en voor de kunst-
sto� ndustrie. Dit proces is nagenoeg circu-
lair en zorgt voor een afname van de “plastic 
soup” en waste plastics. 

Waarom met eCoBuren: Coöperatieve samen-
werking is dé ondernemingsvorm waarbij alle 
deelnemers pro� jt hebben. Juist dit spreekt 
ons zo aan in eCoBuren. De samenwerking 
tussen eCoBuren en Den Hartog Quick-
Charge maakte daarom onlangs de inschrij-
ving op de aanbesteding van 15 maatschap-
pelijke laadpalen in Buren zo kloppend. 
Gemeente Buren wilde bij deze aanbeste-
ding graag maximale connectie met de loka-
le gemeenschap, en dat is met onze samen-
werking ook uitstekend gelukt.
Hoe dan: De laadpalen die geplaatst worden 
door Quick-Charge zijn door iedereen te ge-
bruiken, ze leveren lokaal duurzaam opge-
wekte stroom, en ze leveren voordeel op voor 
eCoBuren en haar leden.

Onze missie: “Het behalen van onze kli-
maatdoelen is een opdracht aan iedereen. 
Overheid, bedrijf en particulier. Het dient 
een coöperatief doel namelijk een gezon-
de leefomgeving voor iedereen, nu en in de 
toekomst. We zien u straks graag als klant bij 
onze laadpalen in de gemeente Buren”. ■

Binnenkort in de gemeente Buren: Laadvoorzieningen in elke kern
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Colofon

Coöperatie eCoBuren U.A.
Buitenhuizenpoort 3
4116 CA Buren

KvK nummer: 72774568
BTW: 859232384B01
Bank: NL69 INGB 0008 6110 20

www.ecoburen.nl
Telefoon: (0344) 84 62 81
E-mail: info@ecoburen.nl

Dit katern is mede mogelijk gemaakt door onze 
volgende partners:
• Energieplusdak Barneveld
 www.energieplusdak.nl
• Van Roekel & Van Roekel BV Rhenen
 www.roekel.nl 
• K3, Andelst
 www.k3.nl/themas/duurzame-energie 
• Greenchoice Rotterdam
  www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/

energiecooperaties
• Den Hartig-QuickCharge Groot Ammers
 www.denhartogbv.com/elektrisch-laden
• Rabobank West Betuwe West Betuwe
 www.rabobank.nl/over-ons
• Gemeente Buren
 www.buren.nl/duurzaamheid

Eindredactie: L. Witteveen, E. Obdeijn

Kennisdeling is een must
De wereld van duurzame energie-opwek-
king, het besparen van energie, opslag van 
energie en duurzame mobiliteit ontwikkelt 
zich razendsnel. ECoBuren houdt u, in sa-
menwerking met andere coöperaties in de 
regio Rivierenland, graag op de hoogte. Dit 
doen we veelal door online webinars, colle-
ges, energie cafe’s, etcetera. Ter illustratie zo-
maar een greep uit de onderwerpen van het 
laatste jaar:

Energiecafé  Energiezuinig wonen –  
Waar begin je?

Webinar  Zonnedaken voor 
bedrijfspanden

College   De zin en onzin van waterstof
College  Alles wat je wilt weten over 

kernenergie
Lezing   Biodiversiteit, alle beestjes 

helpen
Lezing   Klimaatverandering voor 

dummies – Als je het weer niet 
begrijpt

Webinar  Subsidie en financiering voor 
ondernemers

Veel van deze kennissessies zijn terug te  
kijken. Heeft u belangstelling voor een on-
derwerp laat het ons dan weten, we sturen u 
dan een linkje. We blijven natuurlijk doorgaan 
met het organiseren van kennissessies. Het 
actuele programma kunt u vinden op onze 
website. Zo staat 25 januari 2022 het volgen-
de (online) webinar op het programma 

Koken met je elektrische auto?
In ruim één uur praten Paul Broos, specia-
list elektrische mobiliteit en Wilco de Wit,  
programmamanager duurzame mobiliteit, 
je bij over de laatste ontwikkelingen: Bepaal 
zelf wanneer je elektriciteit van het net be-
trekt of daarvoor de opgeladen accu van je 
auto inzet. Welk gemak levert dit op en hoe 
kun je daar financieel beter van worden? ■

Met de stijgende energieprijzen
 worden we steeds bewuster van ons 
energieverbruik en de noodzaak om 

deze zoveel mogelijk te beperken. 
Niet alleen goed voor het milieu maar 

ook voor onze portemonnee. Maar 
waar begin je en wat is er mogelijk? 
Daarvoor is er het energieloket, een 

onafhankelijke adviesdienst waar 
zowel particulieren als ondernemers 
terecht kunnen met hun vragen over 

energiebesparende maatregelen. 

Woningeigenaren krijgen via de website 
www.energieloketburen.nl direct overzicht 
van de mogelijke maatregelen en kunnen 
kosteloos een afspraak maken met een 
energiecoach. Het energieloket is een ge-
meenschappelijk initiatief van de Gemeente 
Buren en eCoBuren en wordt “gerund” door 
eCo Buren. De energiecoach is een enthou-
siaste vrijwilliger die bij jou aan huis komt 
om samen de mogelijkheden voor jouw wo-
ning te bespreken. Hij of zij is geen specialist, 
maar beschikt over een brede kennis van de 
verschillende kleine en grote maatregelen 
waarmee je energie kunt besparen. Afhan-
kelijk van de wensen kan de energiecoach 
je in contact brengen met de juiste specialist 
of uitvoerder. Wil je meer weten over zonne-

panelen, isoleren of alternatieven voor ver-
warmen met aardgas? Plan dan online een 
afspraak met een energiecoach.

Ook voor ondernemers is investeren in duur-
zame maatregelen aantrekkelijk. Steeds meer 
van het vervoer en transport wordt elek-
trisch, evenals het verwarmen en koelen van 
het bedrijfspand. Via een eigen dak met zon-
nepanelen kan in de benodigde elektriciteit 
worden voorzien, zodat er bespaard wordt 

op de maandlasten. Maar zorg ook voor ener-
giebesparing door isolatie en energiezuinige 
apparaten en machines, want alles wat je niet 
nodig hebt, hoef je niet op te wekken. Het 
energieloket voor ondernemers helpt je met 
jouw duurzame ondernemersvraag en wijst 
je de weg naar onafhankelijke adviseurs en 
subsidiemogelijkheden. Kijk voor het actuele 
aanbod van diensten voor ondernemers op 
www.ecoburen.nl en maak vrijblijvend een 
kennismakingsafspraak. ■

Energieloket voor particulieren en ondernemers



625 “Appeltjes van Oranje” voor de gemeente Buren

Overal in de Betuwe komen hoogstamboomgaarden voor. 
Deze bomen zijn typerend voor deze streek en horen thuis op het 
boerenerf. Ze zijn belangrijk voor natuur en dieren. De gemeente 
Buren, Stichting Buren 625 en Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLG) willen meer van deze fruitbomen planten. 
Om het jubileum ‘Buren 625 jaar stad’ te vieren plant de 
gemeente samen met haar inwoners 625 hoogstamfruitbomen 
van Betuwse rassen. 

625 jaar stadsrechten Buren
In 2020 vierde Buren dat zij 625 jaar eerder stadsrechten kreeg van 
ridder Allard, heer van Buren en Beusichem. 
Vanwege dit jubileum start de Stichting Buren 625 samen met 
gemeente Buren en SLG een hoogstamfruitproject met als doel om 
625 hoogstambomen in boomgaarden, tuinen of op erven van 
inwoners van de gemeente aan te planten. 
Op deze manier helpen de inwoners mee:
• om deze karakteristieke boomgaarden in stand te  
 houden;
• de identiteit van de Betuwe te versterken;
• de biodiversiteit te stimuleren. 

Gratis Betuwse fruitboom voor inwoners 
Aan deze jubileumactiviteit kunnen alle inwoners meedoen. 
Inwoners kunnen per huishouden één gratis hoogstamboom 
ontvangen voor in hun tuin of op hun erf. Een hoogstamboom 
neemt uiteindelijk veel ruimte in. U dient plek te hebben voor 100 
m2 voor 1 hoogstamboom. In het buitengebied kunnen inwoners 
ook gratis hoogstambomen krijgen voor de aanleg van een nieuwe 
boomgaard. Gekozen kan worden uit twaalf typische Betuwse 
rassen, zoals Avezaath Kapel (peer), Lombarts Calville (appel), 
Betuwse Kwets (pruim) en Bigarreau Napoleon (kers). Dit project is 
mogelijk dankzij de gemeente Buren en provincie Gelderland. Het 
aantal beschikbare bomen is beperkt. Op betekent op. De feesteli-
jke uitdeeldag is op zaterdag 18 december in het Plantsoen in 
Buren.  

Bomen voor scholen
Wethouder Groen Pieter Neven is enthousiast over de uitdeelactie: 
“Ik ben blij met deze mooie actie. Hoogstambomen horen bij onze 
gemeente. Je ziet ze op veel plekken in Buren. Tijdens de Klimaat 
Top op De Klepper in Zoelmond vroegen de leerlingen om een 
boom. Die belofte heb ik gedaan. Alle basisscholen in de gemeente 
Buren krijgen een boom van ons.”

Overige jubileumactiviteiten
Het hoogstamfruitproject is een van de jubileumactiviteiten van 
Stichting Buren 625. In december 2021 staan er nog meer activiteit-
en gepland. Kijk op de pagina’s van www.burenstad.nl voor meer 
informatie over de uitdeeldag en de overige activitei-
ten.

Doet u mee? Meld u aan voor een gratis hoogstamfruitboom via de 
website www.burenstad.nl/site/buren625.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Freek 
Aalbers van SLG via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl of 
026 – 353 74 44 of met Evert Obdeijn van de Stichting Buren 625 via 
info@evertobdeijn.nl of 06 – 51408502
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Credion realiseert 

Eerst de feestdagen, maar wat daarna? Wat zijn uw ambities voor het komende jaar? Bent u op zoek 
naar werkkapitaal, of wilt u investeren en/of uitbreiden? Met onze kennis en de beschikking over ruim 
100 verschillende financiers, zijn wij dé specialist om uw financiering succesvol te realiseren.

Credion Rivierenland    Plantijnweg 32a    4104 BB  Culemborg    (0345) 63 82 00     rivierenland@credion.nl

‘Hoe groot zijn uw zakelijke 
ambities voor 2022?

Het kan met Credion.’

www.credion.nl

Het kan met Credion.

Heeft u advies of hulp 

nodig? Neem vrijblijvend 

contact met ons op. Wij 

staan u graag bij als uw 

financieringsspecialist.

Arjan Staal
astaal@credion.nl

06 51 43 85 12

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

Dus bestel uw vis vóór donderdag 23 december en wij nemen het 
gekoeld voor u mee. Betalen graag met PIN. 
Voor bestellingen, ideeën of advies bent u van harte welkom bij de 
verkoopwagen van Vishandel Kirsten, of neem telefonisch contact op 
via 06 15 24 38 07. 

Een overheerlijke kerst met Vishandel Kirsten

Vrolijk kerstvis!

Bij Vishandel Kirsten zijn in de decembermaand allerlei heerlijke 
visspecialiteiten te verkrijgen.
Met een groot aanbod aan verse en gerookte vissoorten, een 
mooi assortiment aan schaal- en schelpdieren en feestelijk 
opgemaakte gourmetschotels, visschotels en salades, zet u in een 
mum van tijd een smakelijk kerstdiner op tafel. 
Vanaf 1 december kunt u bij ons een bestelformulier ophalen aan 
onze verkoopkraam. 
Hierin staat ons assortiment en onze kerst toppers uitgelicht voor 
een heerlijke kerst.

Zodra u het bestelformulier bij ons inlevert kunt u uw kerstbestel-
ling corona-proof ophalen bij ons Pick-up point bij Boon's super-
markt op vrijdag 24 december van 08.30 tot 10.30 uur. 
Ter info: alleen ophalen van bestellingen!
Wij staan niet met de verkoopwagen. 



Bron: Leukerecepten.nl

Groentegratin lekker, makkelijk en feestelijk
 
•  Hoofdgerecht
 
•  15 Min + 45 Min Oventijd
 
•  3-4 Personen
 
Heerlijke gratin uit de oven met plakjes courgette, wortel, tomaat en 
aardappel in room en gegratineerd met kaas
Ingrediënten
3 personen
1 courgette
3 tomaten
1 grote wortel
snuf tijm
snuf bieslook
1 teen kno�ook
 snuf peper en zout
400 gr aardappelschij�es
125 ml slagroom
1 ei
1 handje geraspte kaas
boter om in te vetten

Benodigdheden
•  Ovenschaal

Bereiding
 
 Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de courgette, tomaten en 
wortel in plakjes van ca 2 mm dik. Tip: heb je weinig tijd? Kook dan 
de aardappels en wortel 5 minuutjes voor.
 
 Klop het ei los met de room. Pers de kno�ook er bij en breng het 
mengsel op smaak met peper, zout, tijm en bieslook. Roer ook de 
kaas er door.
 
 Verdeel de plakken groenten en aardappel mooi over een  
  ingevette ovenschaal. Giet het roommengsel  
  over de groenten. Bak de aardappelgratin ca. 45  
  minuten in de oven. Heb je de aardappels en  
  wortel voorgekookt, houd dan een baktijd van  
  ca. 30 minuten aan.

        Tip: je kunt dit gerecht ook van te voren  
      bereiden, bewaren in de koelkast en later in  
         de oven bakken.
 
          Dit gerecht kun je als hoofdgerecht 
serveren, bijvoorbeeld met een salade, of als bijgerecht bij een 
stukje vlees, vis of vega

Stoofperen met bladerdeeg
 
•  Nagerecht
 •  30 Min + 45 Wachten + 20 Oventijd 
•  4 Stuks

Deze in witte wijn gestoofde peertjes in bladerdeeg lijken net kleine 
kerstboompjes
Ingrediënten 
4 stoofpeertjes (gewone peren kunnen trouwens ook)
500 ml witte wijn
1 laurier blaadje
100 gr suiker + 2 eetlepels om te bestrooien
1 kaneelstokje
1 eetl citroensap
1 vanillestokje
Snuf kaneel
4 blaadjes bladerdeeg
1 ei
Bereiding
Schil de stoofperen en laat het steeltje er boven aan zitten. Snijd het 
kroontje onderin er uit. Schraap het merg uit het vanillestokje. Breng de 
wijn met citroensap, 150 gr suiker, blaadjes laurier, kaneelstokje en het 
vanillemerg en stokje aan de kook in een grote pan. Leg de peertjes er 
in en laat 45 min met de deksel op de pan op laag vuur stoven

 

 
 
 
 

. Verwarm de oven op 200 graden. Laat 10 min voordat de 
stoofpeertjes klaar zijn het bladerdeeg ontdooien. Schep de 
peertjes met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken en iets 
afkoelen. Snijd eventueel de onderkant van de peer recht zodat ze 
beter blijven staan. Verwijder het vanillestokje, kaneelstokje en 
laurierblad uit de wijn en laat op het vuur pruttelen zonder deksel 
zodat deze kan indikken. Zet het vuur uit zodra de siroop de gewen-
ste dikte heeft.
 
Snijd het bladerdeeg in dunne stroken van ca 1 cm. Wikkel een 
strook onder om de peer. Pak een volgende strook en druk deze 
goed vast aan het uiteinde van de strook die al op de peer zit. 
Overlap de stoken iets. Herhaal dit totdat je bovenaan de peer bent. 
 
Zet de peren in een ovenschaal (er kan een beetje vocht uit komen). 
Maar gebruik niet een al te hoge schaal want dan wordt het onder-
ste gedeelte van het bladerdeeg niet zo snel knapperig. Klop het ei 
los en bestrijk het bladerdeeg hier mee. Roer ongeveer 2 eetlepels 
suiker met een snuf kaneel door elkaar en bestrooi de peren 
hiermee. Zet de peren ongeveer 20 minuten in de oven.
 
Je kunt ze warm of koud serveren (warm vind ik zelf net iets lekkerd-
er). Zet een peer op een bordje en bedruip met het de ingekookte 
siroop. Ook lekker met slagroom en/of een bol ijs, een aardbei er op 
als piek.

Bron: Leukerecepten.nl

 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

De meeste van de bovenstaande 
recepten kunnen wij leveren

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

De meeste van de bovenstaande 

Streekproducten 
groente en fruit 
zuivel en vlees

Kerstpakket nodig?
Kom maar kijken naar 
onze creatieve creaties

^



Kaas van Spilt dat is wat u wilt

Buitenlandse Kaasspecialiteiten o.a. 
uit Frankrijk - Italië - etc

Kaas FondueKaas Fondue
in diverse smakenin diverse smaken

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

Het is er weerHet is er weer

Raclette
Kaas

Raclette
Kaas

Specialiteit uit de
Franse Alpen

Specialiteit uit de
Franse Alpen

250 gram € 2,98€ 2,98

Kaarsjes aan en genietenKaarsjes aan en genieten

Kaas van Spilt dat is wat u wilt

Buitenlandse Kaasspecialiteiten o.a. Buitenlandse Kaasspecialiteiten o.a. 

voor een gezellige avond

Iedere woensdagmorgen op het marktplein in Lienden

Smaakvol kerst kaasplankje

Ingredienten
• Basace du Berger
• Zwitserse Gruyère
• Manchego
• Galbani Taleggio
• Brabants Blauw

Omschrijving:
Kerst is natuurlijk bij uitstek de tijd om indruk te maken met een 
smaakvol kaasplateau! 
De Taleggio is een unieke kaas met een romige structuur en een 
smaak die neigt naar paddenstoelen. 
Manchego is bekend om de ongeëvenaarde nootachtige smaak 
terwijl het geitenkaasje Besace du Berger een intens zuiver toegan-
kelijk karakter heeft. 
De meer uitgesproken kazen op dit plateau zijn de krachtige 
Zwitserse Gruyère en de heerlijk pikante Brabants Blauw uit pure 
Hollandse geitenmelk.

Let op! Serveer de kaas op kamertemperatuur.

Recept: kaas.nl

Met deze kerstborrelboom 
ziet je borreltafel er gegaran-
deerd heerlijk kerstig uit! 
Het is ontzettend makkelijk 
om te maken en ook nog 
eens lekker en gezond. 
Serveer de borrelboom met 
heerlijke sausjes, bijvoorbeeld
mosterd of chutney. 

- verschillende soorten kazen 
   (oude kaas, komijnekaas, 
    fenegriek, etc.)
- verschillende soorten fruit 
   (rode druiven, groene druiven,
    blauwe bessen, etc.)
- verschillende soorten groenten (cherry tomaatjes, ronde wortel-
   tjes, etc.)
- sauzen (bijvoorbeeld mosterd of chutney)

Benodigdheden
- grote borrelplank

Bereidingswijze
1. Snijd de kazen in hapklare blokjes. 
    Maak een 'stam' van een van de kaassoorten en snijd een ster uit  
    die je als 'piek' gebruikt.
2. Leg de stam onderaan de plank/schaal en de ster bovenaan.
3. Maak daar tussen rijen met verschillende soorten kazen en wissel    
     deze af met rijen fruit en/of groente.
4. Doe de sauzen in verschillende kleine bakjes en serveer deze bij  
    de borrelboom.

Kerstborrelboom

Gevonden op Smulweb.nl



Bezoek het

Net even iets makkelijk dan een giga-kalkoen of een uit de kluiten 
gewassen kip. Parelhoen is heerlijk sappig en mals en ideaal om te 
bereiden in de oven. Vanwege zijn kleinere formaat is de oventijd ook 
wat korter dan bij kip en kalkoen.
Zelf vinden we dit een erg geslaagd en vooral ook gemakkelijk recept. 
Ben je wel met een grote groep dan kun je meerdere parelhoenders 
klaarmaken. Het leuke daaraan is weer dat je ervoor kunt kiezen om 
verschillende vullingen te gebruiken. Mogelijkheden genoeg wat dat 
betreft

Dit heb je nodig (vier personen)
• 1 ui
• 2 teentjes kno�ook
• 150 gr portobello’s
• 50 gr olijven
• 1 hele parelhoen (ca. 1 kilo)
• 1 bos/bakje Italiaanse kruidenmix
• 30 gr ontbijtspek
• 50 ml witte wijn
• 1 citroen

Zo maak je het
Bereidingstijd: 20 minuten + 70 minuten oventijd
• Verwarm de oven voor op 175 graden.
• Snipper de ui en hak de kno�ook �jn.
• Snijd de portobello en de olijven in kleine stukjes en meng  
 met de ui en kno�ook.
• Vul de parelhoen met het mengsel en met de bos   
 Italiaanse kruiden.
• Bind de parelhoen weer dicht met rolladetouw
• Bedek de parelhoen met de plakken ontbijtspek.
• Giet wat olie in een ovenschaal en leg de gevulde   
 parelhoen erin.
 
• Zet de gevulde parelhoen voor 10 minuten in de oven.
• Draai de temperatuur terug naar 125 graden en laat de   
 parelhoen een uur door garen op deze temperatuur.   
 Overgiet de parelhoen regelmatig met braadvocht.
• Haal de parelhoen uit de oven en blus af met de witte wijn.  
 Laat de parelhoen minstens 10 minuten rusten.
 
• Verwijder de bos Italiaanse kruiden uit de parelhoen en   
 snijd in bouten, �lets en stukken.
• Besprenkel met citroensap en garneer met Italiaanse   
 kruiden.
Tips en tricks
• Zorg dat de parelhoen op kamertemperatuur is, voordat   
 hij in de oven gaat.
• Was de portobello’s niet, maar boen ze schoon met een   
 licht vochtige doek. Draai de steel eruit en schraap de   
 lamellen er (desgewenst) met een eetlepel uit.
• Het staat feestelijk en mooi om de parelhoen in zijn geheel  
 te serveren

Gevulde parelhoen



Bezoek het



Bezoek hetEINDEJAARSACTIE
Gratis boodschappen doen!

Scan de code om te zien waar je de bonnen 
allemaal in kunt leveren. Of kijk op onze  
website: www.healthclubjulien.nl

Word nu lid bij Juliën en ontvang:
*Een originele Juliën boodschappentrolley
*Een waardebon t.w.v. € 20,00

Ben je al lid bij Juliën?
Maak iemand anders lid en ontvang allebei:
*Een originele Juliën boodschappentrolley
*Een waardebon t.w.v. € 20,00

De actie 
loopt t/m 

30-12-2021!



SFEERDAGEN
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Bezoek het

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

www.tuincentrumvaningen.nl

Sfeerdagen 
Vrijdag 26 november van 9.00 - 20.00 uur

Zaterdag 27 november van 9.00 - 16.00 uur

Onze winkel is compleet omgetoverd in een magische kerstdecor.
Lichtjes, warme tinten en natuurlijk heel veel sfeer.

Op deze dagen kunt u inspiratie opdoen, 
komen shoppen en genieten.

Natuurlijk zorgen wij voor scherpe acties en
voor de innerlijke mens.

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

Tuinkwekerij Cor Nijhof 

Mauriksestraat 1 Zoelen 0344-615 439

Koop nu 
winterplanten
voor kleur in

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



Wanneer de restauratie klaar is dat weten we nog niet precies, maar 1 december 2021 gaan we 
beginnen, aldus eigenaren Wim Derksen en Greetje Spies.
Inmiddels is de vergunning de�nitief en mag er gestart worden met de restauratie. 
Al maanden lang zijn de medewerkers bezig met de voorbereidingen. 
Ze maken allerlei werkjes, soep, kransen, kaarten, voederhuisjes, kerstspulletjes om te verkopen 
en de volledige opbrengst hiervan gaat in de pot voor de molen. 
Op deze manier dragen de cliënten een waardevolle steen bij aan de restauratie.

Provincie Gelderland draagt 60% bij van de totale restauratiesom. 
De overige 40% komt uit andere fondsen, crowdfunding en donaties. “De totale begroting is nog 
niet rond, maar ook daarin hebben we alle vertrouwen dat het goed komt” zegt Wim.
De molen moet weer een pleisterplaats worden in het dorp. 
Waar er gewerkt wordt met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De doelgroep ligt vooral bij mensen met een psychische hulpvraag (denk bijvoorbeeld aan 
klachten na de diagnose autisme, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornis, PTSS). 
“Mensen kunnen soms (tijdelijk) niet meer meekomen in de reguliere arbeidsmarkt en zoeken 
toch een zinvolle dagbesteding. Daarvoor zijn wij. 
Graag verbinden wij vrijwilligers en cliënten om zo tot een mooie daginvulling te komen” legt 
Greetje uit.

Een aantal cliënten bouwt ook daadwerkelijk mee aan de molen, anderen doen het door middel 
van verkoopbare werkjes of taarten maken. In de toekomst willen ze zelfgemalen graan en brood 
gaan verkopen en een terras openen met zelfgemaakt gebak om ook op die manier de mensen 
een nuttige dagbesteding te bieden.
Enorm dankbaar zijn Wim en Greetje voor hun vrijwilligers! 
Zonder hen waren ze niet zover gekomen. 
Zowel voor nieuwe cliënten als voor nieuwe vrijwilligers is er nog ruimte.

NB! De geplande open dag van 1 december kan in verband met de maatregelen geen doorgang 
vinden.
Zaterdag 4 december staat er een kraam bij de Jumbo om de spullen die de cliënten hebben 
gemaakt te verkopen. De volledige opbrengst gaat in de pot voor de molen. 
Alles is te volgen op facebook of instagram.

Open dag Zorgmolen de Hoop Lienden 

Zorgmolen de Hoop
Greetje Spies & Wim Derksen
Voorstraat 44
4033 AE  LIENDEN
0344 604131
www.zorgmolendehoop.nl / 
www.stichtingvriendenmolendehoop.nl
facebook: @zorgmolendehoop / 
@stichtingvriendenmolendehooplienden
Instagram: zorgmolenhoop

Wij bezochten de eerste beekridderkwekerij in Nederland van 
aquacultuurbioloog Jelle Busscher in Wely in de Betuwe. 
In een oude opslag realiseert Jelle daar zijn jongensdroom: het 
kweken van de Betuwse beekridder. 
Jelle heeft veel in het buitenland gewerkt, waaronder een paar jaar in 
Noorwegen. Daar trof hij de beekridder aan, een interessante soort 
om mee te gaan kweken.
Van ei tot consumptie vis dat was de droom van Jelle.
Dankzij o.a. de steun van het regionaal investeringsfonds van de 
gezamenlijke gemeenten in Rivierenland was de kwekerij een feit. 
Jelle’s vader steunt hem, hij verzorgt het technische gedeelte en is zo 
nauw betrokken bij het proces. 

Jelle kweekt zijn beekridders op een verantwoorde manier. 
De beekridder zit qua smaak tussen dat van zalm en forel in. 
Het grootste voordeel van deze vis is dat hij relatief eenvoudig is te 
kweken en dat er ook minder visvoer nodig is dan voor bijvoorbeeld 
zalm. 
Het visvoer dat gebruikt wordt is afkomstig van duurzame en 
traceerbare bronnen, is het voer ook vrij van GMO’s. (genetisch 
gemodi�ceerd materiaal) 

Beekridder, de streekvis van Jelle Busscher

De beekridder wordt gekweekt in een RAS systeem en heeft geen 
impact op de omliggende omgeving. (Recirculating Aquaculture 
Systems, afgekort RAS). Eén van de belangrijkste redenen voor het 
gebruik van recirculatiesystemen zijn de klimatologische omstan-
digheden in Nederland. Het hergebruik en zuiveren van water in RAS 
bespaart energie en water.

Tevens wordt tijdens het kweekproces ook rekening gehouden met 
het dierenwelzijn. 
Door veel stroming in het water te brengen wordt het natuurlijk 
gedrag gestimuleerd. 
Daarnaast wordt gestreefd om ziekte uitbraak te voorkomen, 
waardoor gebruik van chemicaliën en antibiotica niet nodig is tijdens 
de kweek. 

Een grote afnemer is de horeca, waar de Beekridder steeds vaker op 
het menu staat. Ook worden de eindproducten op dit moment 
verkocht door een aantal winkels en streek labels als Puur Betuws en 
Betuws Best
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• Alleen op afspraak

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

Bezoek het

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Neem vandaag nog vrijblijvend contact op! 

  

 

 

 

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

 

Aron van Doorn 

PC/ LAPTOP PROBLEMEN?
WIJ LOSSEN HET VOOR U OP,

OOK BIJ U THUIS!

JOHAN VAN WIJK
A U T O M A T I S E R I N G

Appelboogerd 6 
4003 BV Tiel
06-20975440
www.jvwautoma�sering.nl
info@jvwautoma�sering.nl
Bel/ What sapp of mail voor een afspraak

Openingstijden:
ma t/m vr. van 09.00-18.00u



Veerpont Eck en Wiel - Amerongen
“Tijdens de feestdagen is iedereen vrolijk”

Eck en Wiel – De veerpont van Eck en Wiel naar Amerongen vaart het 
hele jaar door. Ook tijdens de feestdagen brengt de bemanning je 
veilig naar de overkant. Schipper Jan van Dijk (48): “Er hangt tóch een 
andere, een �jnere sfeer in die periode.”

Per uur vaart de pont een keer of zeven heen en weer. Om even voor 
zes vaart hij naar de overkant van de Nederrijn naar Amerongen om 
daar om 06.00 zijn eerste passagiers op te halen die de overtocht 
willen maken. 

Oud & Nieuw
Om half zes staan de mannen van de pont al paraat voor de dagelijk-
se check. Tegen 23.50 vertrekt de boot voor de laatste keer naar Eck 
en Wiel. “Met Oud & Nieuw stoppen we om negen uur. De sfeer 
tijdens de feestdagen is anders. De mensen zijn vrolijker. Natuurlijk 
ligt dat ook aan het weer en het verkeersaanbod. Maar de persoon-
lijke verhalen horen we het hele jaar door. Van triest tot blij. Buiten 
het hoogseizoen hebben we 80% vaste klanten voor wie we een 
soort maatschappelijk werkers zijn.” Jan en zijn collega’s horen veel 
dingen die uit het leven gegrepen zijn. “Er zijn er ook bij die niks 
zeggen en die op je neerkijken. Dat is gelukkig slechts een enkeling. 
We zullen wel vaak de schuld krijgen van een vertraging als iemand 
te laat op zijn of haar werk verschijnt,” lacht Jan. 

  
Vlogger
Ze maken leuke dingen mee. Collega’s die verkering hebben 
gekregen met een passagier en die later met elkaar getrouwd zijn. 
Bruiloftsfotogra�e is ook geregeld aan de orde. En de bekende 
vlogger Enzo Knol vaart regelmatig mee over de pont. “Die komt 
dan een dagje vissen in het Rivierengebied. Hij maakt daar een vlog 
over, zet deze op YouTube en maakt daar weer 2.600.000 volgers blij 
mee.” 

Arno voor de Poorte

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

Betrokken bij uw onderneming!

advertenties 86x190.indd   6 26-10-2021   17:06



Bezoek het
Handelsonderneming van Viegen succes in jullie nieuwe pand

Jebo - Bikkelsweg 5 - 4032 ND  Ommeren - 06 – 20 40 00 73
Info @ jebo-ommeren.nl - www.jebo-ommeren.nl

BOUWBEGELEIDING

IJzersterk fundament onder elk bouwproject

    
Bonegraafseweg 4b  |  4051 CH Ochten   

0344 - 64 70 80

  info@augustinusbv.nl

   www.augustinusbv.nl

Wapeningsstaal

Betonpompen

Betonbouw

Betonvloeren

Volg ons op:

 Instagram

 LinkedIn

 Facebook

Koelen
Vriezen
Natuurlijke koudemiddelen
Airconditioning
Warmtepompen

De complete installatie bij van Viegen
door ons gerealiseerd

Haagwinde 102 4007 VW Tiel
E-mail: info@dewildekoeltechniek.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 835 136 36

Wij hebben hier uitgevoerd:
• Inbraakbeveiliging
• Camerasysteem
• Toegangscontrole 
• Domotica

Pascalweg 5-09
4104 BE Culemborg
T: 0345 - 701093

I: koppelaarbeveiliging.nl
E: info@koppelaarbeveiliging.nl

Dak- en gevelbeplating, staalconstructies, dakrenovaties en 
asbestsaneringen.

Bij VIEMAT montage streven we iedere dag weer om een uniek en 
hoogwaardig stuk vakwerk te monteren. 
Wij zijn gespecialiseerd in �exibiliteit en het ontzorgen van onze klant. 
Wij bouwen voor aannemers, bouwbedrijven en zakelijke klanten, maar 
ook als particulier kunt u bij ons terecht voor uw renovatie- of 
nieuwbouwproject.

Parallelweg 67a, 4041 EA Kesteren
T: +31 (0)85 023 94 04
I:viemat.nl E:info@viemat.nl

Openingstijden
M.- VR. 08:00 - 17:00 uur
ZAT. 08:00 - 13:00 uur
'S AVONDS Op afspraak

Advies en aanleg van technische installaties
elektrotechniek, netwerken, telefonie, internet,

toegangscontrole, beveiliging en domotica

Lienden
0344 228999

Gerold Goebels
gerold@techgie.nl

06 1337685
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‘De gasten vinden de locatie erg mooi en waarderen de pannenkoeken die wij maken’, zegt Johan Jonkers. 
’Daar zijn we ook erg goed in. Kwaliteit is van belang, maar daarnaast speelt gastvrijheid en service een 
hele grote rol.’  
Al op jonge leeftijd werd dat de exploitant van De Pannenkoekenbakker – zoon van een bekende slagers-
familie uit Est- met de paplepel ingegeven. Eind 2015 werd hij  bedrijfsleider bij De Pannenkoekenbakker 
in Buren, waar hij in 2019 de exploitatie overnam. 

Franchise
De Pannenkoekenbakker is een landelijke franchise-organisatie, waarbij ook het Burense pannenkoeken-
restaurant is aangesloten. ’Een prachtig concept’, vindt Jonkers, die er veel baat bij heeft.
 ‘Elk van de 15 aangesloten restaurants heeft een zelfstandig ondernemer, maar iedereen legt in zijn restau-
rant, zijn eigen accenten. Wij doen dat bijvoorbeeld met fruit. 
En onderling worden er veel tips en ideeën uitgewisseld.’
Voor de Burense horeca zit de kracht verder in samenwerken en samen optrekken. 
Het evenement Chateau voor Buren en het Walking dinner zijn er voorbeelden van. 
’We lopen elkaar niet voor de voeten. Ieder heeft zijn eigen doelgroep’’, zegt Jonkers. ‘’Als Burense horeca 
gaat het onderling ook erg goed.’’ 

Gezellig een pannenkoek eten, een kinderfeest, een speciale opa en oma-dag…. 
bij De Pannenkoekenbakker in Buren is heel veel mogelijk! 
Voor informatie: tel. 0344 – 572783 of www.pannekoekenbakker.nl

25 jaar en ‘’Wij zijn heel goed in pannenkoeken bakken’’
Dit jaar is er bij De Pannenkoekenbakker in Buren een jubileum te vieren. Het bedrijf bestaat 25 
jaar. Sindsdien zijn er tienduizenden pannenkoeken gebakken en uitgeserveerd aan evenzovele 
gasten uit Buren en de regio én aan toeristen.
De Pannenkoekenbakker is gevestigd op een briljante locatie aan de Buitenhuizenpoort in 
Buren, maar dat verklaart echt niet alle succes. Aldus Johan Jonkers, die in mei 2019 de 
exploitatie van het bedrijf heeft overgenomen van de vorige eigenaar. Een kwart eeuw geleden 
was het een kleine vestiging, in een pand dat voorheen café was. In de loop der jaren is De 
Pannenkoekenbakker uitgebreid tot een bedrijf waar de gasten binnen beneden en boven 
kunnen eten en er buiten op het terras 200 zitplaatsen zijn gecreëerd.

Openingstijden
Ma.   Gesloten
Di.     t/m za. 9.00 - 18.00 uur
Zo.    Gesloten

PRINCE HEERLIJK
Lutterveld 30A
4117 GV Erichem

Betuwskerstpakket.nl
prince-heerlijk.nl
info@prince-heerlijk.nl
+31 (0)6 121 324 15

Erichems familiepakket

Erichems kistjeErichems maaltijdErichems po�ertjespakket

Erichems vuurtje Erichemse zoetekauw

€ 44,95
excl. BTW

€ 48,99
incl. BTW

€ 37,50
excl. BTW

€ 40,85
incl. BTW

€ 57,50
excl. BTW

€ 62,65
incl. BTW

€ 38,95
excl. BTW

€ 42,45
incl. BTW

€ 39,95
excl. BTW

€ 43,55
incl. BTW

Prince Heerlijk is een combinatie van een 
streekwinkel met lekkere, creatieve, vaak 

lokaal geteelde, ambachtelijke producten.
Prince Heerlijk heeft haar roots en de 

fruitteeld en licht midden in het fruitcen-
trum van Nederland. Wij staan voor 100% 
natuurlijke en verse producten. Dit ziet u 

terug in al onze producten.
Kerstpaketten

Het beste uit de Betuwe

€ 15,95
excl. BTW

€ 17,40
incl. BTW

www.betuwekerstpakket.nl



Feest in de Parel van de Betuwe

De Stichting Buren625, horeca en andere ondernemers gaan er alles 
aan doen om Buren in de decembermaand dit jaar supergezellig te 
maken. Veelal zijn de winkeltjes, de galeries en ook de horeca langer 
open voor het publiek. Een bezoek dus meer dan waard!
Uiteraard is er kerstzang op verschillende plaatsen zoals bijvoorbeeld 
het kerstconcert in de Lambertuskerk. Je kunt ook een dweilorkest of 
een doedelzakspeler tegenkomen en luisteren naar de kerstband bij 
de Hofhouding of de livemuziek bij de galerie van Anjo de Jong.

Op verschillende plekken in het stadje of in het plantsoen worden 
kerstlekkernijen aangeboden zoals chocolademelk, �ammkuchen, 
stroopwafels en po�ertjes, Je kunt op de foto met de kerstman of met 
jouw partner onder de mistletoe. Vergeet niet een bezoek te brengen 
aan speciaalzaak De oude Kerstbal, de demonstraties van de Burense 
kaarsenmaker en verschillende brocante zaken. Er wordt een speciale 
kersteditie van de stadswandeling georganiseerd, o.a. langs een 
feestelijk versierde molen Prins van Oranje. 

En natuurlijk kunnen kinderen en ouderen genieten van de mooie 200 
m2 kunstschaatsbaan die van 11 december t/m 9 januari wordt 
opgebouwd bij de tennisbanen in het plantsoen. Schaatsen zijn te 
huur bij de baan. Er is zelfs een schaatsstoel voor gehandicapten 
aanwezig. En ongetwijfeld wordt ervoor gezorgd dat kinderen en hun 
ouders ook daar wat kunnen drinken en gezellig met elkaar kunnen 
genieten.

Super gezellig in Buren met kerst

Het zwaartepunt van het december feest ligt op Zondag 12 decem-
ber en Zaterdag 18 december maar eigenlijk is Buren de hele maand 
december in kerstsfeer. In het weekend van 18 december worden de 
Buren625 activiteiten formeel afgesloten. Vrijdagavond de 17e wordt 
de gedichtencyclus rondom Buren625 afgesloten. Deze gedichten 
inclusief de daarbij horende foto’s worden dan in boekvorm gepre-
senteerd en zijn voor iedereen als naslagwerkje aan te scha�en. Ook 
worden de publieksprijzen voor de gedichtenwedstrijd uitgereikt.

Bovenstaand is een impressie van alle plannen. Er wordt nog hard 
gewerkt aan de verdere invulling. Raadpleeg voor uw bezoek de 
website www.Buren625.nl of loop even binnen bij het toeristen 
informatiepunt Beleef Buren voor een �yer met alle detailinformatie. 
Kom genieten in de parel van de Betuwe. We rekenen op jullie!

Een duurzame Kerst

De inhoud van uw brievenbus is gedurende de komende 
feestmaand goed te voospellen: Naast de wenskaarten vooral ook 
dikke folders van speelgoedwinkels en supermarkten. 
Die van de supermarkten staan dan bol van suggesties voor 
kerstdiners en prachtige aanbiedingen van voedselproducten. 
Verleidelijk.

Kan het ook anders? Heeft u wel eens op de verpakking gekeken welke 
lange reizen ons voedsel uit de supermarkt heeft gemaakt? 
Sperziebonen uit Egypte, bijvoorbeeld. Is dat duurzaam? 
En dan te bedenken dat het mogelijk is om een rijk en smakelijk 
kerstdiner te maken van producten die vrijwel uitsluitend - direct - van 
onze Burense boeren vandaan komen. 
Als het even kan ook nog biologisch.

Vrijwel alles wat nodig is voor een maaltijd kan bij onze plaatselijke 
boeren gekocht worden: vlees, groenten en aardappelen. 
Maar ook voor het nagerecht, het toetje: bijvoorbeeld yoghurt, vla, 
slagroom en ijs. 
Een heerlijk glas wijn erbij? Wit, rood, alcoholvrij? Geen probleem! 
Ook die komen uit onze eigen gemeente. 
Na het toetje nog een sterke kop ko�e? 
De begeleidende grappa komt uit eigen streek. 
Zelfs de elektriciteit voor de kerstverlichting kunt u - indirect - van een 
plaatselijke boer betrekken. 
Kijk maar ’s op de site van eCoBuren (Hennisdijk).

De feestmaand is bij uitstek een periode om gezellig bij elkaar te zijn, 
te overdenken en goede voornemens te bedenken. 
Vooral nu, na bijna twee jaar van corona waardoor een aantal vanzelf-
sprekendheden niet meer vanzelfsprekend zijn, is er voldoende stof 
om goed over na te denken. 
Maar ook om nieuwe en misschien uitdagende voornemens te maken. 
Bijvoorbeeld het voornemen om zo veel mogelijk lokaal en duurzaam 
te kopen; voeding, (fris)drank en zelfs energie. Kersentuin

Dieuwertje

Melktap en kaasboer
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Het kerstfeest van Jetje
De kerstgroep nam wel een beetje veel plaats in, daar in de 
voorkamer. Maar gelukkig was de kerststal van haar vader aan de 
kleine kant. Die paste op de schoorsteenmantel.

Kerstmis brak aan. Ze aten een lekker kerstontbijt en maakten een 
�inke wandeling. Toen gingen ze gezellig bij de kerstgroep zitten en 
zongen een paar liedjes. En daarna werd het tijd om tafel te dekken 
voor het kerstdiner. "Zet er maar een bord bij," zei Jetjes moeder, 
"want ik heb mevrouw van Zevenhuizen uitgenodigd. Die zit altijd 
zo alleen op haar �atje."
"Zet er nog maar een bord bij," zei Jetjes vader. "Ik heb meneer Bolk 
uitgenodigd. Zijn vrouw is pas overleden en zijn kinderen wonen 
allemaal in Australië."
"Dat is heel lief van je," zei Jetjes moeder.

Jetje wilde ook wat zeggen, maar op dat moment werd er gebeld. 
Voor de deur stonden twee bejaarden uit het tehuis schuin aan de 
overkant. "Kom maar binnen," riep Jetje stralend. "Mams, een 
verrassing. Kijk eens wie daar zijn!" Jetjes moeder kwam naar de 
deur. "Welkom..." wilde ze zeggen, maar er werd opnieuw gebeld. 
Voor de deur stonden een Turkse meneer en mevrouw in prachtige 
feestkleren. Hun vier kinderen zagen er ook prachtig uit. Ze waren 
allemaal vol verwachting. Daarnaast stond meneer Schepeling, de 
knorrige vrijgezel uit de Groenestraat. En daarnaast stond de nacht-
waker, die 's nachts altijd de wacht hield in hun buurt. "Verrassing!" 
riep Jetje nog eens. "Allemaal eenzame mensen voor jou, mams."
"Heel lief van je, Jetje," zei haar vader. "Heel lief dat je zo goed aan je 
moeder gedacht hebt."
"Wat een verrassing, Jetje!" zei haar moeder. Maar ze �uisterde haar 
man in het oor: "Ik heb maar twee konijntjes in de pan zitten. Wat 
moeten we nou?"

"Ik haal wel wat bij de Chinees," zei Jetjes vader. "Het is maar één keer 
per jaar Kerstmis."
Bij de Chinees kreeg hij extra korting, omdat hij zoveel kocht. Hij 
nam meteen ook maar een kratje bier mee. Thuis moest een 
gedeelte van het gezelschap op de grond zitten, met het bord op 
schoot. En wegens plaatsgebrek moest de kerstgroep tijdelijk in de 
voortuin worden gezet, waar hij veel bekijks trok. Toen gingen ze 
eten.

Het werd vreselijk gezellig. De Turkse meneer maakte muziek op een 
soort uitgerekte gitaar. Meneer Schepeling gaf raadsels op en 
mevrouw van Zevenhuizen maakte schaduwbeelden op de muur. 
"Een mens zou waarachtig vergeten dat het Kerstmis was," zei een 
van de bejaarden opgewekt. Begeleid door de Turkse meneer 
zongen ze met z'n allen 'De herdertjes lagen bij nachte...'

 
Daarna deden de dames de vaat, terwijl de heren een kaartje 
legden. En Jet je mocht opblijven tot ze niet meer uit haar ogen kon 
kijken van de slaap. Eindelijk moesten de gasten weer naar huis toe. 
Toen ze vertrokken waren, werden Jozef en Maria gauw weer 
binnengehaald. Want het kan 's nachts al �ink koud zijn in decem-
ber.

De belevenissen van een gewoon gezin rond Kerstmis

Sinterklaas zat alweer lang en breed in Spanje en Jetje had gisteren het 
allerlaatste speculaasje uit de koektrommel gegeten. Iedereen weet 
wat dat betekent: Kerstmis stond weer voor de deur. 
Toen ze 's avonds zaten te eten, vroeg Jetjes moeder: "Wat doen we 
met de feestdagen?"
"Lekker eten natuurlijk," zei Jetjes vader.
"Dat doen we toch elk jaar. Lekker eten en een lekkere �es wijn erbij."

"En we nemen een grote kerstboom," zei Jetje. "De grootste die er is. 
En we hangen er gekleurde ballen in en de trekpop die ik gezaagd heb. 
En een heleboel kransjes. 
En we nemen ook een stalletje met Jozef en Maria."
"We zijn toch niet katholiek?" zei haar moeder.
"Dat heeft er niets mee te maken," zei Jetje. "Iedereen mag een 
kerststalletje hebben."

"Als je maar weet dat ik geen kerstgroep ga kopen," zei Jetjes moeder. 
"Die zijn vreselijk duur. Maak zelf maar een kerstgroep van klei. Per slot 
van rekening heb je boetseren op school."
"Dat is een goed idee," zei Jetjes vader. "Dan maak ik er een kerststallet-
je bij, van boomschors."

"Maar wat doen we verder?" vroeg Jetjes moeder.
"Niks," antwoordde haar vader. "We eten lekker, we lezen een boek en 
we doen af en toe een spelletje. En 's ochtends na het kerstontbijt 
maken we een �inke wandeling om weer honger te krijgen."
"Ik vind het maar niks," zei haar moeder.
"Wat wil jij dan?" vroeg haar vader.
"Iemand uitnodigen die geen gezelschap heeft en eenzaam is," zei haar 
moeder.
"Waarom juist op Kerstmis?"
"Daarom," zei haar moeder. "Jullie willen een kerstboom en lekker eten. 
En ik wil iemand uitnodigen die eenzaam is."

Jetje liep er een paar dagen over na te denken. Eigenlijk had haar 
moeder groot gelijk. Met Kerstmis moest je eenzame en hongerige 
mensen uitnodigen, dat hoorde zo. Ze kende er trouwens wel een paar.

Maar eerst wilde ze een kerstgroepje maken. Haar vader timmerde een 
prachtige stal. De achterkant had hij gevlochten van net en daarbij had 
hij zich in zijn vinger gesneden. 
Het dak was van boomschors en naast het lege kribbetje had Jetje een 
schemerlamp uit haar poppenhuis gezet. 
Dat was voor de gezelligheid. Met de beeldjes van klei werd het niks. 
Ze kon alleen maar van die stomme prutspoppetjes maken. 
Maar gelukkig moest een kledingzaak  een paar oude etalagepoppen 
kwijt. Die waren op de stoep gelegd, bij het grootvuil. 
Jetje nam ze mee en maakte er een prachtige kerstgroep van. Jozef zat 
op de �ets van haar moeder, haar pop Bertje was het kerstkindje. 
Dat zat in het zitje aan het stuur, en Maria zat achter op de bagagedra-
ger. Maria had de blauwe badjas van haar vader aan.

 

Lidwien van der Gulden

Volksverhalen Almanak

Lidwien van der Gulden
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Verzorgd en mooi de feestdagen in

OBS De Meent in Ommeren bestaat 100 jaar !

Zoals u kunt zien aan de vroegere hoofdingang van De Meent bestaat 
de school volgend jaar een eeuw!
In het komende schooljaar zullen we iedereen meenemen in de 
geschiedenis van onze mooie dorpsschool. Op school en op Facebook 
zullen we 100 activiteiten laten zien waar een kleine school groot in is. 
Dat is ook de visie van De Meent: Op een kleine school groot worden!

Uiteindelijk zullen we op woensdagavond 6 juli 2022 een reünie 
organiseren en op 7 juli het eeuwfeest met de leerlingen! Reserveer 
deze data alvast! 
In de diverse (social) media zullen we in het voorjaar van 2022 ook 
gaan vragen om herinneringen (schoolfoto’s, oude schoolkranten, een 
school pen, de zelfgemaakte handwerkdoos, enz) met ons te delen, 
zodat we uiteindelijk op 6 juli een mooie tentoonstelling hebben.

Als ouders van jonge kinderen kunt u natuurlijk altijd terecht als u 
op onze school wilt komen kijken.
Mede namens het team van harte welkom!
Gerrie Amperse
Directeur OBS De Meent, Ommeren, 0344-601937

www.bygisella.nl

De leukste en mooiste sierraden
bestel je bij de webwinkel van:

Pedicure Salon Jantiene
Ommerenveldseweg 9a
4032 NA Ommeren
Mob 0628046791

Met stralende en verzorgde voeten 
de decembermaand in...

een pedicurebehandeling inclusief
gellac behandeling nu voor 

€ 40.-

Het einde van het jaar is in zicht en dat is vaak een moment om 
terug te blikken maar zeker ook om vooruit te kijken!
Afgelopen maand hebben wij onze eerste kerstpakkettenactie 
gehouden, wat een succes. 
Alle bestelde pakketten worden in de aankomende weken 
bezorgd en wij hopen dat iedereen heerlijk kan gaan genieten 
van alle leuke pakketten.  
Verder is in september ook de nieuwe molensteen geplaatst. 
De molen kan de aankomende jaren weer volop malen met de 
nieuwe steen. 
Dit jaar heeft de stichting voor het eerst meegedaan met de actie 
van Rabo Clubsupport. 
Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is de uitslag nog 
niet bekend, we zijn heel erg benieuwd.
Heeft u op ons gestemd, hartelijk dank daarvoor! 
Aankomend jaar staat de viering van het 50-jarig bestaan van de 
stichting op de planning. 
Wij organiseren “de maand van de Molen”. 
Een feestelijke maand bomvol met leuke activiteiten in en rond de 
molen. 
Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is de uitslag nog 
niet bekend, we zijn heel erg benieuwd.
Heeft u op ons gestemd, hartelijk dank daarvoor! 

Aankomend jaar staat de viering van het 50-jarig bestaan van de 
stichting op de planning. 
Wij organiseren “de maand van de Molen”. 
Een feestelijke maand bomvol met leuke activiteiten in en rond de 
molen. De maand van de Molen staat gepland van 14 mei t/m 11 
juni 2022. We organiseren onder andere een leuke �ets- en wandel-
tocht, diverse rondleidingen door de molen, een puzzeltocht door 
Ingen en een windmolen presentatie bij de AVRI. 
Natuurlijk wordt er ook e.e.a. gebakken met meel uit de molen. 
Om ook de kinderen uit Ingen te betrekken bij deze activiteiten zijn 
we in overleg met de basisschool over een schoolproject over de 
molen. Het precieze programma maken we begin van het nieuwe 
jaar bekend. Hou zeker de Fruitbode en onze Facebookpagina 
hiervoor in de gaten. 
Wilt u nou aankomend jaar ook uw steentje bijdragen aan het 
behoud van de molen? 
Meld u dan aan als donateur. Het donateurschap kost € 30,- per  
jaar. Per jaar ontvangt u een aantal donateursbrieven waarin wij u 
volledig op de hoogte houden van de (onderhouds)activiteiten in 
en rond de molen. 
Voor nu wensen wij u alvast prettige feestdagen en het allerbeste 
voor het nieuwe jaar
Bestuur Stichting Vrienden van de Ingense Molen
Stichtingvriendeningensemolen@gmail.com 

2022 het jubileumjaar van Stichting de Ingense Molen
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Sinds begin oktober herbergt Zoelen het Archeologisch Centrum 
Rivierenland op het sportpark. Het gebouw werd 9 oktober 
feestelijk geopend door de heer Scheltema, voorzitter van het 
hoofdbestuur van AWN, de Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland.

Het Archeologisch Centrum Rivierenland is een werkplek waar 
amateurarcheologen vondsten bijeen brengen en deze beschrijven.
Geschiedenis
Tegelijkertijd met de opening van het Archeologisch Centrum 
Rivierenland heeft het ook al een �kse geschiedenis. 
Betuwse archeologen zijn decennialang werkzaam geweest als 
werkgroep van de Historische Kring Kesteren en Omstreken 
(HKK&O), die in 1967 werd opgericht. 

De archeologische werkgroep kwam daar uit voort. 
Arend Datema en de heer Taconus van de ‘Bato’, de Tielse archeolo-
gische vereniging, zijn vele jaren de drijvende krachten achter de 
amateur archeologie in Rivierenland geweest. 
Sinds 2018 was archeologische werkgroep Rivierenland een 
‘’slapende afdeling’’.

Jeugdgroep
De Betuwse archeologen zijn nu weer deel gaan uitmaken van de 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). 
Zij vormen daar de afdeling 15, die het Rivierenland en de Bommel-
erwaard omvat. Die afdeling was eerder (tot 1995) actief. 
De landelijke organisatie van de AWN beheerde nog een reserve van 
€ 8.000 van de afdeling en dat werd gelijk het startbedrag.
 
Nu het Archeologisch Centrum Rivierenland een eigen onderkomen 
heeft, is het de bedoeling een jeugdgroep te vormen, met eigen 
bijeenkomsten. Een eerste jeugdgroep is overigens in de zomer in 
Lienden opgestart. 
Inmiddels hebben er zich een aantal nieuwe (volwassen) leden 
aangemeld.  Er ligt nog veel materiaal uit het verleden dat gedeter-
mineerd moet worden en vervolgens moet worden vastgelegd in 
het landelijke registratiesystem PAN.

Archeologisch Centrum Rivierenland geopend in Zoelen

Heksenbal

Wie meer wil weten over de Zoelense vestiging van het Archeolo-
gisch Centrum, kan contact opnemen met secretaris Annemarie 
Walravens via 06- 30499111. 

Buren – Na het succes van Dag Mama brengen theatermakers 
Lydia, Sarah en David Blom Dag Mama 2 op de planken. Sarah en 
David Blom zijn naast begenadigde spelers, ervaringsdeskundi-
gen en gepromoveerd ouderenpsychologen.

Dag Mama gaat over een vrouw, die zichzelf aan het verliezen is. Met 
de brandende vraag voor de dochter hoe ze daarmee om moet gaan. 
Dat stuk speelt zich af in de nieuwe leefomgeving van moeder: haar 
kamertje in het verpleeghuis. 
Hier moeten de werelden van moeder, dochter en zorgverlener 
samenkomen. 
Dit was al een hele opgave.  

Dynamiek
In Dag Mama 2 komt de zoon uit Frankrijk over. 
Dat zorgt voor de nodige spanningen binnen de familie en in de 
relatie met de broeder, bij wie het vuur voortdurend aan de schenen 
wordt gelegd. 
Sarah zegt dat ze voor dit thema hebben gekozen om te laten zien 
welke invloed dementie uitoefent op families: “Eén op de drie 
families valt tijdens het dementieproces uit elkaar. 

Schokkend. 
Oude con�icten en spanningen laaien vaak weer helemaal op. 
En dit terwijl je elkaar meer dan ooit nodig hebt. 
Wij tonen in de voorstelling prachtige omgangstechnieken, inzicht-
en en handvatten om elkaar niet te verliezen in zo’n proces.
En hoe je zo nog mooi contact kunt hebben met je naaste of cliënt. 
Van begin tot eind.”

Dementietheater speelt Dag Mama 2 
Tour
Het Burense gezelschap heeft Dag Mama 2 inmiddels zo’n twintig 
keer gespeeld. “We reizen net als met Dag Mama 1 door het land met 
deze show,” zegt Sarah enthousiast. “We doen de grote zalen aan op 
onze tournee”. Entreekaartjes voor de show  kosten € 42,50 per 
persoon.



Bezoek het

ad ho a4 aflopend fruitbode/bronherfst21.indd   1 21-09-2021   09:55


