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

Verticuteerhark

Credion realiseert 

Credion adviseurs zijn dé specialisten om jouw financiering succesvol te realiseren. Ben je op zoek 
naar werkkapitaal, of wil je investeren en/of uitbreiden? Wij hebben de beschikking over ruim 100 
verschillende financiers om je zo snel mogelijk verder te helpen!

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

‘Investerings- en/of 

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

Dé electrospecialist van de Betuwe

Ga voor glasvezel!
Als dealer van Delta en Caiway kunt u bij ons terecht voor vragen en 
bestellingen, kom nu snel langs voor het beste aanbod. 
Op pagina 17 van deze uitgave kunt u alvast een voorproe�e nemen over
de mogelijkheden en een korte uitleg.

Let op:
woensdag 16 maart is er 
een inloopavond vanaf 
19.00 uur in het Wapen van 
Lienden. Ook wij zijn daar 
aanwezig voor uw vragen.
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Volg ons op

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

Volgende Fruitbode 
  mei 2022

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

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

Zo de eerste editie van de Fruitbode van dit jaar ligt weer voor je.
Na een natte en zachte winter (bent jij het ook zo beu) hopen we op een 
zonnig voorjaar, want dat hebben we nodig. 
Wij vertrouwen er op met deze uitgave u weer op de hoogte te stellen 
wat er zoal speelt in de gemeente. 

Er zijn weer nieuwe bedrijven die ondanks alle perikelen rond corona 
toch het lef hebben om te starten en ……te adverteren want zonder 
adverteerders geen Fruitbode. 
Wij vinden het nog steeds leuk om te spitten in de directe omgeving en 
wat er speelt. Daar hebben wij jullie hulp bij nodig. 
Tips kunnen altijd aan ons doorgegeven worden. 
Wat wij wel missen is informatie over de verenigingsactiviteiten, terwijl 
dit gratis geplaatst wordt. Kom op bestuur en zorg ervoor dat er meer 
leden en bezoekers op jullie evenementen afkomen.
 
Ook in deze uitgave een speciale verkiezingswijzer waar alle partijen 
aan mee gedaan hebben. 
Vul deze in!
Deze kieswijzer geeft u handreiking om tot een goed besluit te komen 
uw stem aan de partij die u het meeste aanspreekt te geven.
Uiteraard is het aan u om te stemmen op de partij welke u al jaren 
steunt, dat moet u vooral blijven doen.
Aan de andere kant kan het zo zijn dat u teleurgesteld bent over het 
beleid van de afgelopen vier jaar.
Dan geeft deze kieswijzer, met haar stellingen, u de steun om tot een 
goede beslissing te komen.
 

Wij wensen u weer veel leesplezier toe.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Voorjaar
Heel voorzichtig en heel even

Komt het voorjaar naar ons zien
Waar of wij zijn gebleven

Of wij bleekjes zijn misschien

Dan weer laat ze het afweten
En wordt het nog even fris
Zodat bijna wordt vergeten
Dat ze er toch echt wel is

Als dan eenmaal is gekomen
Toch de tijd om door te gaan
Zie je dat zelfs aan de bomen

Die zo mooi vol knoppen staan

Om dan na een tijd van wachten
Ja vol ongeduld misschien

Als ze eenmaal is op krachten
Mooie bloesems laten zien

Hetty



Bezoek het



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:
Oude kippenschuren aan de Provincialeweg 52 in Ingen, waar een 
succesvol landelijk opererend familiebedrijf is gevestigd. Alleen 
de grote reclamevlag en bord in de tuin naast de bedrijfswoning 
verraad dat daar Koeltechnisch Buro Midden Nederland is geves-
tigd. Als het aan de familie Koops   ligt gaat hier snel verandering 
in komen. Er ligt een nieuw plan voor een verbouwing. 

Constante groei
Gijsbert Koops oprichter van Koeltechnische buro midden Neder-
land– helaas op jonge leeftijd overleden- werkte voor diverse 
bedrijven binnen de koudetechniek en kreeg zo’n vier decennia 
geleden een gouden handdruk omdat het Culemborgse bedrijf waar 
hij werkte op de afdeling nacontrole van koeltoonbanken, de 
afdeling koudetechniek sloot. Koops ging niet bij de pakken neer 
zitten. Hij begon als koelmonteur voor zichzelf vanuit een schuurtje 
in zijn achtertuin in Kesteren.  Het werk nam toe en er vond een 
verhuizing plaats naar Elst (Utrecht).  en nog weer later naar de 
huidige locatie aan de Provincialeweg in Ingen. (de verhuizing naar 
Ingen heeft Gijsbert koops niet meer meegemaakt) 
Inmiddels waren de twee zoons van Koops ook ’besmet’ met het 
koudetechniek-virus en waren in de zaak gestapt. (ze hebben na het 
overlijden van hun vader besloten het bedrijf voort te zetten). De 
groei nam nog grotere vormen aan. En dat maakte, dat de vijf kinder-
en van Gise Koops (één van de zoons van Gijsbert) nu ook allemaal in 
de zaak werkzaam zijn. 

Koelen en vriezen
Koeltechnisch Buro Midden Nederland biedt zijn klanten een breed 
scala aan professionele diensten en producten aan, voor bedrijfskoe-
ling  en airconditioning. Ontwerp, plaatsing, reparatie of onderhoud:  
Het Ingense bedrijf is op dit gebied van alle markten thuis. Het 
koeltechnische bedrijf heeft een assortiment koelmeubels waar het 
de vertegenwoordiging van heeft, maar heeft ook een eigen produc-
tielijn waar alleen de beste componenten worden gebruikt. Dat heeft 
geleid tot een groot klantenbestand in een heel breed veld: van 
winkels, supermarkten, ziekenhuizen en zorginstellingen tot groot-
keukens, restaurants, groothandels en industrie. Elk bedrijf hoe klein 
of groot ook, dat iets te maken heeft met koelen en vriezen, kan bij 
Koeltechnisch Buro Midden Nederland terecht.

Winkelinrichtingen
‘’Ondanks dat zo’n beetje de hele familie Koops plus nog drie 
medewerkers van buiten de familie, actief zijn in het bedrijf, zouden 
er nog meer bij kunnen’’, zegt Bernadet  Koops, die verantwoordelijk 
is voor de verkoop. ‘Installatiemonteurs met absoluut twee rechter-
handen, zijn bijzonder welkom. We zijn er al jaren naar op zoek’. 
Bij Koeltechnisch Buro Midden Nederland wordt namelijk verder 
gekeken dan allen naar vandaag en morgen. Het bedrijf wil zich – 
met samenwerkingspartners- meer gaan richten op de totale winke-
linrichting. Voor verbouw van een dergelijke ruimte wordt de klant 
alles aan plan- en inrichtingswerk uit handen genomen. Het Ingense 
bedrijf gaat absoluut voor die ene koeltoonbank, maar schuwt een 
compleet pakket voor zijn klanten ook niet. Dat gaat zelfs tot een 
24-uurs service!

Echt familiebedrijf
Binnen het bedrijf blijken eerlijkheid en respect voor elkaar 
toverwoorden van waaruit een mooi, gedegen bedrijf is ontstaan 
waar een hele �jne sfeer heerst.
‘Je moet elkaar respecteren en de krachten bundelen op onderdelen 
waar je goed in bent’, zegt Bernadet Koops. ‘Kantoor of werkvloer? 
Dat maakt bij ons niet uit. ‘Bij ons is het niet de kunst om een klant 
binnen te halen, maar om hem te houden’’. Daar zetten wij ons voor 
in met de gehele familie.  

 

Hoe werken airco’s die ook kunnen 
verwarmen?

Airco's werken als een 
warmtepomp. 
Bij het koelen van een ruimte 
transporteren ze warmte van 
de ene plek naar de andere
 met behulp van een compres-
sor en een koelmiddel. 
De te transporteren warmte
 wordt aan de binnenruimte 
onttrokken en aan de buitenlucht afgegeven.

Bij het verwarmen van een ruimte is de werking precies omge-
keerd: dan wordt de warmte aan de buitenlucht onttrokken en 
juist aan de binnenruimte afgegeven. 
Dit zorgt ervoor dat een airco die ook verwarmt doorgaans een 
erg hoog rendement heeft.

In de winterdag verwarmen met een split airconditioningsys-
teem is een goed alternatief. 
Een goed aircosysteem is veel energiezuiniger dan een CV 
ketel. 
Met een airconditioning wordt bovendien ’s winters het 
luchtvochtigheidsgehalte op peil gehouden. 

De meeste split unit airco´s die verkrijgbaar zijn hebben ook 
een ontvochtigingsfunctie. 
Je kunt verwarmen met een airco zolang de buiten temper-
atuur niet lager is dan -15°C.
 
Zeker met de energiezuinige airco's uit het assortiment van 
Koeltechnisch Buro Midden Nederland is het daarom interes-
sant om ze 's winters in te zetten als (bij) verwarming.

Koeltechnisch Buro Midden Nederland groeit nog steeds

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



Homoetsestraat 72  4024 HJ Eck en Wiel

Tel. 0344-699000   info@oort.nl  www.oort.nl

Transport
Verhuizingen • Verhuur

Op- en Overslag

•

••

H.J. van Oort
Transport

Eck en Wiel b.v.

• Alleen op afspraak

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

Voordelen infraroodverwarming
• Duurzaam en milieuvriendelijk
• Energie efficiënt 
• Geen onderhoud 
• Goedkoopste alternatief cv – aardgas
• Stralingswarmte, geen luchtverplaatsing.

Passie voor Warmte T: 0344 606739
www.passievoorwarmte.nl info@passievoorwarmte.nl

UitvaartverZorging
Erik van oestZZorging
Erik van oestZZZZ

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

   Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen

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



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:
Vanaf 1 april wordt Bebike aan de Doejenburg 1 in Eck en Wiel hét 
adres waar u terecht kunt voor de aankoop, huur en natuurlijk service 
van E-bikes. 
Er komt een overzichtelijke collectie aan kwalitatieve E-bikes, acces-
soires en toebehoren, terwijl service en onderhoud een andere 
belangrijke pijler onder het bedrijf worden.

E-bike verhuur

Bebike wil ervoor gaan zorgen dat u – wanneer u een E-bike- huurt, 
een dag (of meer zelfs) onbezorgd kunt �etsen. 
Bedoeling is, dat op onze locatie op de Doejenburg 1 in Maurik je de 
auto parkeert, meteen de belevenis begint: Ko�edrinken, iets 
lekkers erbij en dan op de �ets. 
Om de beleving van het �etsen op een E-bike en het genieten in de 
Betuwe te vergroten wordt het ook mogelijk om een Picknick �etstas 
te bestellen. Deze wordt gevuld met een gezonde lunch die bestaat 
uit streekproducten. 

E-Bike beleving start bij Bebike

Vorig jaar hebben we dit niet kunnen vieren door alle bekende 
corona maatregelen, maar dit jaar maken we dat zeker goed!
We vieren het 50-jarig bestaan van de stichting in “de Maand van 
de Ingense Molen.” De feestelijke maand start zaterdag 14 mei a.s. 
en wordt afgesloten op zaterdag 11 juni.
 
We nodigen de bewoners van Ingen en omliggende dorpen uit om 
deel te nemen aan verschillende activiteiten. 
We organiseren rondleidingen in de molen en presentaties over de 
molen
. 
Vanaf 14 mei  kunt u deelnemen aan één van de diverse �etstochten 
langs molens in de Betuwe en op 21 mei staat er een leuke puzzel-
tocht voor de jeugd op de planning.
 
Hemelvaartsdag, 26 mei staat in het teken van “Appeltaart in de 
Gaard”. Er is dan een kopje ko�e met appeltaart speciaal voor ouder-
en en belangstellenden, onder het genot van een gezellig praatje.
In het teken van “Heel Ingen Bakt” vragen wij hulp aan baksters en 
bakkers om lekkere appeltaarten met molenmeel te bakken. 

Wie helpt ons? Geef je op bij Maaike van de Waal email: stichting-
vriendeningensemolen@gmail.com. 
Degenen die ons helpt krijgt een appeltaartmix van de molen gratis 
bij inlevering van de taart. 

Het volledige programma komt op onze Facebookpagina. 
Wilt u het programma per mail ontvangen, stuur ons dan even een 
e-mail, dan ontvangt u het programma. 
U kunt mailen naar stichtingvriendeningensemolen@gmail.com 

Wij gaan er een mooie feestelijke maand van maken en hopen u te 
zien bij één of meer van onze leuke activiteiten.

Verticuteerhark

Tevens wordt er gewerkt aan een meerdaagse �etsbeleving en Hike 
and Bike. 
Meer hierover en over de plannen van Bebike, kunt u vinden op 
Facebook en via Instagram en de website www.bebike.nl 

Het E-bikebedrijf uit Eck en Wiel gaat ook recreatieondernemers 
ontzorgen bij het verhuren van E-bikes. 
Veel ondernemers in de Betuwe bieden allerlei diensten aan voor dag- 
of meerdaagse recreatie. 
Het gaat daarbij om horecaondernemers, maar ook om andere 
vormen van recreatie, zoals, landwinkels, openbare tuinen, visvijvers 
en dergelijke. 
Deze ondernemers worden met een eenvoudig verhuurmodel 
geholpen om hun aanbod naar de klant met behulp van E-bike 
verhuur te versterken.

Doejenburg 1
4024HE Eck en Wiel
I: www.bebike.nl
E-mail: info@bebike.nl
Telefoon: 0344-693937 

50-jarig bestaan Stichting Vrienden van de Ingense Molen
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ScholenKlets ScholenKlets
Black Lives Matter

Hoe overbruggen we meningsverschil
len? 
Hoe lossen we con�icten op een 
goede manier op?
Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn 
dan wij? 
Hoe gaan wij hiermee om op school?

Op Obs De Klepper in Zoelmond werken we met de methode De 
Vreedzame School, een compleet programma voor sociale compe-
tentie en democratisch burgerschap.
De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. 

Het is een �loso�e, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen 
centraal staat. Dit vraagt een bepaalde houding van het onderwi-
jzend personeel. Deze wordt eigen gemaakt middels een tweejarig 
invoeringsprogramma.

Wij voeden onze leerlingen op voor een democratische 
samenleving die gekenmerkt wordt door verschillen. 
Een samenleving waarin niet alleen taal en rekenen 
belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale en emoti-
onele vaardigheden. Omgekeerd is onze samenleving gebaat bij 
burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en 
vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en con�icten.
En dat geldt ook voor de school: ook de school is gebaat bij  actieve, 
zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. 
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee leerlingen en 
leerkrachten naar school gaan, maar zorgt ook voor een positief 
werkklimaat en daarmee voor een goed rendement.
Onderwijs betekent ook kinderen te helpen vormen tot ‘een goed 
mens’.

De Vreedzame School streeft naar een democratische gemeenschap, 
waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op 
een positieve manier met elkaar omgaat. 
Leerlingen worden opgeleid tot mediator en krijgen ook andere 
verantwoordelijkheden. In de klas, én in de school. Kinderen leren zo, 
door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als 
(toekomstig) burger in onze democratische samenleving. 
Wekelijks wordt er een VSles gegeven in elke groep.

Deze lessen zijn opgedeeld in zes blokken:
• We horen bij elkaar (groepsvorming)
• We lossen con�icten zelf op (con�icthantering)
• We hebben ook voor elkaar (communicatie)
• We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
• We dragen allemaal ons steentje bij (verantwoordelijkheid)
• We zijn allemaal anders (diversiteit)

De klas en de school vormen een oefenplaats voor actief en 
democratisch burgerschap. En waarom….?

Because black lives matter, all lives matter! Education is the most 
powerful weapon which you can use to change the world…..

Marja Moerenhout

  Wethouder Pieter Neven verrast winnaars   
  kinder-zwerfafvalwedstrijd op school

   Een doel om te scoren met afval en een  
   milieuvriendelijke afvaltas die de   
   gemeente beschikbaar kan stellen aan  
   wandelaars. Het zijn de twee meest   
   originele inzendingen voor de kinder-  
   zwerfafvalwedstrijd. 

Ze werden bedacht door Suzanne en Mink Klok. 
Met hun inzending wonnen ze 1000 euro voor het schoolplein van 
basisschool de Blinker uit Kerk-Avezaath. 
Onder grote belangstelling, overhandigde wethouder Pieter Neven 
vanochtend de waardecheque aan de blije winnaars. 

Kinder-zwerfafvalwedstrijd
Zwerfafval is een hardnekkig probleem. 
Daarom organiseerde gemeente Buren deze kerstvakantie een 
kinder-zwerfafvalwedstrijd. Alle basisschoolkinderen uit de gemeente 
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar werden uitgedaagd om hét ultieme idee 
tegen zwerfafval te verzinnen. 
Door speci�ek kinderen te vragen naar hun ideeën voor het vermin-
deren van zwerfafval, hoopte de gemeente creatieve oplossingen te 
vinden. Mink bedacht een goal waarin kinderen en volwassenen het 
zwerfafval kunnen trappen. 
Kortom: scoren met afval. “Een origineel idee waar we zelf niet zo snel 
op zouden zijn gekomen en dat kan bijdragen aan het voorkomen van 
afval op straat”, oordeelde de jury.

Ook de milieuvriendelijke afvaltas van Suzanne is creatief en boven-
dien gemakkelijk uit te voeren. 
Wethouder Pieter Neven: “De kinderen uit onze gemeente hebben 
verschillende creatieve en originele ideeën opgestuurd. 
Ik vind het mooi om te zien dat ze zich echt betrokken voelen en willen 
helpen bij het vinden van een oplossing. Daarvoor wil ik ze van harte 
bedanken. De komende tijd gaan we actief aan de slag met de uitwerk-
ing van een aantal van deze mooie ideeën”.

Duurzaam/ groen schoolplein
De winnaars van de kinder-zwerfafvalwedstrijd wonnen 1000 euro 
voor een duurzaam/groen schoolplein. Daarnaast ontvangen ze 
allebei ook nog 50 euro voor hun eigen spaarpot.

 
Foto: Wethouder Pieter Neven, winnaars Mink en Suzanne en hun 
broertje Niels.
Bron: Gemeente Buren 
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ScholenKlets ScholenKlets
   Burgerschap op de Beatrixschool in   
   Buren Elke school mag zelf vorm gaan  
   geven aan de nieuwe wet op Burger-  
   schap. Op de Beatrixschool in Buren 
   zijn we al jaren hard bezig met de 7   
   gewoontes van The Leader in Me. 

Wat vraagt de nieuwe burgerschapswet van scholen? 
Veel dingen zijn terug te vinden binnen onze Leader in Me school. 
We zoomen even in op gewoonte 4, 5 en 6. 
Gewoonte 4 zegt: Denk win-win. 
Bij The leader in Me denken we aan elkaar. 
De leerlingen op onze school hebben allemaal een leiderschapsrol. 
Zo zijn er ook mediators bij ruzies en con�icten. 
We proberen altijd een win-win situatie te creëren waarmee iedereen 
blij is. Daar bedoelen we geen compromis mee. 
We zoeken naar een oplossing zodat het voor iedereen oké is.
 En als dat op dat moment niet lukt dan gaan we op dat moment voor 
de optie ‘geen akkoord’. We benoemen dat het op dat moment nog 
geen akkoord is en dat we er laten mee verder gaan. 
We houden respect voor elkaar en mogen van mening verschillen, 
zolang we elkaar maar proberen te begrijpen en proberen een 
oplossing te bedenken die voor iedereen goed is. 
Gewoonte 5 is: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. 
De maatschappij lijkt te verharden. Wij willen kinderen niet in een 
keurslijf duwen, je mag van mening verschillen en kritisch zijn. 
Er is niet altijd een goed of fout antwoord. Voer samen het gesprek, 
leer kinderen dat er wel grenzen zijn: veiligheid staat bovenaan en 
we discrimineren niet. Maar je mag wel voor jezelf denken. 
Als er een discussie is blijven we respectvol. 
We gaan niet schreeuwen en laten elkaar uitpraten. 
Gewoonte 6 is: Creëer synergie. 
Samen zijn we de maatschappij. Samen moeten we het doen. 
We hebben elkaar nodig. Op onze school denken kinderen en ouders 
mee. Samen staan we sterker. 
We hebben in Buren heel bewust gekozen voor The Leader in Me, 
omdat we erin geloven dat we ons daarmee echt onderscheiden van 
andere scholen. 
Veel scholen hebben een training of programma om kinderen te 
leren hoe je met elkaar en ruzies omgaat. 
Maar wij gaan een stapje dieper. Wij geloven er in dat alles eerst bij 
jezelf begint. Jij bent de leider van jezelf en ons motto luidt: ‘Ik doe 
het goede, ook als niemand kijkt.’ 

Dat leren onze leerlingen met de gewoontes 1, 2 en 3. 
Je leert proactief te zijn en jezelf af te vragen: wat is mijn einddoel? 
Wat wil ik eigenlijk bereiken? 
Je hebt ook voor jezelf de keuzes te maken: waar begin ik mee? 
Als ik eerst de belangrijke zaken doe heb ik daarna tijd over voor 
andere dingen. Gewoontes 1, 2 en 3 zijn eigenlijk de wortels van de 
Covey boom.  
Dat ziet de buitenwereld nog niet. 

Het speelt zich af in jezelf. 
Je wilt zelf een goed mens zijn, niet alleen wanneer de leerkracht of 
je ouder kijkt. 
Op deze manier willen we onze kinderen voorbereiden op de 
maatschappij. 
Alles wat ze bij ons leren kunnen ze oefenen in de veilige omgeving 
van de basisschool. 
Uiteraard is ons doel voor ogen dat ze daar later, als volwassenen, 
mee verder gaan. Dit koppelen we dus direct aan burgerschap. 
We willen ze meegeven dat je niet mag discrimineren en dat je 
bijvoorbeeld geen hulpverleners lastig valt. 
En de reden daarvoor is dus niet omdat je anders straf kunt krijgen, 
de reden is dat jij diep van binnen niet zo bent! 
Jij bent een goed mens die andere mensen respecteert. 
Je mag een andere mening hebben, maar behandel elkaar altijd met 
respect, ga in gesprek met elkaar. 

Als je nu denkt: ‘Wat moeten die kinderen daar veel. 
De boog kan toch niet altijd gespannen zijn.’ 
Nou: daar hebben we gewoonte 7 voor! 
Je moet ook goed voor jezelf blijven zorgen, anders blijf je niet 
overeind staan! Als kind leren ze bij ons al om af en toe op de rem te 
trappen. Wat heb jij nodig om ontspannen te blijven? Voor de één is 
dat buiten voetballen en voor de ander een taart bakken met papa. 
Op deze manier geven wij burgerschap vorm op onze school. In 
maart krijgt de Beatrixschool de o�ciële review van het CPS. Ons 
doel voor ogen? Een o�ciële ‘Leader in me’ school worden!
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Verticuteerhark

Advertentie basis Fruitbode.indd   1 08-02-2022   17:54

     Alle soorten tuinschermen

- Geimpregneerd vuren en  
 grenen
- Zwart geimpregneerd en  
 zwart gespoten
- Douglas schermen   
 geschaafd en �jnbezaagd
- Bijbehorende Poorten
- Bijbehorende palen 
- Betonpalen in grijs en   
 antraciet

       Natuurlijke schermen

- Bamboeschermen,   
 bamboerollen in Naturel  
 en Nigra
- Wilgenteenrollen,   
 wilgenschuttingen in   
 naturel en zwart   
 verduurzaamd
- Boomschorsmatten en   
 Heidematten
- Hazelaarrollen, kastanjerol 
 len en kastanjepalen,   
 bamboepalen
- Betongaasmatten verzinkt  

       Hout voor schuttingen   
      pergola”s en wanden   
      en overkappingen

- Douglas palen en regels
- Zweeds rabat in zwart en  
 blank
- Deens rabat in zwart en   
 blank ( rhombuspro�el)
- Rabatdelen verduurzaamd
- Halfhoutspro�elen en   
 dakplanken
- Hardhouten palen en   
 regels
- Vlonderhout in douglas en  
 FSC Hardhout

www.arendsnatuurlijk.com

Hogeweg 12D, Lienden T: 0488 723124 
E: info@arendsnatuurlijk.com

Wij zijn verhuisd!

Achter caravancentrum Midden Betuwe

Afhalenbezorgenplaatsen

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

Tuinkwekerij Cor Nijhof 

Mauriksestraat 1 Zoelen 0344-615 439

Nu volop 
voorjaarsplanten

voor tuin en
balkon

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

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

www.tuincentrumvaningen.nl



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

Bamboe in de tuin

Bamboe zorgt voor een hele tropische sfeer in je achtertuin. Het natuurlijke 
materiaal is sterk en op allerlei manieren toe te passen. Je kunt zelf een mooie 
tuinafscheiding in elkaar zetten of een kant-en-klare bamboe schutting kopen. 
Haal er meteen een bamboe tuinpoort bij zodat de tuin makkelijk bereikbaar is..

Een schutting van bamboe ziet er mooi en bijzonder uit. 
Het is wel belangrijk dat de bamboe mooi recht is en alle stammetjes ongeveer 
even dik. Als je hier niet goed op let, is de kans groot dat je een slordig geheel 
krijgt. 
Een bamboe schutting is niet alleen erg mooi, maar ook goed voor het milieu. 
Bamboe groeit namelijk een stuk gemakkelijker en sneller dan de meeste 
houtsoorten. 
Vooral wanneer jouw droomtuin een natuurlijke uitstraling heeft met veel groen, 
is een bamboe schutting een prachtige combinatie.

Binnen- en buitentrends 2022

Kamerplanten trends 2022

De kerstboom is het huis alweer even uit. 
Maar nu voelt je woonkamer opeens zo leeg en ongezellig. 
Herkenbaar? Vul de leegte op met nieuwe kamerplanten. 
Dit zijn dé kamerplanten trends voor 2022
.
1. Bijzondere prints
In 2022 geldt: hoe excentrieker hoe beter! Denk bijvoorbeeld aan de 
skeletplant (Alocasia amazonica) of de stippenbegonia (Begonia 
Maculata). Deze laatste is zo’n typische oude bekende, in een 
modern jasje.

2. Uitbundig met kleur
Niet alleen de prints van de bladeren mogen bont zijn. Ga ook voor 
gekleurde bladeren en bloeiende planten. Zoals de fel roze Caladi-
um of het leuke plantje de geluksklaver (Oxalis purpurea). Echte 
eyecatchers!

3. Luchtzuiverende planten
Gezond leven vinden we belangrijk. Hier kunnen planten ook aan 
bijdragen! Veel planten hebben een luchtzuiverende werking en 
verbeteren zo de luchtkwaliteit in je huis. Planten die in 2022 
helemaal bij deze trend passen zijn de krulvaren (Nephrolepis) en 
lepelplant (Spathiphyllum).

4. Retro hangplanten
Hang planten op aan het plafond, de gordijnrails of de trap. Ook 
ideaal voor kleine ruimtes. 
Ga in 2022 voor de drakenplant (Epipremnum). Een prachtige plant 
met hartvormige bladeren. 
Als je ‘m ziet, begrijp je direct waarom hij de bijnaam drankenplant 

Verticuteerhark

5. Duurzame droogbloemen
Ben je naast planten dol op bloemen, maar wil je liever een 
duurzame variant? 
Ga dan voor een mooi boeket droogbloemen. 
Droogbloemen gaan minstens een jaar mee. Dit is heel wat langer 
dan verse bloemen, die gemiddeld maar 10 dagen mooi blijven. 
Ook handig als je geen groene vingers hebt. 
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H o e  m à à k t  u  h e t ?

w w w . v a n v i e g e n . c o m

Doejenburg 212-214   •   4021 HR  Maurik

Tel. 0344-782505  •  info@vanviegen.com

Overkappingen, schuren, schuttingen, carports, 

tuinhuizen, kapschuren, veranda’s en meer! Wij 

maken het voor je! Sfeervolle en praktische 

bouwwerken met een luxe uitstraling. 

We leveren ook complete bouwpakketten op 

maat voor de doe-het-zelvers!

✓
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Ingen, een mooie opname van het oude veer en veerhuis uit het 
begin van de vorige eeuw. Geen auto op deze foto; maar hoeveel 
auto’s zouden er nu al niet overgezet zijn naar Elst (Utrecht) en vice 
versa. Al eeuwenlang is het Ingense veer een belangrijke schakel 
naar de provincie Utrecht.

Zoelen, een prachtig dorp dat schitterende oude panden heeft. Hier 
zien we het Gemeentehuis, de Pastorie en de Kerk in één oogopslag. 
Geen mensen op straat, maar wel twee hondjes die de wacht 
houden.

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. 

Rijswijk, vroeger was het de gewoonte om ansichtkaarten in te 
kleuren. Er waren immers geen kleurenfoto’s. Ook bijzonder is de 
afkorting van het woord Gemeente. Tijdens de opname is er slechts 
één mevrouw te zien. Een rustig straatbeeld in het dorpje dat vroeger 
dus een onderdeel was van de Gemeente Maurik.

Lienden, op deze foto zien we het optassen van het hooi. Het was 
een waar kunstwerk waar wel wat ervaring voor nodig was. In ieder 
geval weer een prachtige voorraad voor de winter.

Kerk-Avezaath, in de Dorpsstraat stond in vroeger jaren café “De 
Gouden Leeuw”. Deze opname is van 1915 en toen was G.J. ter Horst 
de caféhouder. De tramrails van het TBC lijntje zien we ook nog 
lopen op deze foto. In het pand, dat later een woonhuis is 
geworden, is ook nog een postkantoortje geweest.

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

Buren, in vroeger jaren was het een normaal beeld dat we een 
schaapsherder zagen in het straatbeeld. Ook in Buren was dit het 
geval, hier langs de dijkhelling van de kasteelgracht. Op de achter-
grond de RK kerk met de pastorie. 



Waterstraat 3, 4033 EC Lienden

Telefoon Email

Website

085 87 6 89 62 info@jvdict.nl

www.jvdict.nl

Verkoop computers en laptops

Onderhoud

Clouddiensten, Microsft 365 & VoIP

Websites

Webshops

Webapplicaties

Onze openingstijden

MAANDAG

DINSDAG 

WOENSDAG

DONDERDAG 

VRIJDAG

ZATERDAG

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

09:00 - 17.30

GESLOTEN

• Alleen op afspraak

• Alleen op afspraak

W I J B O U W E N E X C L U S I E V E M A A T W E R K I N T E R I E U R S V O O R P A R T I C U L I E R E N E N B E D R I J V E N

Wij produceren energieneutraal



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:
Agility op hoog wedstrijdniveau en recreatie, dat is ons doel’’

Een hondensportcentrum van 
Internationale allure, waar sport en 
recreatie hand in hand gaan. 
Dat is het doel dat Ben Gräfe en 
Helma Hoek willen realiseren op het  
“Agilityhof” aan de Provincialeweg  56 
te Ingen.
 
Het terrein ligt vlakbij bij de rotonde
 het Zwarte Paard richting Ingen. 
Ze zijn er al sinds 2017 mee bezig 
maar nu zijn de vergunningen 
eindelijk in de afrondende fase.
 De ‘hoge hoed met weloverwogen 
en doortimmerde plannen’ kan dan eindelijk worden leeggeschud!

Herinrichting

De kavel langs de Provincialeweg was eerst  van een boomkweker 
die er speciale en exotische bomen had geplant om er een showtuin 
van te maken voor (internationale) klanten. 
Hoewel er veel  hele speciale bomen stonden, strandde het plan.
 Ben en Helma, die tot dan aan de Dwarsweg in Maurik al actief waren 
op honden(sport)gebied, kochten de kavel aan met de bedoeling er 
een internationaal hondensportcentrum van te maken. 
De o�ciële naam van de sport is Agility. Sinds dat moment zijn ze 
bezig met het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en 
ondertussen is er begonnen aan de herinrichting van het terrein. 
Inmiddels zijn er meer dan 180 bomen op een andere plaats 
verdeeld over het terrein gezet, en zijn er tientallen meters (800 
stekken) aan hedera gepoot zodat het terrein vrij van de Provincial-
eweg komt te liggen. 
Om het terrein verder af te sluiten zijn er honderden laurierstruiken
gepoot.

Nationaal en internationaal
Er zijn al veel werkzaamheden verricht op het terrein, maar er moet 
nog veel gebeuren. 
De bedoeling is een hondensport agilitycentrum van internationale 
allure te maken. 
Daarom komen er ook plusminus15 overnachtingsplaatsen voor 
degenen die gebruik maken van bbijvoorbeeld meerdaagse 
seminars. 
Dat kunnen hondensportliefhebbers uit het hele land zijn, maar ook 
uit de ons omringende landen is er al veel vraag naar.
Ben Gräfe doet – samen met Helma Hoek- het meeste werk zelf. 
Hij heeft een montage- en metaalbedrijf ‘Ben at Work’ en maakt en 
verhuurt al jaren agility-toestellen die nodig zijn voor de wedstrijden 
in binnen- en buitenland. 
Daarnaast maakt en verkoopt hij tal van andere attributen voor de 
honden(sport)liefhebber. 

Van puppycursus naar agilitysport

Een voorbeeld is de op maat gemaakte kennels, die je – om de hond 
te kunnen vervoeren- achter in de auto zet. 
De agilitytoestellen van ‘Ben at Work’ zijn inmiddels al gebruikt in 
�lms en waren ook in de bekende televisie-uitzendingen van ’De 
natte neuzenshow’ van Martin Gaus te zien.
Ben en Helma zitten tot over hun oren in de hondensport. 
Ze willen op hun Agilityhof een uniek hondensport-centrum creëren, 
waar ze cursussen en seminars  op hoog niveau gaan verzorgen. 
Dat, in combinatie met het schitterend ingerichte terrein, maakt dat 
Ingen een speciaal hondensportterrein heeft, dat uniek is in Europa!

Keurmeester

Ben is ook een veelgevraagd FCI keurmeester van de Raad van Beheer  
(ofwel: wat in de voetbalwereld de UEFA is) in Nederland en Europa. 
Hij heeft zelfs meerdere malen het wereldkampioenschap Agility van 
de Duitse Herders mogen keuren.

Agility

Ondanks alle drukte in bedrijfsmatig werk, verhuur en het 
keurmeesterschap, worden de pijlen nu eerst op het terrein in Ingen 
gericht. 
Het is speciaal ingericht om de agility (ofwel behendigheid) te 
kunnen laten plaatsvinden.
Bij agility gaat het erom dat de hond een jumping- en/of vast 
parcours met verschillende hindernissen in een voorgeschreven 
volgorde foutloos en zo snel mogelijk a�egt. 
De handler rent mee en mag alleen met de stem en gebaren aan-
wijzingen geven. 
Helma en Ben gaan een stap verder dan recreatief en gevorderd. 
Zij richten Agilityhof  aan de Provincialeweg te Ingen in, voor de 
sporter die van puppycursus naar de absolute top wilt in deze 
hondensport.

Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Ben at Work / Agilityhof tel. 06 20624754 of 
06 12300535  
info@benatwork.eu
www.benatwork.eu

Verticuteerhark
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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!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Neem vandaag nog vrijblijvend contact op! 

  

 

 

 

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

 

Aron van Doorn 

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

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
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Fysiotherapie Eck en Wiel
Vlissingsestraat 14
4024 JL, Eck en Wiel
Telefoon : 0344-693472
WhatsApp: 06-40324073
E: info@fysiotherapieeckenwiel.nl
W: www.fysiotherapieeckenwiel.nl

Praktijk voor Fysiotherapie, Haptonomie, 
Manuele Therapie, KISS en Mulligan Concept

Wij bieden optimale zorg
voor uw welzijn

Opvolging geregeld bij Fysiotherapie Wolters

Kaakfysiotherapie kan in 61% van de gevallen e�ectief zijn bij patiënt-
en met oorsuizen waar problemen met het kaakgewricht of -spieren 
een rol spelen. 
Dit laat het onderzoek van kaakfysiotherapeut en doctor in de medi-
sche wetenschappen Annemarie van der Wal zien. 
Van der Wal is in September 2021 gepromoveerd op dit onderwerp aan 
de universiteit van Antwerpen en werkt nu bij fysiotherapie Eck en 
Wiel. 

Tinnitus, in de volksmond ook wel oorsuizen genoemd, komt gemiddeld 
10 tot 15% voor in de volwassen populatie. 
De oorzaak van tinnitus is in de meeste gevallen onbekend.
Er zijn wel factoren die een rol kunnen spelen zoals het hebben van een 
geluidstrauma of gehoorschade.  

Ook kan een verhoogde spierspanning of gewrichtsklachten 
vanuit de nek en kaak de tinnitus beïnvloeden.
Deze speci�eke vorm wordt somatische of somatosensorische 
tinnitus genoemd. Patiënten met somatische tinnitus hebben 
vaak nek- of kaakpijn. Vaak kunnen ze hun tinnitus veranderen 
door bewegingen van de nek of de kaak. 
Ook patiënten die overdag of ’s nachts veel klemmen of knarsen 
met hun tanden kunnen een vorm van somatische tinnitus 
hebben.
Deze speci�eke vorm van tinnitus is naar schatting aanwezig bij 
ongeveer 25% van de tinnituspatiënten. 
Door het behandelen van de nek en/of de kaak middels orofaciale 
(kaak) fysiotherapie kan de ernst van de tinnitus klachten vermin-
deren. 

Van der Wal heeft door haar onderzoek inmiddels al veel patiënt-
en met tinnitus behandeld. 
Van der Wal: “Het is altijd lastig om van te voren in te schatten of 
iemand baat gaat hebben met orofaciale fysiotherapie. 
Mocht echter mijn therapie weinig e�ect hebben, probeer ik wel 
altijd mee te denken wat mogelijk wel zou kunnen helpen voor 
het verminderen van de tinnitus klachten.“

Kaakfysiotherapie voor mensen met oorsuizen

Dit kan het mobiliseren, kraken of rekken zijn, evenals massagetech-
nieken.
U kunt bij ons terecht voor nek- en rugklachten, maar ook voor 
slijtageklachten zoals artrose. 
Andere voorbeelden zijn: tennisellebogen, muisarmen, hernia’s, het 
door je enkel of rug gaan en zelfs revalidatie na een operatie of het 
hebben van een botbreuk.

Als therapeut vind ik het belangrijk dat een behandeling in samen-
spraak met u tot stand komt. U heeft de kennis van uw klachten, ik 
weet de beste middelen om dit te behandelen en samen maken we 
dat passend.

Als je bekend bent met Wolters Fysiotherapie in Eck en Wiel, zal je 
merken dat er het één en ander is veranderd.
Wobbe Wolters heeft besloten het wat rustiger aan te doen en zocht 
een opvolger voor zijn praktijk. 
Ik ben Dirk Daniës en heb de eer om in de voetsporen te mogen 
treden van Wobbe.  De naam is hierbij ook veranderd in Fysiotherapie 
Eck en Wiel. 

     Onze  praktijk biedt fysiotherapie, maar  
    voornamelijk op basis van manuele   
    therapie. 
     Manuele therapie is een behandelvorm  
   die zich kenmerkt door gespecialiseerd  
   onderzoek en behandeling van de   
   gewrichten van het lichaam. 
   Bij veel technieken die uitgevoerd   
   worden, gebruikt de therapeut zijn   
   handen (=manus), vandaar de naam   
   



Wat ons drijft is de passie om iedereen verder te helpen op sportief, preventief of curatief gebied. We doen dit in 
een goed geoutilleerde omgeving, voorzien van een uitstekend ventilatiesysteem. Zowel indoor als outdoor zijn er 
diverse mogelijkheden. Jong, oud, sportief en niet-sportief. Al vele jaren mogen wij mensen helpen bij het verbe-
teren of zoveel mogelijk behouden van hun fi theid. Dat het naast het fysieke en mentale voordeel 
bovendien erg gezellig is laten we je graag zelf ervaren.

Via onze website www.julien.fi t kun je een GRATIS PROEFWEEK aanvragen.

“Al meer dan 32 jaar! We doen het niet alleen maar altijd met elkaar!”

H
EA

LT
HCLUB JULIEN

ALTIJD IN BEWEGIN
GSINDS 1989



WANNEER MOGEN WE JOU VERWELKOMEN? 
We hebben veel te bieden en daarom nodigen we 
je graag uit, om samen te kijken wat het beste bij jou 
past. Afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden 
gaan we je helpen het beste uit jezelf te halen. Hier-
onder lichten we enkele programma’s uit. Maar neem 
ook eens een kijkje op onze vernieuwde website. Je 
kunt dan gelijk een afspraak maken voor een gratis 
proefweek/rondleiding. Want het liefste ontmoeten 
we je in onze club, zodat we samen kunnen bekijken 
wat het beste bij jou past!

SPECIFIEKE PROGRAMMA’S
Velen van ons lopen met een chronische aandoening 
of kampen met een vorm van verslaving en ook daar 
hebben we deskundige begeleiding voor en program-
ma’s speciaal daar op gericht. Denk aan: 

Fit4Life – Een 12 maanden durend leefstijlprogram-
ma, waarbij jij de regie weer in eigen handen neemt 
en ervoor zorgt dat je jouw leefstijl (weer) in de ankers 
zet en prioriteit geeft. Behalve dat je na dit jaar fi t 
en sterk bent, heb je ook alle kennis over de diverse 
leefstijl pijlers en weet je het hoe en waarom. 

Fitnesstraining Oncologie – Het programma dat 
gericht is op hen die klaar met de behandeling zijn, 
maar nog veel moeheid ervaren en merken dat de 
spierkracht enorm is afgenomen. 

Boksen met Parkinson – Het boksen vermindert 
de Parkinson symptomen en vertraagt de progressie 
van de ziekte. Je leert op een veilige manier terug te 
vechten tegen deze ziekte. 

Bolle Buiken Training – 
Je bent in verwachting, maar 
wilt toch op een verantwoorde 
wijze en in een veilige omgeving
doorgaan met sport en bewegen. 
Dat kan met deze bolle buiken training.

Longaandoening – Heb je te maken met astma of 
COPD, dan is onze 4-weekse ‘Hoogtestage’ misschien 
wel dè uitkomst voor je. Velen met deze aandoening 
sporten en bewegen in de hoogtekamer, welke de ijle 
lucht in de bergen nabootst, en ervaren hoe deze trai-
ning hun kwaliteit van leven verbetert. 

Diabetes – Als club hebben we het predicaat “met 
oog voor diabetes”. Zo’n 1 miljoen Nederlanders heb-
ben te maken met diabetes, wat meestal voortkomt uit 
ongezonde leefgewoonten. Diverse mogelijkheden 
kunnen wij hierop aanbieden, waarbij de hoogte-
kamer ook tastbare verbeteringen bewerkstelligt. Zo 
kunnen we nog tal van specifi eke groepen benoemen, 
als reuma, NAH, stress, et cetera. 

BEDRIJVEN
Ook voor bedrijven staan wij klaar. Met onze uit-
gebreide menukaart kan er stap voor stap naar een 
gezondere werkvloer gewerkt worden. Variërend van 
workshops over bijvoorbeeld: voeding, slaap en leuke 
trainingen op locatie. Er is veel mogelijk.

Kijk op onze website WWW.JULIEN.FIT en vul het 
contactformulier in zodat wij je kunnen contacten of 
bel of WhatsApp ons. We helpen ook jou graag bij 
het verbeteren van jouw algehele fi theid!

0344-602204

NIEUWE
WEBSITE!
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~  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.



Bij Rianne de Wit Makelaardij ben 
je op het juiste adres als je een 
makelaar zoekt die betrokken, 
direct en met korte lijnen werkt.
 
Met passie en enthousiasme 
zorgt Rianne voor de verkoop, 
aankoop of taxatie van jouw woning. 
Vanaf de eerste vraag tot en met 
de overdracht bij de notaris en 
indien nodig daarna, 
Rianne regelt het allemaal voor je. 
Met 1 aanspreekpunt is het voor de 
opdrachtgever heel praktisch en 
laagdrempelig. 
Dit zorgt voor snelle communicatie 
en wordt 'het ijzer gesmeed als het 
heet is'. 
Zo bereik je op een prettige manier
je doel.

Neem een kijkje op haar website of sociale mediakanalen 
(Facebook en Instagram): Rianne scoort volgens haar 
klanten een 9,6 op het gebied van dienstverlening. 
Lees de beoordelingen van de klanten zelf over Rianne 
op www.riannedewit.nl.
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Makelaar met passie

Als NVM-lid is de klant verzekerd van deskundig 
advies. 
Dat geeft vertrouwen! 
Bel gerust voor een vrijblijvend advies: 
0344 - 21 90 24

Zonnebloem afdeling Lienden-Maurik

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt ook voor 
onze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons 
in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

Nu de lockdown gedeeltelijk is opgeheven, beginnen we als 
Zonnebloem afdeling  Lienden-Maurik weer voorzichtig plannen 
te maken voor activiteiten.
Met Sinterklaas en Kerst hebben we al onze deelnemers verrast 
met een klein presentje en voor dit jaar hebben we de activiteit 
van december gepland staan voor 17 maart a.s..
Dit betreft een optreden van het Muzikaal Theater Aan Huis, die 
de deelnemers meeneemt op een  reisje door Europa door middel 
van zang en sketches.

 
Ook de viering ons 25-jarig afdelingsjubileum van 2020 staat nog 
op de planning voor dit jaar.
De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking met 
het doel om isolement te voorkomen.
Wilt u ook deelnemen aan onze activiteiten of wilt u graag een 
bezoek van een vrijwilliger, maakt dan een afspraak voor een 
gesprek met telefoonnummer 0344-603353

Duo Sweegers en van Andel brengt debuutalbum 
‘Movement’ uit!

De Maurikse klarinettiste Jooske van Andel (24) en de Tilburgse 
harpiste Michelle Sweegers 
(24) vormen samen al tien jaar het Duo Sweegers en van Andel. 
Na velen prijzen in de wacht 
gesleept te hebben op diverse concoursen, zoals het Prinses Christi-
na Concours, 
Kamermuziekfestival Hoorn, Music & Stars Awards en Kamermuziek-
concours Jong Gelre, werd het tijd voor een debuutalbum. 

Dit debuutalbum is ‘Movement’ geworden. 30 januari vond de 
release van de CD plaats in de Heerlijkheid te Eck & Wiel, waar een 
goed gevulde zaal genoot van de unieke klanken van de klarinet en 
de harp. 
Wilt u ook genieten van dit bijzondere duo, bestel dan snel uw CD via 
www.jooskevanandel.nl www.michellesweegers.nl of stuur een 
e-mail met uw gegevens naar duosweegers.vanandel@gmail.co



 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 

Nog meer soorten groente en fruit 
zuivel en vlees in onze nieuwe koelvitrine

Onze boerderijautomaat is zes dagen per week open

De gezelligste boerderijwinkel van de Betuwe

• Vers geperste sappen in pakken of �essen
• Bier, wijn of likeuren van Betuwse bodem
• Diverse advocaat soorten
• Kruiden voor de lekkerste gerechten
• Bakmixen
• Ambachtelijk ijs in vele smaken
• “Home made” chocolade
• Overheerlijke noten
• en nog veel meer

www.christis-boerderijwinkel.nl

Je hebt kaas en KAAS

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

vers van het mes. 

Iedere woensdag van 
8.00 tot 12.30 op het 

Marktplein in Lienden

vers van het mes. 

Ook buitenlandse
kaasspecialiteiten

www.spiltkaas.nl

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

BBQ PAKKET de luxe 

Vleesmix van 450 gram

Shaslick
Karbonade
Kipsatelapje  
Kipsate
Speklapje
Varkenshaassate
Worstje
Hamburger (gegaard)
Kip�letlapje
Biefstukje
Varkenssate

Salades
250 gram per persoon

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Pasta salade
Fruitsalade
   

Het wordt weer BBQ Tijd!

Bestel 
alles online

www.versplein
augustinus.nl

Sauzen
100 gram per persoon

Satesaus
Kno�ooksaus
Zigeunersaus
Whiskeysaus

Stokbrood
1/5e deel per persoon  

Wit
Bruin
Gekruid
Kruidenboter

Te bestellen vanaf 10 personen. dit pakket 
is een vleesmix, dit houd in dat u niet van 
alles 1 P.P. krijgt. 
U krijgt +- 5 a 6 stuks P.P.

De prijs is inclusief gasbarbecue, borden + 
bestek, bezorgen en ophalen.
Bij minder dan 40 personen wordt 30,- aan 
kosten in rekening gebracht.

€ 15,
- pp

Informeer naar al
onze mogelijkheden.

Kijk op de site



Aardappels worden vaak gezien als een simpel gerecht. 
Maar pof ze eens in de oven en serveer met een vulling van zalm, 
zure room en verse dille.

Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 2,5 uur

DIT HEB JE NODIG:
• 4 grote, kruimige aardappels, bijv. Eigenheimer
• 25 ml zure room
• 150 gr zalm
• 2 el verse dille
• scheutje citroen- of limoensap
• wat peper en zout

ZO GA JE TE WERK:
1. Was de aardappels, maar laat de schil zitten.
2. Verwarm de oven voor op 200 graden.
3. Bekleed een ovenschaal met aluminiumfolie en laat aan   
 elke zijkant een stuk aluminiumfolie overhangen.
4. Leg de aardappels in de ovenschaal en bedek ze met de   
 aluminiumfolie (vouw er een soort pakketje van).
5. Zet de ovenschaal in de oven en pof de aardappels   
 ongeveer anderhalf uur.
6. Vouw nu de aluminiumfolie open. Prik de aardappels her   
 en der in met een vork.
7. Smeer ze in met (olijf )olie en bestrooi ze met (Maldon)   
 zoutvlokken.
8. Verhoog de oventemperatuur naar 225 graden en zet de   
 aardappels nog een half uur in de oven om een mooi   
 krokant schilletje te krijgen. De oventijd is erg afhankelijk   
 van het formaat van de aardappels. 

Controleer dus of de aardappels gaar zijn door er even met een 
mes in te prikken. Nog niet gaar? Laat ze dan langer in de oven 
staan.
9. Haal de aardappels uit de ovenschaal en snijd ze  
 kruislings of in de lengte in.
10. Haal de binnenkant van de aardappels met een vork een  
 beetje los.
11. Vul de aardappels met zure room en verdeel er daarna  
 vlokken warm gerookte of gepocheerde zalm over. Maak  
 af door te bestrooien met zout, peper en �jngesneden  
 verse dille.

Wat rucola is er erg lekker bij en een kneepje citroen- of limoensap 
maakt het helemaal af. In plaats van zure room kunt u ook 
kruidenkaas, heksenkaas of verse roomkaas gebruiken.

Tip: Zalm pocheren is niet moeilijk.
1. Breng in een pan een laag water met een (vis)bouillon 
 blokje aan de kook.
2. Leg de zalm�let in het kokende water en zet het vuur uit.
3. Plaats het deksel op de pan en laat de zalm zo vijf tot tien  
 minuten staan. De zalm is dan mooi zacht gepocheerd en  
 gaar.

GEPOFTE AARDAPPEL MET ZALM, ZURE ROOM EN DILLE

Culinair
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In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:
Zoals men misschien weet, is op 31 maart 1945, dus 76 jaar geleden, 
de steenfabriek De Roodvoet in Rijswijk gebombardeerd. 
Op zaterdag 31 maart 1945, stegen in de middag 36 geallieerde 
jachtbommenwerpers op van het vliegveld Volkel. 
Het doel was de steenfabriek De Roodvoet. 

De ondergrondse had doorgegeven dat schepen in het haventje en 
de kamers van de steenoven mudvol Duitse munitie zaten. 
De Duiters echter hadden de munitie kort daarvoor al ergens anders 
heen gebracht. Deze laatste informatie heeft het geallieerde opper-
bevel helaas niet meer op tijd bereikt. 

Veel families woonden in de steenovens waaronder mijn grootoud-
ers en mijn ouders. ‘s Avonds om 18.30 uur werd de steenfabriek De 
Roodvoet gebombardeerd. 
Er werden ongeveer 130 bommen neergeworpen. 
Helaas vonden 11 personen hier de dood, waaronder mijn vader 
Ernst Hartsuiker, die begraven is in Eck en Wiel. 
Na het bombardement zijn mijn grootouders, mijn moeder en ik 
tijdelijk gaan wonen in een appelschuur van de gebroeders Hol te 
Eck en Wiel. Hier is op 2 augustus 1945 mijn broer geboren.
Vele andere overlevenden vonden een onderkomen bij families in de 
omgeving. 
De door de Duitsers gevorderde schepen in de haven waren onher-
stelbaar beschadigd. 

Het bombardement op steenfabriek De Roodvoet 

Verticuteerhark

Enkele andere gevorderde schepen zijn na de oorlog geheel of 
gedeeltelijk vernield in het noorden van het land teruggevonden en 
een paar zelfs in Duitsland. 
Het scheepje van mijn grootouders is teruggevonden in Groningen. 
Op 4 mei 1995 heeft de directeur van De Roodvoet, de heer. I. van 
Hapert voor de families/nabestaanden een herdenkingsbijeenkomst 
georganiseerd met een rondleiding over het terrein. 
Op 31 maart 2016 is door mijn moeder Jansje C. Hartsuiker-van Hattem 
een herdenkingsplaat onthuld op de schoorsteen van de meest getro�-
en steenoven. 
Later is er nog zo’n zelfde gedenkplaat geplaatst op de dijk tegenover 
De Roodvoet. Wij zijn elk jaar op de Nationale Dodenherdenking bij het 
gedenkteken op het kerkplein te Maurik aanwezig. In 2017 is mijn 
moeder overleden en is bij mijn vader begraven in Eck en Wiel. 

Karel Hartsuiker.



• Alleen op afspraak

DOEJENBURG 21
ECK EN WIEL
0344 691544
INFO@GERZONBV.NL

BIJ INTERESSE NEEM CONTACT OP MET:
INFO@GERZONBV.NL  OF  0344 691544

Meersteeg 4, Echteld 
T. (0344) 644 403
www.devogelenzang.nl

Bestel 

makkelijk via 

onze website

Friet • Snacks • Softijs
• Thee • FrisdrankSundae • Milkshakes 

FOTOMATERIAAL GEZOCHT VAN DIT JAAR 
JUBILERENDE BRANDWEER BEUSICHEM
BEUSICHEM - Komende 1 juli bestaat de gemotoriseerde brandweer 
Beusichem op de kop af 100 jaar. En die bijzondere mijlpaal wordt met 
meerdere activiteiten gevierd.

Zo zal er op de jubileumdag zelf 
een receptie zijn in dorpshuis het
 Zoetzand en een dag later, op
 zaterdag 2 juli, is er een open dag. 
Ook volgen nog toertochten met 
o.a. oude brandweervoertuigen.

Men is op zoek naar beeldmateriaal om het 100-jarig bestaan in beeld 
te brengen. Foto’s, maatschappelijke activiteiten maar ook kranten-
knipsels zijn allemaal welkom op postbeusichem@vrgz.nl. 
Afgeven bij Garage Knobbout kan ook zodat er een kopie van kan 
worden gemaakt.

Foto: adriaanvanhattumfotogra�e.nl

Lienden | 0344-600 304 |  WhatsApp | www.optiekmarieke.nl

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

Al 50 jaar een begrip in de omgeving

Bent u op zoek naar een betrouw-
bare 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, 

professionele monteurs en een 
persoonlijke service is uw auto bij 

ons in goede handen.

Citroën C3 – bouwjaar 2012 – 
km 98.448 - € 6.750 

Opel Karl – bouwjaar 2018 – 
km 81.460 - € 7.995

Peugeot 208 – bouwjaar 2017 – 
km 73.191 - € 11.850

Renault Clio – bouwjaar 2016 – 
km 82.645 - € 11.350

Kom en KIES uw nieuwe auto we hebben er nog veel meer

Peugeot 107 – bouwjaar 2011 – 
km 198.155 - € 3.350



• Alleen op afspraak

Corona, Corrie en ik

Sjonge net als je denkt gaat lekker. 
Hup moet er een Tiener in Isolatie… Mijn Jongste Tienerkind als enige 
in ons gezin nog niet getest. Doet ze vanwege beetje keelpijn een 
zelftest… en ja hoor POSITIEF!!! 
Nou op naar Tiel, testen maar en daar kregen we het nog eens beves-
tigd, de volgende dag! 
Allerlei familie, vrienden, kennissen en klasgenoten wel allang een 
keer getest en Corona gehad… en nu of all people onze bijna jarige… 
ja ook dat nog, Tiener. 
Onze “knu�eltiener” Dat vindt ze het ergst niet meer knu�elen. 
Gelukkig zijn de klachten mild. Gaat dit nog eens weg? 
De testen verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
Ziet er trouwens naar uit dat de Winter ook al voorbij is. 
Prima, kunnen we weer lekker naar buiten. Ik ben zo klaar met dat 
binnen zitten ik verlang weer naar buiten. 
Terwijl ik dit schrijf is Corrie (eerste pré februari storm) buiten aan de 
gang. Alles klappert en schud onder haar geweld en dan valt het hier 
nog mee! 
Ik hoor het van bijna iedereen lekker weer de terrasjes op en genieten 
van de zon en het buitenleven. 
Gewoon Rust, Reinheid en Regelmaat. Die Reinheid geloof ik nu wel. 
Die voortdurende vraag, kan ik op bezoek, heb ik Corona of niet, bij 
elke kuch, snotter of nies? 
Even terug naar mijn ‘Positieve’ Tiener. Na 3 dagen opgesloten en alles 
via Face-time en op afstand, heb ik, als verrassing, een 1euro regenjasje 
tot onder mijn neus dichtgeknoopt, rubberen handschoenen aan, 
mondkapje op en Tiener-knu�elen maar. 

Nu kan ik eigenlijk ook wel naar buiten Corrie trotseren. 
Ik verlang zo naar de zomer. Maar laat eerst de lente alstublieft 
‘doorgaan’ met een gezellige Lentefair, Avondvierdaagse en 
Jaarmarkt. Zo blijven we dromen en hopen op een gezellig samen-
komen. Tja onze Tiener weet het 1 dag van tevoren, klachtenvrij en 
anders… de zoveelste ‘besloten’ verjaardag. 
Of zal ik de genodigden allemaal een Goodiebag geven met een 
1eure regenjas, handschoenen en mondkapje… knu�el, hup naar 
buiten je taart en drankje nuttigen en doehoeg. 
Corrie is niet uitgenodigd uiteraard

Tienermoeder



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

Verticuteerhark

Ga gerust voor
Glasvezelinternet

van DELTA

1 Gig
12 maanden

gratis t.w.v. 182,50

tot in
de nok

geïnstalleerd

delta.nl/buren | 0118-22 55 71

* Na de contractperiode van 12 maanden betaal je voor 1 Gig 50,- per maand.

Mis het niet!
Bestel vóór 6 april 2022

Ga gerust voor het glasvezelinternet van DELTA

Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in 
huis tegelijkertijd online zonder haperingen. Je verstuurt net zo snel 
bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten van je 
favoriete fi lms en series. Jij bepaalt zelf wat je aan of uit zet: extra snel 
internet, extra veel zenders, wel of geen vaste of mobiele telefonie? Het kan 
allemaal. Zonder gedoe of extra kosten.

Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen overal in huis voor gigagoede wifi zelfs tot in de nok! 
Jij hoeft alleen te bedenken wat je ermee wilt gaan doen.

Doe de postcodecheck op onze website, bezoek ons Glasvezel Informatiepunt in Buren
of bel met onze adviseur voor meer informatie.



In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:
In gemeente Buren kunnen de inwoners nu kiezen voor een 
glasvezelaansluiting. Dit geldt voor de kernen Beusichem, Buren, 
Eck en Wiel, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik en Zoelen. 
Als 20% van de inwoners per dorp of stad ‘ja’ zegt tegen de aanleg 
van een glasvezelnetwerk door vóór 6 april 2022 een abonnement 
af te sluiten bij één van de aangesloten telecomaanbieders, komt 
er daar glasvezel. 
Aanmelden kan via: gavoorglasvezel.nl.

Marleen van Manen, projectmanager bij DELTA Fiber Netwerk, legt 
uit: “DELTA Fiber Netwerk heeft als missie: snel internet voor iedereen 
in Nederland. 
In de gemeente Buren zijn enkele kleine kernen en ook het buitenge-
bied al aangesloten op een glasvezelnetwerk. 
Nu krijgen de inwoners van Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Ingen, 
Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik en Zoelen de mogelijkheid om voor 
glasvezel te gaan. 
Heel de gemeente kan aan het einde van 2022 aangesloten zijn op 
het glasvezelnetwerk. 
Afgelopen jaren kende DELTA Fiber Netwerk succesvolle campagnes 
voor de kernen in de buurgemeenten Vijfheerenlanden en Druten. 
Daar is de aanleg inmiddels afgerond.”

Allereerst, wat is glasvezel?
Glasvezel is een hele dunne draad van glas en maakt het mogelijk 
data te transporteren, met hoge snelheid over grote afstanden. Veel 
meer bestanden en veel sneller dan met kabel of ADSL. Bij glasvezel is 
sprake van een unieke verbinding tussen twee punten, elke gebruiker 
heeft een eigen glasvezelkabel naar de meterkast en hoeft die 
verbinding niet te delen. Oorspronkelijk werd glasvezel toegepast op 
hoofdroutes omdat daar de meeste capaciteit nodig is. Door de 
continue stijging in verbruik zijn we toe aan de laatste fase: het 
aanleggen van glasvezel tot in de meterkast. Met glasvezel haal je de 
modernste technologie met een enorme capaciteit in huis. Het is bij 
uitstek geschikt om de ontwikkelingen bij te houden. Bovendien is 
een woning beter verkoopbaar, want een huis met snel internet is 
klaar voor de toekomst.

Keuzevrijheid op een betrouwbaar en supersnel netwerk 

“Het betekent dat de bewoners van de dorpskernen straks de keuze 
hebben uit twee netwerken. 
Op een coax- of koperkabelnetwerk is meestal alleen de bijbehoren-
de telecomaanbieder beschikbaar. 
DELTA Fiber legt een open netwerk aan waar in eerste instantie vijf 
providers hun diensten aanbieden: DELTA, Caiway, Helden van Nu, 
Kliksafe en Online.nl. 
“Na het eerste jaar komen daar meer providers bij”, vertelt Van Manen. 
“Het open netwerk is toegankelijk voor alle providers.”

 

Glasvezelkeuze voor kernen in gemeente Buren

Het verschil tussen beide netwerken zit vooral in de snelheid van het 
internet. 
“De snelheid van glasvezel is betrouwbaarder dan de traditionele 
koperkabel. 
Bovendien is de uploadsnelheid van glasvezel veel groter. 
De download en de uploadsnelheid zijn net zo hoog en zijn ook niet 
afhankelijk van afstanden. 
Elke gebruiker heeft een eigen verbinding met het netwerk en hoeft 
die dus niet te delen.” 
Op het aan te leggen glasvezelnetwerk zegt DELTA een uploadsnel-
heid tot 8 GB te kunnen halen, tegenover 60 MB op de kabel. 
“Nu we vaker thuiswerken, meer series streamen, online gamen, is de 
zekerheid van betrouwbaar en snel internet nog belangrijker 
geworden. 
Ook zorg op afstand maakt langer thuiswonen mogelijk, en dat 
draagt bij aan de leefbaarheid in deze kernen.”

Informatieavonden op 7 en 16 maart

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel 
zullen in circa 45 minuten gedeeld worden tijdens een informatie-
avond. Hier kunnen inwoners vanuit huis terecht met vragen over 
glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement. 

• Maandag 7 maart om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), 
 De Prinsenhof, De Bijen 1, Buren 
• Woensdag 16 maart om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur),  
 Het Wapen van Lienden, Dr. Van Noortstraat 2, Lienden. 

Verticuteerhark
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“Ik merk dat de pijn door de 
therapie verminderd.”

Rita Arisse (78 jaar) woont sinds 3 jaar 
met plezier in een aanleunwoning 
van zorgcentrum De Valentijn in 
Maurik; een van de negen woonzorg-
locaties van Zorgcentra De Betuwe. 
“Wonen in een aanleunwoning is voor
mij een uitkomst. Zeker nu ik fysiot-
herapie van Zorgcentra De Betuwe krijg. 
Ik doe soms mee aan activiteiten in 
De Valentijn en ben wekelijks te vinden in de behandelruimte.”

“In 2021 ben ik gevallen. Sindsdien heb ik onder andere last van mijn 
linkerschouder. Mijn huisarts heeft mij doorverwezen naar de 
fysiotherapie van Zorgcentra De Betuwe. Sinds november 2021 krijg ik 
in De Valentijn therapie van fysiotherapeut Mark van Gelderen. Dit is 
naar mijn zin.” Door de val is haar artrose uit balans geraakt. Nu we dit 
weten, is de behandeling en therapie gericht op het aansterken en 
soepeler maken van de spieren. We doen hier verschillende oefenin-
gen voor.” 

Mevrouw Arisse heeft veel baat bij de fysiotherapie. “Ik ga één uur per 
week naar de behandelzaal in De Valentijn. Onder begeleiding van 
Mark doe ik dan verschillende oefeningen voor mijn schouder. Ik heb 
van Mark ook oefeningen voor thuis meegekregen. Dat vind ik �jn, 
want ik wil graag dat mijn schouder beter wordt. Ik merk dat de pijn 
door de therapie vermindert. 
Binnenkort start mevrouw Arisse bij een nieuwe beweeggroep in De 
Valentijn. “Dit lijkt mij erg leuk! Het is goed om in beweging te zijn. En 
ik vind het gezellig om dit samen met anderen te doen.” 

“Mevrouw is thuis gebleven hoor. 
Zeg maar Neeltje.” 

Sinds een paar jaar komt er dagelijks 
een medewerker van Thuiszorg De 
Betuwe bij Neeltje van Noort (78) uit 
Ommeren. Thuiszorg De Betuwe is
onderdeel van Zorgcentra De 
Betuwe. De medewerkers komen bij
Neeltje vanaf dat ze thuis kwam uit het ziekenhuis na een hersenin-
farct. “Toen was thuiszorg nodig, want ik kon weinig meer zelf. En ik 
ben blij met de dames hoor! Ze helpen me met aankleden, wassen of 
douchen en ’s avonds mij bed gereed maken. Ze herinneren me ook 
vaak aan mijn medicijnen. In verband met mijn diabetes moet ik die 
op tijd innemen. Dat stel ik nog wel eens uit en dat is natuurlijk niet 
handig.”

Sinds een jaar gaat Neeltje twee keer in de week een ochtend naar 
Dagbesteding Blommeland in Lienden. Ook onderdeel van Zorgcen-
tra De Betuwe. “Mijn dochter helpt me met de boodschappen en er 
komt visite, maar verder ben ik ook veel alleen thuis. Dus nu ga ik naar 
de dagbesteding. Ik was niet direct enthousiast hoor: de eerste keer 
ben ik niet naar binnen gegaan. Toen mijn dochter mij nog eens 
meenam, ben ik toch binnen gaan kijken. Ik vond het meteen 
gezellig, daar was ik toch even verbaasd over. Na het middageten 
word ik opgehaald en ga ik naar huis. Maar dat vind ik zo jammer. 
Meestal gaan ze ’s middags handwerken en dat vind ik nou juist zo 
leuk. Dus heb ik bij de gemeente via het Wmo-loket aangevraagd of 
ik meer kan gaan: vanaf volgende week ben ik er ook in de midda-
gen!” 

Wilt u meer informatie over Zorgcentrum De Valentijn, Thuiszorg De Betuwe, Dagbesteding Blommeland of 
fysiotherapie van Zorgcentra De Betuwe? Of bent u nieuwsgierig welke mogelijkheden Zorgcentra De Betuwe 
nog meer biedt? Kijk op www.zorgcentradebetuwe of bel met het Servicecentrum via 0800 – 77 33 444 (gratis). 

Zorgcentra  Betuwe: verrassend veel meer dan wonen

Foto Mevrouw Arisse met 
Mark van Gelderen



Wevers Begrafenisverzorging zorgt er al jarenlang voor dat u met 
een goed gevoel kan terugkijken op de begrafenis.
Geen enkel afscheid is hetzelfde. Misschien is er net na een 
overlijden grote paniek of berusting, vermoeidheid, verwarring of 
spanning. We weten wat te doen in elke situatie.
We zorgen voor rust en helderheid. 
We zijn er als we er moeten zijn, dag of nacht. 

We begeleiden, informeren en ondersteunen.
 We zetten ons in met hart en ziel. 
Soms kiezen we in gesprekken bewust voor stilte, want soms 
verbloemen woorden wat gezegd moet worden. 
Zonder woorden willen we begrijpen. We geven de begrafenis vorm 
tot in de kleinste details, precies zoals u dat wil.

√ Persoonlijk, oprecht en betrokken, met alle aandacht voor uw 
wensen.

√ Van kerkelijke begrafenis of bijzondere ceremonie tot budget-   
    begrafenis: alles is mogelijk.

√ Alles uit handen geven of de regie in eigen hand? U bepaalt.

√ Eén aanspreekpunt in het hele proces.

√ Werkzaam in het hele land.

√ Familiebedrijf sinds 1855.
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Een waardige begrafenis, precies volgens uw wensen

Er is een overlijden in uw familie. 
Er moet nu in korte tijd veel geregeld worden. 
De begrafenis is een belangrijk moment om samen met uw naasten 
stil te staan bij uw dierbare. 
U wil dat alles vlekkeloos verloopt en dat er precies invulling wordt 
gegeven aan uw wensen. 
Wevers staat klaar om die invulling voor u te realiseren.

Een begrafenis die recht doet aan de overledene én aan de 
nabestaanden is erg belangrijk voor het verdere rouwproces.
 De invulling is heel persoonlijk, want ieder mens is uniek. 
Op de dag van de begrafenis is degene die u in het voortraject heeft 
begeleid, ook uw begeleider.
Alles is in goede handen en u kunt in alle rust deze dag beleven en 
stilstaan bij het verlies van uw dierbare.

WEVERS
c o a c h i n gb e g r a v e nv e r l i e s

Wevers begrafenisverzorging
Torenstraat 3a • 6669 DN Dodewaard
Tel: 0488 - 411055
E-mail: info@weversuitvaart.nl • Internet: www.weversuitvaart.nl

Wij zijn ook altijd op zoek naar gemotiveerde werknemers die 
zoeken naar een leuke baan in de horeca, industrie, logistiek of land- 
en tuinbouw. 
Als medewerker kunt u aan de slag gaan in een van deze branches. 
U kunt onder andere werken als montagemedewerker, vracht-
wagenchau�eur, fruitplukker, horecamedewerker of housekeeper 
in een hotel.

Meer informatie over het inschrijven als werkgever of werknemer bij 
Uitzendgroep Werk! vindt u op onze website: 
www.uitzendgroepwerk.nl. Via het contactformulier kunt u op een 
eenvoudige en snelle manier met ons in contact komen. 
Of bel ons op: 0344-603917

Uitzendgroep Werk! De betrouwbare organisatie die bedrijven voorziet van personeel.

Werken met een uitzendbureau heeft veel voordelen. Werkgevers 
kunnen op deze manier makkelijk en snel betrouwbaar personeel 
inzetten. Voor werknemers biedt een uitzendbureau een groot en 
divers aanbod van werk. 
Uitzendgroep Werk! zorgt voor de juiste match tussen werkgevers 
en werknemers.

Uitzendgroep Werk! is een betrouwbare organisatie die bedrijven 
voorziet van personeel. Wij hebben ons gespecialiseerd in het 
plaatsen van hoofdzakelijk Oost-Europese medewerkers in de sector-
en horeca, land- en tuinbouw, transport en logistiek en in produc-
tiebedrijven. 
We beschikken over voldoende mensen om uw vraag op korte 
termijn in te vullen. 
Wij hanteren een zorgvuldige selectieprocedure en zorgen dat al het 
papierwerk in orde is volgens alle hiervoor geldende regels. 
Ook regelen we een goed onderkomen voor de Poolse medewerkers.

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk zeer gemotiveerd. Inmiddels 
hebben we tal van referenties die de kwaliteit van onze mensen 
kunnen onderstrepen. 
Misschien doet u al zaken met één van onze collega's? 
Het is altijd goed om uw risico te spreiden. 
Dit vergroot uw capaciteit en garandeert u continuïteit. 
Bent u een werkgever op zoek naar gemotiveerde medewerkers op 
tijdelijke basis of voor langere termijn? 
Dan bent u bij Uitzendgroep Werk! aan het juiste adres.



Bezoek hetClear Windows
Glazenwasserij & schoonmaak

Bel of whats app 06-34000009
Blinkende groet Bas

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

“Ik lever topkwaliteit voor een aangename prijs”

Blinkende groet, Bas

Lia van Beusichem, dochter van Coen en Willie van Wely geboren in 
1961 groeide op te midden van haar 2 zussen in Villa het Klooster aan 
de Haardijk in Zoelmond, wat toen nog Asch was. 
Tussen de koeien die in die tijd nog op de weilanden rondom het 
Klooster graasden. Lia ging naar de lagere school in Zoelmond en 
bezocht daarna het KWC in Culemborg waarna ze de Schoeversopleid-
ing afrondde en jarenlang op een advocatenkantoor in Geldermalsen 
werkte.  
Opa Coen en Oma Cor woonden op Engelrode samen met hun schoon-
dochterTeuntje en zoon Jan. Zij hadden daar op Engelrode aan het 
Kochpad ook vee rondlopen. 

Marius van Beusichem- geboren Kapel Avezaather en kind van ouders 
met een prachtige oude hoogstam kersenboomgaard -zat in die tijd op 
de landbouwschool en liep stage op Engelrode.  
Daar tussen de warmrode koeien sloeg de vonk tussen Lia en Marius 
over.  En die is sindsdien niet meer uitgegaan. 
Je zou denken dat die twee verder zouden zijn gegaan met vee, maar 
niets is minder waar. Marius had een prima loopbaan in de meubels 
maar wilde graag samen met Lia iets met eigen handen opbouwen. 
Ze konden in Zoelmond een stuk land kopen aan de Molenweg. 
Hun droom om een prachtig kersenteeltbedrijf op te zetten hebben ze 
glansrijk waargemaakt. 
Hun gezamenlijk sprookje zorgde ook voor een mooi gezin. 
Twee dochters en een zoon (Willeke, Dieke en Marius jr) en inmiddels 
ook Avelin en Aaron twee prachtige kleinkinderen. 
Niet voor niets noemt Lia 'thuis' haar lievelingsplek. 
Ze geniet vooral in de boomgaard wanneer die in bloei staat. 
Ze vertelt geïnspireerd te raken door Marius, omdat hij onvermoeibaar 
steeds nieuwe ideeën aandraagt. 
Zij samen zouden in de toekomst graag nog wat meer willen automa-
tiseren. 
Het zou leuk zijn wanneer er rondom Zoelmond en Beusichem wat 
meer B&B 's zouden komen. Liefst in een zo groen mogelijk blijvende 
omgeving. 

Met, zoals Marius nuchter opmerkt: " Komt zoals 't komt"  sluiten we 
dit fruitige gesprek af. Onder de heerlijke geur van versgekookte 
frambozenjam die onderwijl heerlijk staat te pruttelen. 
Hun eigen lievelingsfruit? Naast de zoetsappige kersen natuurlijk, eet 
Lia liefst aardbeien en Marius een appel.
Het zij zo...
Zoek ze eens op in hun kersen- en theetuin aan Molenweg 28 in 
Zoelmond. De vrolijke vlag wappert je tegemoet. En oh ja..,natuurlijk 
hoopt Lia zeker zo gezond oud als haar moeder te worden. Moeder 
Willie woont met haar 90 jaren nog steeds op Engelrode. 
Stelletje sterke dames dus daar in het Zoelmondse!

Kersen en theetuin Zoelmond

Wij wensen u goede paasdagen toe

Marion Biezke



   
Vorig jaar bestond het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) zestig 
jaar. 
Een gesprek met de bevlogen en inspirerende directeur Ella 
Kok-Majewska: ‘Het archief is het geweten van de maatschappij.’

‘Ik ben in 1974 geboren in Świdnik, vlakbij Lublin in het oosten van 
Polen, niet ver van de grens met Oekraïne. 
Mijn vader was vrachtwagenchau�eur en mijn moeder kok in een 
kinderdagverblijf. Net als bij jou hadden mijn ouders alleen maar 
lagere school. 
Na de middelbare school wilde ik Poolse Taal- en Letterkunde studer-
en. Maar mijn ouders hadden daar geen geld voor. 
Daarom dacht ik: ik ga appels plukken in de Betuwe om mijn 
collegegeld bij elkaar te plukken. Mijn zus en zwager waren me al 
voorgegaan. Dat was eerst in Maurik en later bij de familie Nap in Eck 
en Wiel, hele lieve mensen. 

Al op de eerste dag leerde ik Jeroen Kok kennen, zoon van een 
timmerman uit Tiel. Na twee weken sprongen de vonken over en drie 
maanden later ben ik toch keurig terug naar Polen gegaan met m’n 
bij elkaar geplukte collegegeld. 
Niet veel later kwam Jeroen me in Polen halen en zei: “Ik kan niet 
zonder jou!” Op 31 december 1993 kwam ik voorgoed naar Neder-
land. Ik was negentien. In 1994 trouwden we en in 1995 werd onze 
dochter Nicole geboren. 
In versneld tempo deed ik staatexamen en kreeg als eerste baan 
werk bij een Pools-Nederlands reisbureau in Utrecht, daarna een 
functie bij  bij de gemeente Tiel. 
In 2000 zag ik dat er een vacature was bij het archief in Tiel en ik 
dacht: “Dat is iets voor mij, want samen met taal is geschiedenis mijn 
ding, zoals het heet. 
Ik werd archief assistent, de jongste bediende. Daarna haalde ik mijn 
diploma op de archiefschool en MBA. In 2009 volgde ik Wim Veerman 
op als directeur van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). 
Dat was eigenlijk best bijzonder: ik was jong – 35 jaar - , de eerste 
vrouw en van afkomst een Poolse. Hier en daar werd er wel een 
wenkbrauw over opgetrokken. Dat is nu verdwenen. 

Wat is eigenlijk het belang en de functie van een archief?

Op het moment dat je een archief ingaat kan je bij de bron van de 
geschiedenis komen, dat is heel bijzonder. 
Wat er in een geschiedenisboek staat is soms heel eenzijdig 
opgeschreven, zeker in het communistische Polen van mijn jeugd. 
Degenen die dan aan de macht zijn schrijven de geschiedenisboek-
en. In archieven kun je vinden of zo’n verhaal wel klopt, of er geen 
zaken zijn weggemo�eld, die niet in het verhaal passen. 
Of verhalen verzonnen om het mooier te maken. 

Het is de functie van een archief en mijn taak als directeur om besluit-
en van bijvoorbeeld gemeenten controleerbaar te maken voor de 
burger in de toekomst, die zijn recht zoekt en verhaal kan halen bij de 
instanties wanneer uit de archieven blijkt dat er, bewust of 
onbewust, fouten zijn gemaakt. 
Zo bezien kun je het archief het geweten van een maatschappij 
noemen. 

En ook zijn er duizenden nog niet geschreven verhalen over de streek 
te vinden. We verzinnen wel eens een woord en altijd blijkt weer dat 
welk woord je ook kiest er altijd iets over in een archief te vinden is. 
We hebben hier in totaal ongeveer dertienhonderd archieven, bij 
elkaar met een lengte van vijftien kilometer en ook nog eens vele 
terabyte aan digitale gegevens. 
Het zijn niet alleen de archieven van de gemeenten, die ze volgens de 
wet na twintig jaar aan ons moeten overdragen, maar ook water-
schappen, verenigingen, bedrijfs- en familiearchieven en nog veel 
meer. Behalve de papieren archieven zijn er nog duizenden foto’s, 
oude kaarten, kranten, blauwdrukken, bouwvergunningen, geluidso-
pnames, �lms en boeken. 

We hebben ook een kanaal op YouTube met onder meer oude dorps-
�lms uit de jaren zestig. 
Sommigen archieven zijn honderden meters lang, anderen vullen 
nog niet eens een doos. Maar dat doosje kan net zo belangrijk zijn als 
een groot archief. 
Archieven gaan namelijk altijd over mensen. Achter ieder velletje zit 
het verhaal van een mens. En wie ben ik om te zeggen dat het ene 
verhaal van iemand belangrijker is dan dat van iemand anders. 
Wanneer je hier bijvoorbeeld de geboorteakte van je moeder vindt, 
die je wellicht nooit hebt gekend omdat ze stierf bij je geboorte, dan 
is dat voor jou het allerbelangrijkste archiefstuk dat je ooit hebt 
gevonden. 

Hoe groot is het gebied waarvan jullie de archieven beheren?

Dat is best groot. Het hele gebied van Zaltbommel in het westen tot 
en met Dodewaard in het oosten. Vier steden: Buren, Culemborg, Tiel 
en Zaltbommel en zevenenzeventig dorpen. 
Met een totaal aantal inwoners van ongeveer tweehonderdvijfen- 
twintigduizend. 
Natuurlijk zijn we als archivarissen ook bezig om zelf archieven te 
verwerven bij families en ondernemingen. 
Zo wil ik heel graag archieven hebben van de fruittelers en handelar-
en in de Betuwe. De streek is immers het meest bekend door het fruit. 
We hebben wel archieven van de veiling, maar nog niet van de telers. 
Dat lukt nog niet erg. Dat geldt ook voor de arbeidsmigranten in de 
streek: de Turken die hier al sinds de jaren zeventig wonen en de 
Polen in de bouw en het fruit. 
De burgemeester van Tiel zei laatst dat ongeveer tien procent van de 
Tielse bevolking Pools is, maar we hebben er nog geen archief van. 

Chris van Esterik

Foto uit boek: Lienden een Betuwse gemeente

Liefde, appels en archieven 

Voor Een jongen van het dorp deed ik in 2000 veel onderzoek 
op het RAR. Ik vond er de meest opmerkelijke verhalen, 
nooit teruggevonden in een geschiedenisboek. Zo schreef 
Renardel de Lavalette  het hoofd van de Ingense school 
tussen 1883 en 1923 en tevens koster, honderden brie�es 
aan de burgemeester over de erbarmelijke staat van het 
schoolgebouw. En soms was er ook iets bijzonders met de 
kerk:

Bij gebrek aan een huis heeft de familie van Kees van V. de 
kerktoren van Ingen tot onderdak gekozen. Dat veroorzaakt 
overlast. Onlangs heb ik drie hoopen doen opruimen achter de 
eerste pilaar in de kerk. Eén geluk, het is onaangenaam weer, 
want om met schoon weder buiten te zitten zou nu minder 
prettig wezen. Zondagnamiddag en voor acht dagen hoorde 
men het gekrijt van het kleinste kind boven de stem des 
predikants uit, een duo, dat tot groote hilariteit aanleiding gaf, 
en zeker niet bijgedragen heeft tot verhooging van ‘t godsdien-
stig gevoel der schare. Van V. zat er niet mee en voegde de 
hoofdonderwijzer toe: “Ik heb nog nooit zoo’n goed en sterk 
huis gehad.”

www.regionaalarchiefrivierenland.nl

Ella Kok-Majewska
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De dorpsdokter van Lienden, Jean Pierre Guépin, was een 
bijzonder mens. Hij maakte zijn eigen pillen die beroemd werden 
als 'de kieps', hield van snelle auto's en kwam met een plan om 
wereldvrede te realiseren. Zijn medicijnen waren volgens de arts 
geschikt om elke ziekte of kwaal mee te bestrijden. 
Hele generaties in het dorp zijn er mee groot geworden, maar wat 
zat er nu in dat vermeende wondermiddel ?

Guépin was dokter in Lienden en wijde omgeving van 1938 tot 1971 
en bij zijn afscheid kwamen zijn patiënten met honderden opdraven 
om hem de hand te drukken. De kleurrijke, zeer sociale arts is te zien 
in de tweede a�evering van de nieuwe reeks van Ons Dorp. 

De cameraploeg van �lmmaker Adolfs is op vrijdag 12 augustus 1960 
in Lienden en brengt een groot deel van de bevolking in beeld. 
Daarbij worden onder meer middenstand, bedrijven en ook het 
consultatiegebouw in het Groene Kruisgebouw in Ommeren 
aangedaan. In dat pand zien we de dokter aan het werk tijdens het 
vaccineren van baby's. 
Guépin zat tijdens de oorlog in het verzet en hielp mensen aan 
onderduikplekken en Engelse piloten aan een vluchtroute. 

Film Lienden 14 maart op TV Gelderland  

Een passie van Guépin was het rijden van rally's. Hij nam met een MG 
deel aan de eerste Tulpenrallye in 1994 en 'trainde' daarvoor in Lienden 
en Ommeren, zeker als er sneeuw lag. 
Met zijn bekende Volkswagen kever deed hij het op latere leeftijd wat 
rustiger aan. In Ommeren is een laan naar de dokter vernoemd en laat 
dat nu net een route zijn waar te hard wordt gereden.  

In Ons Dorp is er natuurlijk aandacht voor veel meer inwoners van 
Lienden. 
De cameraploeg �lmt uitgebreid in de steenfabriek van Ten Cate, 
bakker Hennie Knuivers komt in beeld terwijl hij de achterbak van zijn 
auto volpropt met brood dat moet worden bezorgd, en natuurlijk komt 
de schooljeugd met onderwijzend personeel ook uitgebreid voorbij. 

In de Dorpsstraat moest je zijn in de jaren 60: het merendeel van 
middenstand van Lienden zat hier. 
Kruidenierswinkels als Centra, Vivo en De Kern, meerdere bakkers, een 
slager, �etsenmakers, een electrozaak, diverse cafés, een kapper, het 
postkantoor en een paar aannemers. foto: Gert van Schaik

Screenshots uit de �lm

Zoelen is derde geworden op de lijst van het groenste dorp van 
Nederland. Bloemendaal (1e) en Huis ter Heide (2e) gingen Zoelen 
voor. 
Bij de steden werd Rijswijk (Zuid-Holland) eerste, Delft tweede en 
Soest derde. 

Ruim honderd gemeenten deden in 2021 mee met de Groene Stad 
Challenge, een initiatief van Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel. 
In vijftig steden en 384 dorpen werd de kwaliteit en hoeveelheid groen 
binnen de bebouwde kom onderzocht. Zoelen scoorde goed op 
verschillende punten. Zo heeft het dorp gemiddeld meer gebieden 
beplant met bomen, gras en struiken dan andere dorpen in Nederland.

Veel te winnen
Voor de Groene Stad Challenge is de groenpotentie in de woonomge-
ving van ruim 5,6 miljoen inwoners van Nederland (103 gemeentes) in 
kaart gebracht. Daar blijkt voor 35.000 voetbalvelden aan groen te 
winnen. Gemiddeld bestaat 44% van het oppervlak van de onder-
zochte plaatsen uit groen. 

Zoelen doet het goed als ’groen dorp’  

De potentie is echter nog enorm, blijkt uit analyse. 
Ruim 23.000 voetbalvelden aan publieke grond is te vergroenen (812 
voetbalvelden aan zinloze verharding, 4.216 voetbalvelden aan 
parkeervakken). Daarnaast bestaat het gebied uit 18.579 
voetbalvelden aan gazon, en 13.036 voetbalvelden aan platte daken 
die met groen ingericht kunnen worden. Ook blijkt er ruimte voor het 
planten van nog 93.485 bomen, en zijn 506.550 tuinen (de helft van 
de gemeten tuinen) nog meer dan 30% te vergroenen.

Meer groen van belang
De gemeente Buren wil samen met inwoners, ondernemers en organ-
isaties zorgen voor meer bomen en meer groen. Vorig jaar kregen alle 
scholen een boom van de gemeente. Dit jaar doet de gemeente mee 
met het NK Tegelwippen, dat plaatsvindt van maart tot en met 
oktober. Bij dit kampioenschap nemen gemeenten het tegen elkaar 
op om zoveel mogelijk tegels te vervangen door planten. Ook inwon-
ers van de gemeente kunnen deze stap zetten. Een paar tegels verwij-
deren en wat groen terugzetten is immers zo gedaan!
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN14-16 MAART 2022

Jongerenraad Buren is aangesteld als o�  cieel 

adviesorgaan voor de raad en bestaat uit negen 

leden. Deze leden geven gevraagd én ongevraagd 

advies over besluiten die door de raad genomen 

worden. Bij de adviezen van de jongerenraad 

wordt geen rekening gehouden met politieke 

voorkeuren van de individuele jongeren.

Highlights uit het convenant
Hieronder zetten we de highlights uit het convenant op een rij:
•  De jongerenraad vertegenwoordigt jongeren uit de gemeente 

tussen de 13-23 jaar oud.
• De jongerenraad legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
•  De jongerenraad adviseert, informeert en inspireert de 

gemeenteraad over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren.
•  De jongerenraad betrekt jongeren bij de politiek.
•  De gri�  e vormt de schakel tussen de jongeren- en gemeenteraad.
•  Bij vergaderingen van werkgroepen van de gemeenteraad kunnen 

zij op uitnodiging aanwezig zijn. 

Wil jij je ook inzetten voor jongeren uit je omgeving of meer weten 
over de jongerenraad? Kijk dan eens op www.jongerenraad-buren.nl.

JONGERENRAAD BUREN 

SAMEN DUURZAAM VOORUIT

Deze verkiezingsspecial kwam tot stand 

middels een samenwerkingsverband van 

de Fruitbode en Nina van Zanten

Nina studeert Bachelor communicatiewetenschap bij Radboud 
University in Nijmegen en is lid van de jeugdraad in onze 
gemeente. Dus geeft het een beeld waar ook de jeugd in onze 
gemeente mee bezig is. Zij maakt een afstudeerscriptie over de 
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Buren. Wij danken haar 
dan ook dat zij de inhoud met ons wilde delen voor deze uitgave. Nina van Zanten

Scan me SAMENWERKING

Jongerenraad Buren 
is op zoek naar jou!

2210 FB 01-2022 Special verkiezingen.indd   20 2210 FB 01-2022 Special verkiezingen.indd   2011-02-2022   18:52 11-02-2022   18:52



19 
EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 19

STELLING 20

GENOEMDE STELLINGEN ONLINE INVULLEN 

LOGISTIEKE BEDRIJVEN IN DE GEMEENTE MOETEN VERHUIZEN NAAR 
BEDRIJVENTERREINEN. 

A.  Standpunt: Logistieke bedrijven zijn bedrijven richten zich op distributie, opslag 
en het transport van goederen. Deze bedrijven zijn druk bezocht door verkeer. 

B.  Uitleg: Wanneer logistieke bedrijven zijn gevestigd in gemeentekernen kan 
dit voor overlast en verkeershinder zorgen. Om die reden zien veel politieke 
partijen liever dat deze bedrijven verhuizen naar bedrijventerreinen buiten de 
dorpskernen. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 CDA, PvdD, PCG, D66, PvdA-GL, Beter Buren
 GemeenteBelangen
  VVD 

BASISSCHOLEN WORDEN GEHUISVEST IN MULTIFUCTIONELE GEBOUWEN, 
BIJVOORBEELD MET KINDEROPVANG, BIBLIOTHEEK EN ACTIVITEITEN 
(SPORT, ONTSPANNING, CULTUUR).

A. Standpunt:  – 
B.  Uitleg:  In mei 2021 stelde de gemeenteraad het Integraal 

Huisvestings plan Onderwijs tot 2036 vast, waarin zij samen met de 
schoolbesturen toekomstbestendige en duurzame keuzes wil maken 
ten aanzien van onderwijsvestiging. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PvdD, PCG, VVD, D66, PvdA-GL, Beter Buren
 CDA 
  – 

CHECK DE QR-CODE EN GA NAAR DE STEMHULP-CHATBOT. DE CHATBOT 
OPENT IN EEN WIT SCHERM, SCROLL NAAR BENEDEN EN TYP ‘HALLO’. 
VUL DE 20 STELLINGEN IN EN ONTVANG TENSLOTTE UW PERSOONLIJKE 
STEMADVIES!

De chatbot is ontwikkeld in december. Hierdoor is de nieuwe partij ‘Beter Buren’ 
niet betrokken. Tijdens het gebruik van de chatbot kan Flow.ai uw data opslaan en 
gebruiken.

Wat vindt u?

Wat vindt u?

Scan me

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische en pragmatische informatie…
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BETER BUREN

DOOR BETER BUREN
Onze speerpunten zijn Duurzaamheid en  
Milieu, Ondernemen, Wonen en Welzijn en 
Recreatie. Wij willen meer aandacht voor de 
inwoner als gewaardeerde klant van ge-
meente met communicatie die zakelijk, fair 
en compleet is.

Duurzaamheid & Milieu
Beter Buren wil inzetten op duurzame wo-
ning(ver)bouw waarbij rekening wordt ge-
houden met nieuwe energiebronnen en  
bewezen oplossingen. De energietransitie  
tegemoetkomen door gebruik van subsidies. 
In te zetten op vergroening van de eigen wo-
ning in plaats van grote energie- en windmo-
lenparken.

Ondernemen
Ondernemers hebben harde klappen gekre-
gen. Wij willen hen steunen met heldere en 
duidelijke communicatie. Waar nodig onder-
steunen bij uitbreiding en vergunningverle-
ning om deze bedrijven financieel gezond te 
houden.
 
Wonen en welzijn
Betaalbaar wonen is een hot Item. Beter  
Buren ondersteunt initiatieven zoals herbe-
stemming van bedrijfspanden en grote ge-
bouwen door deze om te vormen naar kleine 
betaalbare woningen. Ook inzet van tijdelijke 

(verhuisbare) huurwoningen op braakliggen-
de terreinen zien wij als goede alternatieve 
voor de woningmarkt. Initiatieven in de vorm 
van woongemeenschappen/hofjes voor  
ouderen in combinatie met zorg wil Beter  
Buren ondersteunen.

Er moet meer aandacht komen voor school-
uitval en drugsgebruik onder de jongeren 
door jeugdzorg beter in te richten met een 
centraal meldpunt. Ook ziet Beter Buren een 
toekomst voor een brugklas binnen onze ge-
meente. Om de veiligheid te waarborgen 
maken wij ons hard voor goede straatverlich-
ting, veilige wegen, bermen duurzaam op-
knappen en fietsroutes en 30-km-zones bin-
nen alle kernen. Hondenveldjes realiseren. 
De bus-trein verbinding vanuit de dorpsker-
nen richting de stad moet beter!

Recreatie
Wij streven naar het behoud van het unieke 
karakter van de Betuwe. De dagrecreatie 
moet worden ondersteund met de aanleg 
van openbare toiletten. Wij staan geen groot-
schalige projecten toe in de Uiterwaarden uit 
respect voor mens en dier. De natuur en bio-
diversiteit moet behouden blijven. Wij steu-
nen Initiatieven ten behoeve van de Romein-
se Limesroute (UNESCO). 
Beter Buren is er voor u! ■

Beter Buren is terug van weggeweest. 

Wij vinden dat het weer nodig is om de 

communicatie tussen gemeente en 

inwoners te bevorderen. Wij zien het 

verdwijnen van de biodiversiteit door de 

oprukkende laanbomenteelt in onze 

mooie gemeente. De veiligheid en 

onderhoud aan wegen, de worsteling 

met duurzame energie, en de inpassing 

hiervan in het landschap.

Beter Buren als voorbeeld voor goede 
communicatie. Bezoek ook onze website 
www.beter-buren.com
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17 
EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 16

STELLING 17

STELLING 18

IEDER KIND OP DE BASIS- EN MIDDELBARE SCHOOL MOET TOEGANG HEBBEN 
TOT EEN LAPTOP. 

A. Standpunt:  – 
B.  Uitleg: Linkse partijen in de gemeente vinden het belangrijk dat ieder kind 

toegang heeft tot een laptop. Wanneer ouders zich dit niet kunnen veroorloven, 
moeten zij hierin ondersteund worden. Rechtse partijen vinden dat dit de eigen 
verantwoordelijkheid van ouders is. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PvdD, PCG, D66, PvdA-GL
 CDA 
  VVD, Beter Buren 

DE GEMEENTE MOET VOORKOMEN DAT WONINGEN WORDEN OPGEKOCHT 
EN DOORVERHUURD DOOR BELEGGERS. 

A.  Standpunt: Een belegger is iemand die geld investeert in woningen, aandelen of 
obligaties met de verwachting dat die investering in de toekomst in waarde gaat 
toenemen. 

B.  Uitleg: Nederlandse gemeentes spannen zich steeds meer in om beleggers 
van de huizenmarkt te weren. Ze stellen 130 gemeentebesturen een 
zelfbewoningsplicht in, zodat beleggers nieuwbouwwoningen en bestaande 
huizen niet kunnen opkopen en direct kunnen verhuren. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, CDA, PvdD, PCG, D66, PvdA-GL, Beter Buren
 –
  VVD 

IN ALLE GEMEENTEKERNEN MOET GESTREEFD WORDEN NAAR EEN 
CIRCULAIRE ECONOMIE.

A.  Standpunt: In een circulaire economie bestaat geen afval en worden 
grondsto� en steeds opnieuw gebruikt. 

B.  Uitleg: We zitten middenin de transitie naar een circulaire economie. Dit heeft 
gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte. Zo is afvalverzameling 
ingepast in de openbare ruimte door de plaatsing van ondergrondse containers. 
Verder vormt de openbare ruimte ook een bron van waardevolle grondsto� en. 
Gekapte bomen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als bankjes en 
afvalbakken kunnen gemaakt worden van gerecycled afval. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PvdD, PCG, D66, PvdA-GL, Beter Buren
 CDA 
  VVD 

Wat vindt u?

Wat vindt u?

Wat vindt u?

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische en pragmatische informatie…

Meer stellingen, op pagina 19
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Wat voor alle kernen geldt is dat er goede 
en betaalbare woningen moeten komen. 
“We moeten bouwen, veel en goed bouwen’, 
zegt Monique heel duidelijk, “voor alle doel
groepen, dus voor starters en senioren, huur
woningen en koopwoningen, betaalbaar en 
voor mensen die iets meer te besteden heb

ben. Ook willen we voor senioren voldoen
de woningen zodat ze in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen. Belangrijk 
is dat in elke kern een dorpshuis als ontmoe
tingsplek behouden blijft en dat de jong
ste jeugd zich kan uitleven in de speeltuin.  
We zijn voor groen, zowel binnen als buiten 
het dorp, maar met aandacht voor iedereen. 
In het buitengebied moeten landbouw en 
veeteelt, fruit en laanboom, eigen recreanten 
en toeristen in goede harmonie samen kun
nen. Daar gaan we heel goed op letten.”

Iedere kern van gemeente Buren is uniek. En 
het is belangrijk dat dit zo blijft. Ontwikkelin
gen, die er altijd zijn, moeten passen bij het 
dorp of bij de stad. En daar moeten de inwo
ners zelf over meepraten. Participatie heet 
dat, maar CDA Buren noemt het gewoon 
de inwoner serieus nemen vanaf het eerste  
moment. dit staat onder andere in het verkie
zingsprogramma.

Monique BettinkPierik roept alle kiezers op 
om mee te doen. “Uw stem komt nu op het 
juiste moment. De komende vier jaren krijgt 
namelijk de omgevingsvisie vorm en die 
legt, samen met het verkeersplan, vast wat 
de toekomst van uw dorp of stad wordt. Een 

belangrijk document dus en daar mag u van 
alles van vinden. Als CDA Buren denken we 
met u mee over de inrichting van uw dorp of 
stad en over veilige verkeersroutes.

In Zoelen moet het dorpshuis aandacht krij
gen, in Asch juist de verkeersveiligheid, in 
Maurik kijken we kritisch naar de recreatie
plannen en in Beusichem moeten de inwo
ners zich uitspreken over de woningbouw en 
de verkeersafwikkeling. In Lienden moet de 
Vogelenzangseweg veilig zijn en in diverse 
dorpen willen we de onderwijsvoorziening 
behouden. In Buren en in Eck en Wiel moeten 
de speeltuinverenigingen blijven, in Maurik 
gaan ’t Klokhuis en de sporthal volop draaien 
en Lingemeer mag als volwaardige kern mee
tellen. Zo kunnen we nog even doorgaan, 
want ook de ondernemers verdienen alle 
medewerking, evenals de horeca, de sport 
en cultuur, die het in deze coronatijd toch al 
zwaar hebben gehad.”

CDA Buren wil de komende vier jaren met 
alle inwoners verder bouwen aan onze mooie 
gemeente terwijl de financiële lasten verant
woord en draagbaar blijven. Monique: “Als 
we onze krachten bundelen, dan gaat dat 
lukken. Samen zijn we Buren.” ■

CDA Buren is van oudsher een sterk 

betrokken lokale partij, weet lijsttrekker 

Monique Bettink-Pierik. “Dat betekent dat 

we hechten aan onze kernen en de eigen 

identiteit daarvan. Die willen we 

behouden en waar mogelijk versterken.  

En altijd samen met de inwoners. Niet over 

u maar met u, zo staat het in ons 

programma. Samen lever je maatwerk.”

CDA BUREN 

DENKT MET U MEE

Lijsttrekker
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15 
EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 14

STELLING 15

DUURZAAMHEID IN DE EIGEN WONING IS EEN EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BURGER. 

A.  Standpunt: Voorbeelden van duurzaamheid in de eigen woning zijn het plaatsen 
van zonnepanelen op het dak van uw huis, het plaatsen van een warmtepomp of 
uw huis extra goed isoleren met dubbelglas. 

B.   Uitleg: Partijen in de gemeente verschillen van standpunt wat betreft de eigen 
verantwoordelijkheid. Linkse partijen vinden dat mensen die het geld niet 
hebben om hun huis duurzamer te maken, recht hebben ondersteuning van de 
gemeente. Rechtse partijen vinden juist dat de burger zelf verantwoordelijk is 
voor verduurzaming van hun huis. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, VVD 
 PvdD, PCG, D66, Beter Buren
  CDA, PvdA-GL

MOGELIJKHEDEN TOT WONINGSPLITSING MOETEN VERGROOT WORDEN 
OM ZO ZONDER BOUWEN MEER WOONRUIMTE BESCHIKBAAR TE HEBBEN.

A.  Standpunt: Woningsplitsing is het maken van meer dan één woning of 
appartement in een bestaande woning of op het erf. 

B.  Uitleg: Vanwege het landelijke woningtekort zijn veel partijen in de 
gemeente voor woningsplitsing. Splitsing van woning is vergunningsplichtig. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 CDA, PvdD, PCG, VVD, D66, PvdA-GL, Beter Buren
 GemeenteBelangen
  – 

Wat vindt u?

Wat vindt u?

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische en pragmatische informatie…

Meer stellingen, op pagina 17
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Duurzaam wonen en werken doen we mét 
heel Buren
•  We bouwen woningen voor starters en 

doorstromers, altijd in overleg met de buurt 
en passend bij de kern. 

•  Verduurzamen moet voor iedereen moge-
lijk zijn. Van een extra laadpaal in de straat 
tot isolatie in de muur, daar helpen we in-
woners mee.

  •  Buren wacht niet af, maar zorgt ervoor dat 
energieprojecten iets opleveren voor de  
inwoners. Zonnevelden en wind molens 
moeten passen in ons landschap.

•  We stimuleren kringlooplandbouw en zor-
gen ervoor dat iedereen zich houdt aan de 
milieunormen. Zo houden we Buren leef-
baar.

Met uitstekend onderwijs zijn we beter 
voorbereid op onze toekomst
•  Scholen worden steeds belangrijker voor 

de brede ontwikkeling van onze kinderen. 
School kan een plek zijn waar je in aanra-
king komt met kunst, cultuur, (voor)lezen, 
sport en gezonde voeding. Scholen kun-
nen dit niet alleen, hier helpen wij hen 
mee.

•  We investeren in techniek. Goed internet, 
laptops, en digitale programma’s maken 
we mogelijk voor kinderen, ouders, leer-
krachten en schoolbestuurders.

•  Wij denken mee met scholen om Covid- 
achterstanden in te halen zodat alle kinde-
ren gelijke kansen hebben. Bijvoorbeeld 
extra klassen-assistenten of tijdelijke ruim-
tes voor extra klassen.

•  School moet toegankelijk zijn voor ieder-
een. Dat betekent goed vervoer voor kin-
deren die naar passend onderwijs gaan.  
En ook moeten er studieplekken zijn voor 
iedereen die thuis niet kan leren.

Ruimte voor ondernemerschap in een 
gastvrije omgeving
•  Een goede infrastructuur is nodig: dit geldt 

voor het glasvezelnetwerk maar ook voor 
flexplekken.

•   Innovatie is belangrijk. We denken mee om 
goede ideeën mogelijk te maken. Bijvoor-
beeld door regels makkelijker en groener 
te maken. We helpen ondernemers om  
gebruik te maken van de bestaande inves-
teringsfondsen.

•  Nieuwe bedrijven moeten geen overlast 
veroorzaken. We willen geen vrachtverkeer 
in de kernen en de maximumsnelheid in de 
kernen is 30 km per uur. 

•  We zijn trots op ons kleinschalige toerisme. 
Er zijn veilige fietspaden, schone loop-
routes en mooie doorkijkjes. We houden 
de uiterwaarden natuurlijk en er komen 
dus geen extra recreatiewoningen.

We zorgen voor elkaar
•  De gemeente moet problemen bij jonge-

ren snel zien en hen helpen. Daarom moe-
ten er meer ondersteuners komen voor de 
jeugdzorg.

•  Mensen moeten langer thuis kunnen wo-
nen als ze dat willen. Dat kan met kleinscha-
lige woningen (zoals kangoeroe woningen 
of mantelzorgwoningen) en als mensen de 
juiste zorg op de juiste plek krijgen. 

 •  Voorkomen is beter dan genezen. We heb-
ben aandacht voor overgewicht bij jonge-
ren. We hebben een actief sportverenigings-
leven voor jong en oud. Door de omgeving 
aantrekkelijk te maken stimuleren we een 
gezonde leefstijl voor alle inwoners. 

•  Samen zorgen we voor elkaar: nieuw-
komers en laaggeletterden helpen we mee 
te doen in de maatschappij. Iedereen heeft 
recht op goede, gezonde huisvesting, ook 
seizoenarbeiders. Ook moet informatie 
over zorg begrijpelijk zijn voor iedereen. ■

DE VIER SPEERPUNTEN VAN D66 BUREN 

SAMEN. DUURZAAM. 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST.

Alda van Zijl - Hoek:
“Ik ben de lijsttrekker van D66 Buren.  
Ik heb een droom voor de toekomst van de 
gemeente Buren. In die toekomst woont 
en werkt iedereen in de gemeente Buren 
op een duurzame en prettige manier.  
We zoeken met elkaar naar oplossingen 
voor een schone omgeving. We ontvan-
gen wandelaars en fietsers in onze prach-
tige dorpen. En we genieten zelf van onze 
natuur en omgeving. We doen onze bood-
schappen dicht bij huis. We sporten. We 
maken soms uitstapjes naar steden in de 
buurt. We houden rekening met elkaar. 
Andere leden van D66 Buren en ik willen 
ons inzetten voor een fijne gemeente  
Buren. De komende vier jaar zullen we alle 
mensen in de gemeente Buren vertegen-
woordigen in de politiek. Wij hebben  
ambitie: als landelijke partij, als lokale 
fractie én als lijsttrekker. Het maakt niet 
uit wie je bent, wat je doet of waar je van-
daan komt. We laten iedereen vrij en laten 
niemand vallen.”

Van links naar rechts: Rita (Statenlid Gelderland), Evert (plaats 4), Alda (Lijsttrekker).

Tessa (plaats 5).
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13 
EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 11

STELLING 12

STELLING 13

HET HUIDIGE BEGRAAFPLAATSENBELEID (2019 -2029) MOET ONVERANDERD 
BLIJVEN. 

A.  Standpunt: Begraafplaatsenbeleid gaat in de breedste zin van het woord over 
het afkopen van graven, de uitstraling van begraafplaatsen en de inrichting van 
begraafplaatsen. 

B.  Uitleg:In 2018 zijn de eerste stappen gezet om de exploitatie van 
begraafplaatsen te verbeteren door aanpassing van tarieven en perioden van 
grafrecht. Het nieuwe beleidsplan wil de fysieke kwaliteit van de begraafplaatsen 
verbeteren in uitstraling (beplanting, bestrating) en herinrichting van 
bestaande grafvelden. Daarnaast worden maatregelen genomen om de 
uitvoeringsproblemen bij de graven voor onbepaalde tijd op te lossen. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PCG
 PvdA-GL
  CDA, PvdD, VVD, D66, Beter Buren

DE GEMEENTE ZOU ZELF OPENBAAR VERVOER MOETEN AANBIEDEN. 

A. Standpunt:  –
B.  Uitleg: Het OV wordt geregeld door de provincie Gelderland. In de regio 

Rivierland is er aanvullend vervoer van regiotaxibedrijf Versis. Het vervoer van 
Versis is niet gratis voor studenten. Daarom werd in 2020 door de VVD een motie 
ingediend om dit gratis te maken voor studenten. De motie werd niet gesteund. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, VVD, PvdA-GL, Beter Buren
 D66
  CDA, PvdD, PCG

HET PLAATSEN VAN WINDTURBINES LANGS DE A15 OOST IS ÉÉN VAN DE 
OPLOSSINGEN VOOR DE ENERGIETRANSITIE.

A.  Standpunt: Een windturbine is een turbine die de energie van de wind omzet in 
elektriciteit door middel van een generator. 

B.  Uitleg: Het plaatsen van vier windmolens langs de A15 Oost is onderdeel van 
de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Andere voorstellen in deze strategie zijn 
onder andere het plaatsen van een windturbine op Medel en het creëren van 
zonnevelden in de gemeente. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 PvdD, D66, PvdA-GL
 CDA, PCG
  GemeenteBelangen, VVD, Beter Buren 

Wat vindt u?

Wat vindt u?

Wat vindt u?

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische en pragmatische informatie…

Meer stellingen, op pagina 15
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De Partij van de Arbeid en GroenLinks  

in Buren hebben de handen in één 

geslagen om het sociale en groene 

geluid luider te laten klinken. We willen 

inwoners betrekken bij de inrichting van 

de wegen, dorpen en het landschap.  

Op ons mooie landschap en de planten 

en dieren die daar in leven zijn we 

zuinig. We gaan voor een duurzaam 

Buren. Waar er kansen zijn voor 

iedereen.

Samen duurzaam vooruit, dát willen wij. En 
dat doen wij samen met de inwoners van 
de gemeente We zetten in op broodnodige 
woningen voor onze jongeren en ouderen, 
gebouwd op een duurzame manier en met 
een kleinere rol voor ontwikkelaars. Wij wil-
len meer aandacht voor de energie, inzet en 
kennis van de inwoners van Buren en ons sa-
men met hen inzetten om onze samenleving 
duurzaam en groener te maken. Zodat ons 
landschap met daarin de flora en fauna, weer 
kan floreren. 

PvdA-GroenLinks gaat samen met de inwo-
ners en de ondernemers een plan maken 
om in 2050 een circulaire economie te heb-
ben, met een goede balans tussen de onder-
nemende mens en de natuur. Omdat onze 
gemeente prachtig is. We willen vooruit om 
met kracht, lef en innovatie onze leefom-
geving beter te maken voor de bewoners 
van de toekomst, voor de kinderen van nu. 
Waarin er kansen zijn voor iedereen. Wij gaan 
in gesprek en aan de slag. Het team van Pv-
dA-GroenLinks is er klaar voor!

Samen
Inwoners betrekken wij bij keuzes die de ge-
meente maakt. Zoals bijvoorbeeld bij het ma-
ken van de omgevingsvisie. Samen betekent 
voor ons ook dat we er zijn voor mensen die 
het moeilijk hebben. De verschillen tussen 

arm en rijk worden weer groter. Dat willen wij 
niet. 
Kinderen moeten de kans krijgen om gezond 
op te groeien in Buren. Dat betekent dat zij 
kunnen sporten en een hobby kunnen heb-
ben. 

Duurzaam 
Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied 
realiseren we alleen met behoud of juist ver-
betering van natuur en uitzicht. De agrarische 
sector ondersteunen wij om meer in balans 
met de natuur te ondernemen. Intensieve 
vee- en laanboomteelt willen wij ontmoe-
digen en voorkomen. Inwoners en onder-
nemers helpen wij om hun energieverbruik 
duurzaam te maken. Iedereen kan mee in de 
energietransitie. PvdA-GroenLinks wil dat de 
gemeente samen met de lokale energiecoö-
peratie de energie opwekt die nodig is. 

Vooruit
Onze jongeren moeten in de gemeente ook 
een betaalbaar huis kunnen vinden. En voor 
ouderen moet er geschikte woonruimte zijn 
in hun vertrouwde omgeving. Daarom moet 
er meer en anders gebouwd worden, waarbij 
de groene leefruimte niet vergeten wordt. Wij 
willen een gezonde omgeving, waarin het fijn 
is om te bewegen, te sporten en te recreëren.
Een gemeente die letterlijk en figuurlijk in be-
weging is! ■

PVDA-GROENLINKS 

SAMEN DUURZAAM VOORUIT
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11 
EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 9

STELLING 10

DE GEMEENTE ONDERSTEUNT SCHOLEN BIJ HET AANBIEDEN VAN EEN 
GEZONDE LUNCH AAN KINDEREN.

A. Standpunt: -
B.  Uitleg: De gemeente streeft naar een gezonde levensstijl van inwoners. Helaas 

bleek recentelijk dat veel kinderen uit de gemeente te weinig bewegen. In 2020 
is een Sport- en Beweegakkoord opgesteld, waarin de behoeftes van kinderen, 
volwassenen en ouderen in de gemeente zijn weergegeven. Inmiddels kunnen 
inwoners op basis van dit akkoord ook subsidie krijgen voor een sportief idee, 
bijvoorbeeld het organiseren van een sportwedstrijd. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PvdD, D66, PvdA-GL, Beter Buren
 CDA 
  PCG, VVD 

HISTORISCHE MONUMENTEN MOETEN KOSTEN WAT KOST IN BEZIT BLIJVEN 
VAN DE GEMEENTE. 

A.  Standpunt: Een gebouw of terrein kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of 
Rijksmonument. Dat kan als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, 
de betekenis voor de wetenschap of vanwege cultuurhistorische waarde.

B.  Uitleg: De gemeente heeft verschillende monumenten in bezit, waaronder 
de stadspoort in Buren, molens, kerktorens en kanonnen. De gemeenteraad 
heeft onlangs besloten geen geld vrij te maken voor het onderhoud van deze 
monumenten om de begroting sluitend te krijgen. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 – 
 CDA, D66, PvdA-GL
  GemeenteBelangen, PvdD, PCG, VVD, Beter Buren 

Wat vindt u?

Wat vindt u?

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische en pragmatische informatie…

Meer stellingen, op pagina 13
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We zijn onszelf, de grond en de lucht aan het 
vergiftigen. De intensieve veeteelt in onze ge-
meente is een risicofactor voor uitbraak van 
besmettelijke ziekten (zoönose). Daarnaast is 
het een grote bron van dierenleed. De schaar-
se natuur in onze gemeente wordt bedreigd 
door plannen voor recreatieparken. Dit leidt 
tot overlast voor de inwoners, verlies van na-
tuur en nòg minder leefgebied voor dieren.
De ongelijkheid in de samenleving wordt 
groter. Depressie dreigt volksziekte nummer 
1 te worden. Technologie is niet de oplossing, 
het roer moet om. Laten we radicaal anders 
met de natuur en de aarde omgaan.

Wat betekent dat concreet voor de 
gemeente Buren?
Voer als gemeente een integraal beleid. 
Toets ieder plan, iedere beslissing aan de 
vier beginselen: mededogen, duurzaam-
heid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke 
verantwoordelijkheid. 
Kies voor natuur, niet voor geld. Voor duur-
zaamheid, voor de lange termijn. Bescherm 
degene die zich niet verweren kunnen. Zet 
niet alles om in economische waarde, maar 
denk verder, denk aan schoonheid, aan wel-
zijn, aan mededogen, gezondheid.

•  Bouw huizen, geen (mega)stallen. Geen 
her bouw van de afgebrande megastal/
varkensflat de Knorhof in Erichem. Geen 
nieuwbouw of uitbreiding van andere 
stallen.

•  Biologische landbouw, geen gif of ex-
cessief mestgebruik. Fruittelers en laan-
boomtelers gaan over naar biologische 
teelt.

•  Duurzame energie uitbreiden. Zonnepa-
nelen op de daken en windmolens langs 
de A15 en de Betuwelijn.

•  Uiterwaarden van de Rijn en de Lek zijn  
natuurgebied. Ze zijn voor ganzen en an-
dere dieren, niet voor recreatiewoningen.

•  Een groen en natuurlijk buitengebied  
zonder mega-fruitloodsen. Logistieke be-

drijven in de fruitsector verhuizen naar  
bedrijventerreinen.

•  Jagers en hengelaars zijn niet welkom in 
de gemeente. Geen vislessen op school. 
Geen commerciële visvijvers.

•  Bermbeheer en slootbeheer gebeurt eco-
logisch. Buren werkt volgens het keur-
merk Kleurkeur van de Vlinderstichting.

•  Goede huisvesting voor dieren en ruimte 
voor natuurlijk gedrag. Bomen in de wei, 
dieren naar buiten, groepshuisvesting 
voor paarden.

•  Ecologische en sociale groei en bloei staat 
voorop. Welzijn is belangrijker dan nog 
meer geld verdienen.

•  Extra aandacht voor kwetsbare groepen. 
De gemeente bestrijdt armoede, laagge-
letterdheid en andere vormen van onge-
lijkheid.

Bij een keuze op de Partij voor de Dieren ben 
je verzekerd van vier jaar consequent stem-
gedrag in de gemeenteraad. ■

We leven in een prachtige gemeente. 

Maar door menselijk handelen gaat de 

kwaliteit van leven sterk achteruit. 

Lege weilanden en maïsakkers zonder 

vogels domineren het landschap.  

Er wordt veel gif gebruikt (o.a. In fruit-

teelt en laanboomteelt) waardoor de 

biodiversiteit achteruit holt. 

PARTIJ VOOR DE DIEREN 

LATEN WE ANDERS MET
DE NATUUR EN DE AARDE OMGAAN

Concreet hebben we 10 speerpunten 
geformuleerd. Kijk voor het hele 
programma op onze website of 
Facebook pagina.
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9 
EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 6

STELLING 7

STELLING 8

EXTRA STRENGE MAATREGELEN TEGEN GEORGANISEERDE MISDAAD 
MOETEN GENOMEN WORDEN.

A.  Standpunt:  Georganiseerde misdaad betekent dat twee of meer personen 
samenwerken over een langere periode om ernstige misdaden te plegen met als 
doel macht en � nancieel gewin. 

B.  Uitleg: De gemeente ondersteunt verschillende initiatieven om misdaad 
in gemeente Buren tegen te gaan, bijvoorbeeld met signaleringsgroepen 
en WhatsApp-groepen. Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die 
samenwerken met de gemeente, welzijnswerk en politie. Daarnaast besteedde 
de gemeente in 2021 aandacht aan criminaliteit in een online talkshow en een 
samenwerking met Bureau Drugszaken, waarbij inwoners een kijkje konden 
nemen in een drugscontainer. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PCG, VVD, Beter Buren 
 PvdD, D66, PvdA-GL
  CDA 

ER MOETEN MEER MIDDELEN NAAR JEUGDZORG. 

A.  Standpunt: Jeugdzorgorganisaties zorgen ervoor dat kinderen en jongeren veilig 
kunnen opgroeien. 

B.  Uitleg: Sinds 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor 
kinderbescherming en jeugdreclassering. De gemeente krijgt hier geld voor van 
de Rijksoverheid en mag geen jeugdzorg weigeren als het budget op is. Dan 
moet de gemeente zelf zorgen voor geld (open einderegeling). 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 PvdD, PvdA-GL, Beter Buren
 GemeenteBelangen, CDA, PCG, D66
  VVD 

GEEN NIEUWBOUW OF UITBREIDING VAN VEESTALLEN IN DE GEMEENTE. 

A. Standpunt: - 
B.  Uitleg: De gemeente toetst uitbreidingen of nieuwbouw van veestallen aan de 

zogenaamde VAB-regeling. Deze regeling staat in het teken van het verbeteren 
van de vitaliteit van het platteland en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit 
in het buitengebied. VAB-beleid is gericht op het accommoderen van kleinschalige 
bedrijvigheid. Grootschalige bedrijvigheid of bedrijvigheid die qua uitstraling niet 
in het buitengebied past, behoort zich op een bedrijventerrein te vestigen.

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, CDA, PvdD, D66, Beter Buren
 PvdA-GL 
  PCG, VVD 

Wat vindt u?

Wat vindt u?

Wat vindt u?

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische en pragmatische informatie…

Meer stellingen, op pagina 11

2210 FB 01-2022 Special verkiezingen.indd   9 2210 FB 01-2022 Special verkiezingen.indd   911-02-2022   18:52 11-02-2022   18:52



8 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN14-16 MAART 2022

Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we hele 
duidelijke standpunten hebben rondom 
bijvoorbeeld zondagsrust, zorgdragen voor 
de medemens en het goed zorgen voor de 
schepping. De PCG wil dat de gemeente 
Buren een praktische gemeentelijke organi-
satie is die � nancieel gezond en zelfstandig 
is en de inwoners en bedrijven uit alle kernen 
centraal stelt. 
Het besturen van de gemeente Buren moet 
betaalbaar en haalbaar zijn. Eerlijke keuzes 
zijn hierin nodig, niet alles is mogelijk. Net zo 
goed dat het niet mogelijk is om alle punten 

die wij belangrijk vinden op deze enkele pa-
gina te behandelen. Daarom hebben we voor 
u slechts enkele onderwerpen uitgelicht.

Agrarische sector
Ondernemers moeten niet gehinderd worden 
door onnodige regels en barrières. Als we de 
agrarische ondernemers weer de waardering 
en mogelijkheden geven die ze verdienen, 
kunnen we samen met de agrariërs optrekken 
om de biodiversiteit en het dierenwelzijn bin-
nen de gemeente Buren te vergroten. Nieuwe 
kansen zijn er vooral voor het verbreden van 
het agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld op het ge-
bied van energieopwekking en het verkopen 
van Betuwse streekproducten.

Woningbouw
Er moeten in de komende jaren veel huizen 
gebouwd worden. Zowel starterswoningen 
als sociale huurwoningen. Hiervoor moet 
door de gemeente actief worden samen-
gewerkt met projectontwikkelaars, grond-
eigenaren en initiatiefnemers. Daarnaast 
moet er duidelĳk beleid komen voor het 
ontwikkelen van pre-mantelzorgwoningen 
en het splitsen van woningen. De inwoners 
moeten in de gemeente kunnen blijven wo-
nen, en we moeten voorkomen dat jongeren 
en daarmee de toekomst noodgedwongen 
vertrekken naar de buurgemeenten. 

Biodiversiteit
Ook de bevordering van biodiversiteit vindt 
de PCG erg belangrijk, dit verdient de aan-
dacht van de gemeente. We zien hier een 
win-win situatie. Bijvoorbeeld door dit toe 
te passen in de eigen beheerstaken in het 
buitengebied, kan dit tot besparingen leiden 
(maai- en zaaibeleid). Ook in advies en beleid 
naar ondernemers en inwoners moet er aan-
dacht voor de bevordering van biodiversiteit 
zijn. Bijvoorbeeld door daar bij vergunning-
verlening voorwaarden over op te nemen 
(informatie- en stimulatiebeleid).

Tot slot
We zijn blij dat we met een evenwichtige 
lijst de verkiezingen voor de gemeenteraad 
Buren ingaan. Niet alleen geogra� sch even-
wichtig, maar voor iedereen die vanuit een 
christelijke overtuiging politiek vertegen-
woordigd wil worden. We zijn trots op Buren, 
en willen ons graag de komende 4 jaar inzet-
ten voor een verantwoord, betrouwbaar en 
vooruitstrevend gemeentebestuur! ■

PCG BUREN 

AGRARISCHE SECTOR, WONINGBOUW 
EN BIODIVERSITEIT

Benieuwd naar onze andere stand-
punten? Kijk op onze website voor zowel 
het beknopte en volledige verkiezings-
programma: www.pcgburen.nl.

De gemeente Buren is een prachtige 

plattelandsgemeente, waar het 

heerlijk wonen en werken is. De PCG 

wil er de komende raadsperiode aan 

blijven werken dat dit ook zo blijft. 

De PCG is een partij met een 

Protestants Christelijke basis en laat 

zich politiek leiden door de Bijbel. 
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7 
EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 4

STELLING 5

ER MOET EEN ACTIEF BELEID KOMEN TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME.

A.  Standpunt: Discriminatie betekent simpel gezegd dat er onterecht verschil wordt 
gemaakt tussen mensen op basis van kenmerken die in een bepaalde situatie niet 
van belang zijn. Racisme gaat nog verder. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt 
tussen mensen, bijvoorbeeld op basis van huidskleur of geestelijke vermogens. 
Dit onderscheid wordt gebruikt als rechtvaardiging om andere mensen slecht te 
behandelen. 

B.  Uitleg: Inwoners kunnen een melding van discriminatie maken op de site 
van de gemeente. Verder wordt er jaarlijks stilgestaan bij kwetsbare groepen, 
bijvoorbeeld door de regenboogvlag te hijsen. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PvdD, D66, PvdA-GL
 CDA, PCG, Beter Buren
  VVD

AGRARISCHE BEDRIJVEN MOET MEN ZOVEEL MOGELIJK DE RUIMTE GEVEN 
VOOR SCHAALVERGROTING.

A.  Standpunt: Schaalvergroting wil zeggen dat bedrijven hun omvang kunnen 
uitbreiden. 

B.  Uitleg: De meeste partijen willen liever niet dat agrarische bedrijven in de 
gemeente uitbreiden, bijvoorbeeld vanwege dierenleed, milieuproblematiek, 
invloed op landschapsbeeld (bv. door laanboomteelt) en overlast. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 PCG
 – 
  GemeenteBelangen, CDA, PvdD, VVD, D66, PvdA-GL, Beter Buren

Wat vindt u?

Wat vindt u?

Meer stellingen, op pagina 9

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische en pragmatische informatie…
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Blijft goed

Bouwen, bouwen, bouwen
Tot 2030 bouwen we 1400 woningen waarvan 
minimaal 30% sociale huur of goedkope nieuwbouw.

Splitsen van woningen
Splitsen van woningen mogelijk maken. Dit levert 
woningen op zonder te bouwen.

Openbaar vervoer
De gemeente maakt zich sterk voor goede 
bereikbaarheid van alle kernen.

Overlast motoren op dijken
Bewoners worden actief betrokken bij het 
leefbaar houden van de dijken.

Wonen & Vervoer

Inwonersparticipatie
Inwoners actief en in een vroeg stadium 
betrekken bij besluitvorming.

Communicatie
De gemeente moet met inwoners begrijpelijk en 
eerlijk communiceren.

Klachtenafhandeling
Hoe, wanneer en door wie de klacht behandeld wordt 
moet altijd duidelijk zijn.

Dienstverlening & Communicatie

Werkgelegenheid
Werk is zoveel meer dan een inkomen. 
Iedereen doet mee.

Toerisme
Toerisme draagt bij aan leefbaarheid, 
werkgelegenheid en inkomsten.

Winkeltijden
In onze gemeente mogen ondernemers zelf 
bepalen of zij hun winkel op zondag wel of niet 
openen.

Ondernemen & Economie

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is van ons allemaal en we zijn er 
ook samen verantwoordelijk voor. Bij onverantwoord 
gedrag volgt handhaving.

Veiligheid in jouw buurt
Buren is veilig, maar bij incidenten wordt daadkrachtig 
opgetreden.

Georganiseerde misdaad
Tegen drugslabs, dumpingen van drugsafval en
intimidatie wordt hard opgetreden.

Klimaat & duurzaamheid

wordt beter.

Gemeentelijke schatkist
De gemeente hoort niet meer uit te geven dan dat er 
binnenkomt.

Gemeentelijke belastingen
De lokale lasten blijven zo laag mogelijk. We zijn 
geen voorstander van verdere 
verhogingen van het OZB-tarief.

Huidige financiële situatie
De huidige financiële situatie van onze 
gemeente is buitengewoon zorgelijk. Projecten waar 
onze gemeente grote financiële risico’s loopt moeten 
we zo veel mogelijk vermijden.

Financiën

Duurzaamheid in eigen woning
Duurzaamheid in de woning is een eigen 
verantwoordelijkheid. Isoleren is een eerste stap, wat 
je niet gebruikt hoef je niet op te wekken.

Zonneparken en windturbines
Grootschalige energieopwekking steunen we 
wanneer het merendeel van de betrokken 
inwoners geen bezwaar heeft en het 
elektriciteitsnet ter plaatse voldoende capaciteit heeft.

Financiering verduurzaming
Verduurzaming financieren regel je zelf, de 
gemeente wijst de weg naar externe financiering 
indien noodzakelijk.

Veiligheid & Criminaliteit

Hans van Vierssen #1

Rob Hullekes #3

Gerard Joosting #5

Julian van Blijderveen #2

Irma Tetteroo #4

Gijs Timmers #6

Buren
Blijft goed
wordt beter.

kies
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EENSNEUTRAALONEENS

KIESWIJZER

STELLING 1

STELLING 2

STELLING 3

ONDERNEMERS MOETEN ZELF BESLISSEN OF ZE OP ZONDAG WEL OF NIET 
OPEN ZIJN.

A. Standpunt:  – 
B.  Uitleg: Op dit moment mogen niet alle ondernemers zelf beslissen of ze open 

zijn op zondag, met uitzondering van horecagelegenheden. Sinds 2015 mag één 
supermarkt per 12.000 inwoners open. Vestigingen in de plaats Buren mogen 
open voor toeristen op zondag en bepaalde detailhandel (mits ze aan bepaalde 
eisen voldoen). Om de kerkgang te respecteren, worden openingstijden op zon- 
en feestdagen beperkt tussen 12:00 en 17:00 uur. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PvdD, VVD, D66, Beter Buren
 PvdA-GL
  CDA, PCG 

IN DE KERNEN VAN DE GEMEENTE MAG MAXIMAAL 30 KM/U GEREDEN 
WORDEN.

A. Standpunt:  -
B.  Uitleg: Verschillende partijen stellen voor om de maximale snelheid in 

gemeentekernen te verlagen naar maximaal 30 km/u, bijvoorbeeld omwille van 
de veiligheid. 

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, PvdD, VVD, D66, PvdA-GL, Beter Buren
 PCG 
  CDA 

LOKALE VERENIGINGEN ZIJN BELANGRIJK EN MOETEN GESTIMULEERD 
WORDEN, BV. IN DE VORM VAN EEN SUBSIDIE OF KWIJTSCHELDING VAN DE 
OZB.

A.  Standpunt: De OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Wanneer u een 
appartement of huis bezit in gemeente Buren betaalt u jaarlijks deze belasting. 
De belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. 

B.  Uitleg: Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties in deze gemeente 
is een OZB Compensatiefonds opgezet. De verenigingen en organisaties 
ontvangen een gedeelte van hun aanslag OZB terug uit dit fonds.

 WAT VINDEN DE PARTIJEN:
 GemeenteBelangen, CDA, PvdD, PvdA-GL, Beter Buren
 PCG, D66 
  VVD 

Wat vindt u?

Wat vindt u?

Wat vindt u?

POLITIEKE STELLINGEN
Met aanvullende semantische  en pragmatische informatie…

Meer stellingen, op pagina 7

De uitgangspunten van Gemeentebelangen Buren

WIJ ZIJN EEN ECHTE LOKALE PARTIJ 
Gemeentebelangen Buren is een zelfstandige en onafhankelijke partij. Wij hoeven niet zoals de lokale afde-
lingen van de landelijke partijen het landelijke partijprogramma te volgen. Wij bekijken de dossiers die in de 
gemeenteraad komen met onze “lokale bril”, omdat dit gaat over zaken die onze inwoners direct aangaan en 
vandaag bepalen hoe het leven van morgen er uitziet. Wij zijn betrokken in de buurt. Lokale vraagstukken 
vragen niet om landelijke oplossingen, maar een oplossing die past bij onze inwoners.

WIJ ZIJN EEN PARTIJ VOOR ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE BUREN 
Gemeentebelangen is een partij voor alle inwoners van onze gemeente. Het maakt hierbij niet uit of je jong of 
oud bent, man of vrouw, of je hier geboren bent of juist niet, of waar je wel of niet in gelooft. In onze gemeente 
moeten inwoners hun leven vorm kunnen geven zoals zij dit zelf willen. 

WIJ ZIJN EEN PARTIJ VOOR ALLE KERNEN EN BUURTSCHAPPEN VAN DE GEMEENTE BUREN
De gemeente Buren kent een grote verscheidenheid aan kernen, buurtschappen en buitengebieden. Elk gebied 
is trots op haar identiteit en leefbaarheid en wil deze ook behouden. Gemeentebelangen voelt zich dan ook 
verantwoordelijk voor onze gehele gemeente en is een partij die belangen van alle kernen van onze gemeente 
behartigt. 

WIJ WILLEN SAMENWERKEN MET ONZE INWONERS 
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in onze gemeente hebben vaak veel kennis over 
specifieke onderwerpen en hebben ook goede ideeën over wat er nodig is in onze samenleving. Daarnaast 
weten belangenverenigingen zoals wijk- en dorpsraden wat wensen en ideeën zijn van de inwoners in onze 
dorpen en welke actualiteiten daar spelen. Wij willen deze: “kracht van de samenleving” inzetten bij de ontwik-
keling en uitvoering van beleid om zo, samen met onze inwoners, te werken aan de toekomst van een mooie 
en leefbare gemeente Buren. 
                                                    

WIJ STAAN VOOR EEN DIENSTVERLENENDE GEMEENTE 
Inwoners moeten zich thuis voelen bij hun eigen gemeente. De bereikbaarheid moet op orde zijn, en de 
dienstverlening en informatievoorziening snel en makkelijk toegankelijk. De gemeente denkt zoveel als mogelijk 
mee in oplossingen en niet in problemen. De gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom. 

Ons verkiezingsprogramma (2022-2026) en onze programma’s per kern (die geschreven zijn 
met de input van inwoners) kunt u lezen op onze site:

BETROUWBAAR / BETROKKEN / DICHTBIJ

Lijst 1 WWW.GEMEENTEBELANGEN-BUREN.NL

>>> GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 20220-2026

Gemeentebelangen ligt volop op koers voor de komende raadsverkiezingen. Er is een prachtige kandidatenlijst 
samengesteld. Op de lijst staan mensen met politiek-bestuurlijke ervaring. Daarnaast is er ook veel plaats voor 
nieuw talent. De kandidaten vormen door politieke ervaring, levenservaring en inbreng van nieuwe kennis een 
sterk team. Enthousiaste mannen en vrouwen, jong en wat ouder uit het bedrijfsleven, onderwijs, vereniging-
sleven, zzp-ers en maatschappelijke organisaties zetten zich in binnen de lokale politiek voor het mooier, beter, 
veiliger, leuker en sportiever maken van Buren. Buren heeft met deze kandidaten een goede afspiegeling van 
de gemeente Buren. 

Maak gebruik van je stem! 
”Want de gemeente is veel te belangrijk om je er níet mee te bemoeien!”

Gemeentebelangen Buren                                     Lokaal en onafhankelijk!
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De uitgangspunten van Gemeentebelangen Buren

WIJ ZIJN EEN ECHTE LOKALE PARTIJ 
Gemeentebelangen Buren is een zelfstandige en onafhankelijke partij. Wij hoeven niet zoals de lokale afde-
lingen van de landelijke partijen het landelijke partijprogramma te volgen. Wij bekijken de dossiers die in de 
gemeenteraad komen met onze “lokale bril”, omdat dit gaat over zaken die onze inwoners direct aangaan en 
vandaag bepalen hoe het leven van morgen er uitziet. Wij zijn betrokken in de buurt. Lokale vraagstukken 
vragen niet om landelijke oplossingen, maar een oplossing die past bij onze inwoners.

WIJ ZIJN EEN PARTIJ VOOR ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE BUREN 
Gemeentebelangen is een partij voor alle inwoners van onze gemeente. Het maakt hierbij niet uit of je jong of 
oud bent, man of vrouw, of je hier geboren bent of juist niet, of waar je wel of niet in gelooft. In onze gemeente 
moeten inwoners hun leven vorm kunnen geven zoals zij dit zelf willen. 

WIJ ZIJN EEN PARTIJ VOOR ALLE KERNEN EN BUURTSCHAPPEN VAN DE GEMEENTE BUREN
De gemeente Buren kent een grote verscheidenheid aan kernen, buurtschappen en buitengebieden. Elk gebied 
is trots op haar identiteit en leefbaarheid en wil deze ook behouden. Gemeentebelangen voelt zich dan ook 
verantwoordelijk voor onze gehele gemeente en is een partij die belangen van alle kernen van onze gemeente 
behartigt. 

WIJ WILLEN SAMENWERKEN MET ONZE INWONERS 
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in onze gemeente hebben vaak veel kennis over 
specifieke onderwerpen en hebben ook goede ideeën over wat er nodig is in onze samenleving. Daarnaast 
weten belangenverenigingen zoals wijk- en dorpsraden wat wensen en ideeën zijn van de inwoners in onze 
dorpen en welke actualiteiten daar spelen. Wij willen deze: “kracht van de samenleving” inzetten bij de ontwik-
keling en uitvoering van beleid om zo, samen met onze inwoners, te werken aan de toekomst van een mooie 
en leefbare gemeente Buren. 
                                                    

WIJ STAAN VOOR EEN DIENSTVERLENENDE GEMEENTE 
Inwoners moeten zich thuis voelen bij hun eigen gemeente. De bereikbaarheid moet op orde zijn, en de 
dienstverlening en informatievoorziening snel en makkelijk toegankelijk. De gemeente denkt zoveel als mogelijk 
mee in oplossingen en niet in problemen. De gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom. 

Ons verkiezingsprogramma (2022-2026) en onze programma’s per kern (die geschreven zijn 
met de input van inwoners) kunt u lezen op onze site:

BETROUWBAAR / BETROKKEN / DICHTBIJ

Lijst 1 WWW.GEMEENTEBELANGEN-BUREN.NL

>>> GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 20220-2026

Gemeentebelangen ligt volop op koers voor de komende raadsverkiezingen. Er is een prachtige kandidatenlijst 
samengesteld. Op de lijst staan mensen met politiek-bestuurlijke ervaring. Daarnaast is er ook veel plaats voor 
nieuw talent. De kandidaten vormen door politieke ervaring, levenservaring en inbreng van nieuwe kennis een 
sterk team. Enthousiaste mannen en vrouwen, jong en wat ouder uit het bedrijfsleven, onderwijs, vereniging-
sleven, zzp-ers en maatschappelijke organisaties zetten zich in binnen de lokale politiek voor het mooier, beter, 
veiliger, leuker en sportiever maken van Buren. Buren heeft met deze kandidaten een goede afspiegeling van 
de gemeente Buren. 

Maak gebruik van je stem! 
”Want de gemeente is veel te belangrijk om je er níet mee te bemoeien!”

Gemeentebelangen Buren                                     Lokaal en onafhankelijk!
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Foeteren op het gemeentebestuur is 
een oud volksgebruik, niet alleen in de 
gemeente Buren, maar in alle dorpen en 
steden waar ik woonde. Veel deugt er niet: 
het aanvragen van vergunningen duurt 
eindeloos, de gemeentelijke bureaucratie 
is traag en de burger ziet door alle 
ambtelijke bomen nergens meer het bos. 
Er zijn veel schrijnende voorbeelden te 
geven. 

Het gefoeter overstemt met gemak waar de 
gemeente, vaak onopgemerkt, wel e� ectief 
optreedt: de riolering verwerkt iedere dag 
probleemloos onze stoelgang, de wegen 
tussen de dorpen liggen er redelijk goed bij, 
de straatverlichting doet het, de bermen en 
slootkanten zijn gemaaid en huizen, soms 
hele woonwijken worden en zijn gebouwd. 
Zonder gemeentelijke plannen en � nancie-
ring zouden de Zevenmorgen en Tabaksland 
in Ingen nog boomgaarden of weilanden zijn. 

In jaren gemeten is de rol van de gemeente 
nog niet heel oud. Toen mijn vader en moe-
der tiener waren, was de gemeenteraad van 
Lienden (de dorpen Lienden, Ingen en Om-
meren) nog een bastion van hereboeren en 
een aantal orthodox christelijken uit Lienden. 
De gemeente deed niet veel meer dan het 
onderhoud van de wegen, het toezien op de 
politietaken, het benoemen van onderwij-
zers op scholen en het innen van de jaarlijkse 
gemeentebelasting. In 1928 werd de aller-
eerste ambtenaar voor bouw- en woning-
toezicht aangesteld om te rapporten over de 
deerniswekkende toestand van vele huizen 
in de gemeente. 

Het ondersteunen van de allerarmsten was 
vooral een taak van de diaconie. Door de 
grote economische crisis van de jaren ‘30 
kwam daar verandering in. De lage lonen 
op de steenfabrieken werden gehalveerd en 
leidden tot een staking bij De Tollewaard in 
Lienden. Het aantal werklozen steeg enorm. 
Dramatische taferelen speelden zich af bij 
huisjes, die de noodlijdende bewoners zelf in 
brand staken, nadat eerst de hele inboedel in 
veiligheid was gebracht, om zo wat geld van 
de verzekering te krijgen. 

In juni 1932 viel voor het eerst het woord hon-
ger in de raadszaal van de gemeente Lienden. 
Hent Spies, eigenaar van het veer in Ingen 
zei, ‘dat het toch niet aangaat de menschen 
honger te laten lijden. Als er menschen zijn, 
waarvan na onderzoek blijkt dat er geholpen 
moet worden, kan de gemeente hen toch niet 

aan hun laat overlaten.’ Wellicht was het ver-
trouwde bastion in de raad een half jaar eer-
der wakker geschud doordat er voor het eerst 
een socialistische arbeider in was gekozen, de 
SDAP-er Thomas van Hattem uit Ingen. 
Ik schrijf in Een jongen van het dorp: ‘Opeens 
trad een arbeider onuitgenodigd als het ware 
de beste kamer van de grote boerderij bin-
nen. En niemand had het recht hem eruit te 
gooien.’ 

In 1936 wordt de steun behalve een zaak van 
de diaconie ook in mindere mate verleend 
door het Burgerlijk Armbestuur. Een stichting 
los van de gemeente, met als secretaris de 
christelijke Jan Baars, dan een jonge ambte-
naar en na de oorlog gemeentesecretaris. In 
de herfst van dat jaar krijgt hij een opmerke-
lijke brief van een moeder van vier kinderen 
waarin alles samen lijkt te komen: de uitzicht-
loosheid van de dagelijkse armoede, de ne-
derigheid maar ook de ingehouden woede 
tegenover ‘de heeren’ en het abominabele Ne-
derlands dat zij op school leerde, geschreven 
in een prachtig handschrift met veel krullen.

Een brief zonder punten, komma’s en hoofd-
letters. Baars geeft haar katoen voor kinder-

kleren en beddenlakens, een half mud aard-
appelen tegen de honger en nog een jumper 
om haar eigen naaktheid te bedekken. Het 
roept een periode op die lichtjaren van ons 
lijkt verwijderd, maar mijn moeder was al vijf-
tien toen hij werd geschreven en ik zou der-
tien jaar later geboren worden. Het is deze cri-
sis van de jaren ‘30 die de gemeente uit haar 
slaap haalt en voorgoed op het politieke to-
neel doet verschijnen. Tijdens de crisis stelt de 
raad een commissie werk verscha�  ng in met 
als leden de socialist Thomas van Hattem sa-
men met de sociaal voelende hereboer Toon 
van Steenis, ‘die met iedereen praatte’, zoals 
het heette. Dat was voor menig hereboer in 
die tijd nog een bedenkelijke nieuwigheid. 

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde de ge-
meente nieuwe scholen, verrezen er woonwij-
ken voor de arbeiders in de dorpen, werd het 
rioleringsnet en de elektri� catie uitgebreid, 
kwam er een vuilnisophaaldienst en droeg 
zo bij aan het welzijn van de dorps bewoners. 
Hoe terecht de kritiek op de gemeente vaak 
ook is, wanneer de gemeente van de ene op 
de andere dag al haar taken zou stilleggen 
zouden we onthutst merken hoe dat ons da-
gelijkse leven zou ontwrichten. ■

Met deze wil ik Uw zoo vriendelijk vragen of dat ik nog een paar stukjes kleer kan 
krijgen om reden baars nergens meer om wil vragen maar de heeren zijn het loopen moe 
dus was ik maar zo vriendelijk het even op te schrijven hoef ik niet meer bij de heeren 
te komen en dat ik voor de kinderen loop dach en nacht om aan de eet te blijven anders 
dat ik het niet weet om van de eenen dag in de andere te komen ik loop bijna naakent 
maar op mij komt het niet aan dus durfde ik er ook niet om te vragen wees zoo goed 
niet om mijn maar om de kinderen ik kom wel met looien schoen aan de kinderen zitten 
allenig ik niet zo lang van huis af kan dus in afwagting.

Het gemeentepersoneel van Lienden in 1938 bijeen: van links naar rechts, staand: Baron Van Boetzelaar, C. van Ommeren, 
A. van Riemsdijk en J. van Deutekom. Zittend van links naar rechts: C. Alberda, G. Hol, H. Houtkoper en J. Baars.

DOORNROOSJE GEWEKT 

OVER DE OPMERKELIJKE METAMORFOSE 
VAN DE GEMEENTE

HISTORIECHRIS VAN ESTERIK
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VOORWOORD BURGEMEESTER

Half maart is het zover: we gaan allemaal 
weer onze kostbare stem uitbrengen. Als 
gemeentebestuur kunnen we nu eenmaal 
niet elke beslissing voor de gemeente Buren 
met alle 27.000 inwoners nemen. Daarom 
kiest u uw vertegenwoordiger in onze 
gemeenteraad, voor vier jaar. En iedere stem 
telt!

De gemeenteraad besluit
De gemeenteraad beslist immers over 
ontwikkelingen die u direct raken. 
Bijvoorbeeld: waar geeft de gemeente 
geld aan uit? Een sporthal? Dorpshuizen? 
Onderhoud van wegen? Waar wil de 
gemeente in de toekomst groene stroom 
opwekken? En hoe; met zonnepanelen 
of windmolens? Willen we een gemeente 
zijn met veel grote bedrijven of met veel 
aandacht voor recreatie? Allemaal moeilijke 
beslissingen. 

Flinke klus
Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen 
wie namens u mee mag praten de komende 
vier jaren. Want hoe weet je nou van tevoren 
wat die persoon in de raadsvergadering 
gaat zeggen? Daarom is het belangrijk 
om te kijken bij welke partij iemand hoort 
en welke standpunten die partij heeft. 
Dat kunt u lezen in hun programma. Of 
horen op bijeenkomsten waar partijen 
zich presenteren. Of lezen in folders die 
uitgedeeld worden. En natuurlijk kunt u ook 
de kieswijzer in deze Fruitbode gebruiken. 

Zo kunt u kiezen welke partij het beste bij 
u past. Als de raadsleden eenmaal gekozen 
zijn, kunt u nog steeds invloed hebben. 
Door de raadsbesluiten goed te volgen. Of 
door in te spreken bij een vergadering als 
er een onderwerp aan de orde is waar u iets 
van vindt. En u kunt natuurlijk altijd met 
raadsleden in gesprek gaan en uitleggen wat 
u van een onderwerp vindt. Politiek is dus 
een flinke klus voor iedereen die in de raad 
komt én voor iedereen die gaat stemmen!

Hoe gaat dat stemmen? 
Alle inwoners van 18 jaar en ouder mogen 
stemmen. Zij krijgen een stempas en 
kandidatenlijst thuisgestuurd. Op die 
kandidatenlijst staan alle personen op wie u 
kunt stemmen. En bij welke politieke partij 
iedere kandidaat hoort. Dit jaar kunnen we 
niet één, maar drie dagen naar de stembus: 
op 14, 15 en 16 maart. Alle informatie over 
de verkiezingen vindt u op www.buren.nl/
gemeenteraadsverkiezingen. 

Petje af
Ik heb bewondering voor raadsleden. Het 
raadswerk vraagt veel tijd: lezen, overleggen, 
voorbereiden, vergaderen. Onze raadsleden 
moeten heel veel informatie verwerken. En 
ze hebben een grote verantwoordelijkheid 
om keuzes te maken die voor inwoners het 
beste zijn. En dat raadswerk doen ze vaak 
naast een baan en gezinsleven, dus ze zijn 
veel van huis. Petje af! 

Burgemeester gemeente Buren

We mogen weer stemmen!

Josan Meijers
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14-16 MAART 2022 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
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