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het
Dé electrospecialist
van de Betuwe

Bent u al klaar voor de zomer?

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

W IJ BO UW EN EX CLUSIEVE M AATW ER K IN TER IEUR S VO O R PAR TICULIER EN EN BEDR IJVEN

25 jaar een begrip in de Betuwe

Marspolder

Voorwoord
Het is weer bijna zover.
De Betuwe gaat de komende weken weer rood kleuren van de kersen.
Altijd weer een gezellige tijd vooral bij de vele kersenkraampjes.
Helemaal als deze in een boomgaard staan en je even kunt gaan zitten
en genieten van deze Betuwse specialiteit.
Er staan in deze editie veel evenementen binnen onze gemeente en
leuke initiatieven waaronder het avonturenommetje in het van Brakell
bos in Ommeren.
De laatste schoolperiode voor de grote vakantie, voor velen iets om
naar uit te kijken.
De eindexamens zijn achter de rug en veel jongelui hebben nu tijd om
her en der iets bij te verdienen.
Er is veel vraag naar vakantiewerkers dus je kunt op zoek naar een
baantje die je leuk vindt.
In deze onzekere tijden mogen we dankbaar zijn dat we in vrijheid
kunnen leven en vluchtelingen hier tijdelijk onderdak te geven om
even op adem te komen.
Wij mogen ons bevoorrecht voelen dat dit hier mogelijk is.
De volgende editie komt als vakantiespecial uit en komt ook weer op
de campings binnen de gemeente Buren te liggen.
Voor u als ondernemer een kans om de vakantiegangers naar de zaak te
trekken in deze periode.
Geef ook uw evenementen aan ons door, hierdoor genereert u meer
bezoek en bekendheid. Het is gratis voor niet commerciële instellingen, stichtingen en verenigingen.

Over de brug, achter de dijk
Daar ligt een stukje hemelrijk
Een gebied met poelen en plassen
Rietkragen en bijzondere grassen
Faunarijk is het bovendien
Zelfs de Siberische Tjiftjaf is er gezien
Verder een bonte verzameling bomen
Waar kersen, hazelnoten en appels aankomen
Ze mogen vrij worden geplukt
En het is ons al vaak gelukt
dat fruit te verwerken tot confiture
al waren de appels soms hele zure
Er dwalen ervaar je als een kuur
het is een bijzonder stuk natuur
En als ik bijzonder zeg is dat geen kolder
Want ik heb het hier over .. de Marspolder
Natuur gedicht door: Lexien

Wij wensen u weer veel leesplezier toe.
Henk v. Dorland,
uitgever

Colofon
De Fruitbode is een uitgave van:
van Dorland Multi Mediaservice
Verhuizensestraat 5 - 58 4031 KS Ingen
T: 06 - 22967345
E: info@fruitbode.nl
Internet: www.fruitbode.nl
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Volgende Fruitbode
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* Uw bijdrage en ideeën zijn welkom
* Huis aan huis in de gemeente Buren
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Bel of mail ons wij zijn er voor u
06-22967345 info@fruitbode.nl
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Bezoek het

Multigolf Maurik, Fun voor iedereen!
MultiGolf Maurik, voorheen Pitch en Putt en Voetgolf Maurik, heeft
haar bedrijf uitgebreid met een 18 holes minigolfbaan.
“De baan is nog mooier geworden dan we hadden durven hopen.
Toegankelijk voor kinderen, maar met ook meer dan voldoende
uitdaging voor volwassenen.
Echt een aanvulling op onze andere activiteiten dus we gaan vol
vertrouwen het nieuwe seizoen in!” aldus een enthousiaste Peter
Snijders.
De baan is volledig van kunstgras en voorzien van leuke en verrassende
obstakels en de achttien holes van de minigolfbaan zijn net wat langer
dan bij het traditionele midgetgolfen.
Met 3 golfvarianten op 1 bedrijf – Pitch en Putt Golf, Voetgolf en
Minigolf - hebben de eigenaren besloten om de naam van het bedrijf te
veranderen in MultiGolf Maurik.
Voor de ‘niet-golfers’ en voor iedereen die van de Betuwe wil genieten
zijn er e-choppers te huur.
Multigolf Maurik is de ideale plek voor een dagje uit met het gezin, een
stel vrienden of collega’s. Een leuke activiteit in de buitenlucht of alleen
genieten van een drankje op het heerlijke terras: Je bent van harte
welkom en het enthousiaste team zorgt ervoor dat iedereen met een
grote glimlach terugkijkt op de dag.
Multigolf Maurik is zowel voor particulieren als voor de zakelijke markt
een top locatie om naar toe te gaan. www.multigolf.nl

GROEN LICHT VOOR CALEIDOZ, FORTE EN MOZAIEK WELZIJN
De drie organisaties werken voor de inwoners in gemeenten Berg
en Dal, Buren, Doesburg, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rhenen, Tiel,
West Betuwe en Zevenaar.
Samenwerking
De drie stichtingen houden de eigen naam, een eigen jaarrekening
en het huidige takenpakket. De vertrouwde medewerkers, vrijwilligers en locaties blijven. Iedere stad, iedere wijk, iedere straat vraagt
om een eigen aanpak en dat blijft zo.

Caleidoz, Forte en Mozaïek Welzijn gaan samenwerken.
De medezeggenschapsraden en de Raden van Toezicht gaven groen
licht voor de bestuurlijke fusie.
De nieuwe stichting heet Samenso: samen mensen sociaal.
Eind mei is de officiële ondertekening van de statuten voor de nieuwe
stichting. Er is vanaf dat moment één gezamenlijke Raad van Toezicht
en één bestuurder.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Elke dag zijn medewerkers en vrijwilligers van Caleidoz, Forte en
Mozaïek Welzijn bezig met het ondersteunen, begeleiden en verder
op weg helpen van inwoners.
Ze merken dat vragen groter worden, antwoorden moeilijker te
vinden zijn en steeds meer mensen een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
De druk is hoog.
Om in de toekomst ook professioneel en met veel persoonlijke
aandacht te blijven werken, hebben de drie organisaties een
bestuurlijke samenwerking onderzocht en gaan dit nu verder
uitwerken. In deze samenwerking, houden alle drie de organisaties
hun eigen gezicht en blijven lokaal werken.

Wist U dat er in de hal van Zorgcentrum De Valentijn in Maurik kasten met
boeken staan die gratis door iedereen gelezen mogen worden.
Vrijwilligsters zorgen ervoor dat alles netjes geordend is en blijft.
Iedereen uit de gemeente Buren is welkom om hier boeken te halen.
Ze worden alleen vriendelijk verzocht de leenboeken ook weer t.z.t in De Valentijn in de kast terug te zetten.
Er is een ruime keus in literaire romans, feel good boeken, detectives, streekromans en zelfs grootletter-boeken, kortom voor elk wat wils die van lezen houdt.
Vrije inloop tijdens de openingsuren van Zorgcentrum De Valentijn.
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Wij zijn verhuisd!

www.tuincentrumvaningen.nl

Alle soorten tuinschermen
-

Geimpregneerd vuren en
grenen
Zwart geimpregneerd en
zwart gespoten
Douglas schermen
geschaafd en fijnbezaagd
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 ( rhombusprofiel)
Rabatdelen verduurzaamd
Halfhoutsprofielen en
dakplanken
Hardhouten palen en
regels
Vlonderhout in douglas en
FSC Hardhout

Afh
a
bez len
o
plaa rgen
tsen

Achter caravancentrum Midden Betuwe
Hogeweg 12D, Lienden T: 0488 723124
E: info@arendsnatuurlijk.com

www.arendsnatuurlijk.com

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

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

Verticuteerhark

Advertentie basis Fruitbode.indd 1

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

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

Mauriksestraat 1 Zoelen 0344-615 439

08-02-2022 17:54

Tropisch fruit en planten in uw tuin
Sinasappelboom

De Citrus sinensis krijgt feloranje vruchten, die wij sinaasappels
noemen.
Het is een mooie plant en zeer geschikt voor op het balkon of terras.
Gaat met een juiste verzorging lang mee.
De Citrus in de winter binnen halen en op een lichte plaats zetten.
Hoe groter de pot/kuip, des te groter de plant wordt.
Midden in de zomer tot de herfst één
keer per maand vloeibare kamerplantenvoeding toedienen.
De vruchten zijn eetbaar, maar in ons
klimaat vaak wel zuur/bitter van smaak.
Kleur
:
Groen, Oranje, Wit
Standplaats :
Halfschaduw, Zon
Bloeitijd
:
April
Max. hoogte :
800cm
Groeiwijze :
Bolvormig
Grondsoort :
voedzaam, Humus,
Normale grond
Vochtigheid :
Normaal

Palmboom

De Trachycarpus fortunei is de meest bekende palmboom in ons
land. Trachycarpus fortunei is een palmsoort, die temperaturen tot
-18 graden kan verdragen. Bij temperaturen vanaf -10 graden Celsius
wordt aangeraden de wortels en de palm zelf af te dekken.
De Trachycarpus fortunei groeit het best in de volle grond.
Palmbomen in een pot moeten s' winters binnen gezet worden.
Als de tuin geen beschutte plaats geeft tegen de wind, bevelen we
sterk de Trachycarpus wagnerianus aan als alternatief.
Bij het aanplanten (zowel in pot als in de tuin) kunt u het beste
Potgrond mediterraan en palm toevoegen.
Kleur
: Blauw, Groen
Standplaats : Halfschaduw, Zon
Max. hoogte : 500cm
Grondsoort
: voedzaam, Humus,
Normale grond,
Zandgrond
Vochtigheid : Normaal
Vruchtdragend : Ja

Vijgenboom
Citroenboom
De Citrus lemonium krijgt gele vruchten, die wij citroenen noemen.
Het is een mooie plant en zeer geschikt voor op het balkon, terras
of kamer.
Gaat met een juiste verzorging lang mee.
De Citrus in de winter binnen halen en op een lichte plaats zetten.
Hoe groter de pot/kuip, des te groter de plant wordt.
Midden in de zomer tot de herfst één keer per maand vloeibare
kamerplantenvoeding toedienen.
De vruchten zijn eetbaar, maar in ons klimaat vaak wel zuur/bitter
van smaak.
Kleur
:
Geel, Groen,
Wit
Standplaats :
Halfschaduw,
Zon
Bloeitijd
:
April
Max. hoogte :
500cm
Groeiwijze :
Bolvormig
Grondsoort :
voedzaam,
Humus,
Normale grond
Vochtigheid :
Normaal

Mandarijneboom

De Citrus nobilis 'Mandarijn' krijgt oranje
vruchten, die wij mandarijnen noemen.
Het is een mooie plant en zeer geschikt
voor balkon, terras of serre.
Gaat met een juiste verzorging lang mee.
De Citrus in de winter binnen halen en op
een lichte plaats zetten.
Hoe groter de pot/kuip, des te groter de plant wordt.
Midden in de zomer tot de herfst één keer per
maand vloeibare kamerplantenvoeding toedienen.
De vruchten zijn eetbaar, maar in ons klimaat vaak
wel zuur/bitter van smaak
Kleur
:
Creme, Groen, Oranje, Wit
Standplaats
:
Halfschaduw, Zon
Bloeitijd
:
April
Max. hoogte
:
600cm
Groeiwijze
:
Bolvormig
Grondsoort
:
voedzaam,
Humus, Normale grond
Vochtigheid
:
Normaal

De Ficus Carica (Vijgenboom op stam) heeft grote grijs-groene
bladeren. De vijgen van deze Ficus Carica (Vijgenboom op stam)
zijn eetbaar.
De Vijgenboom op stam is een bladverliezende boom welke zowel
in de volle grond kan, maar ook als kuipplant op balkon of terras zal
hij het prima doen. De Ficus Carica geeft een Mediterrane uitstraling
aan uw tuin of terras.
Werkelijk een sierraad voor uw tuin. Deze Vijgenboom op stam staat
graag in de volle zon of halfschaduw, het liefst in de beschutting
van een muur op het zuiden.
In de volle grond kan de vijgenboom redelijk goed tegen vorst.
Wanneer hij in een pot staat kan de plant in de winter het beste
binnen gezet worden in een garage of schuur. Belangrijk is dan wel
om de grond af en toe te bevochtigen. Ook zeer mooi in een pot op
terras. De Ficus Carica is bladverliezend. Aanplanten met Mediterrane Potgrond.
Kleur
:
Bruin, Groen, Wit
Standplaats :
Zon
Bloeitijd
:
Mei, Juni
Groeiwijze :
Breed / verspreid
Grondsoort :
Kleigrond, Normale
grond, Zandgrond
Vochtigheid :
Normaal
Vruchtdragend : Ja

Sharon fruit (Kaki ‘Tipo’)
De 'Tipo' is een bekend ras voor de kaki die bekend staat om zijn
goede eigenschappen. Wordt veel voor productie toegepast, maar is
ook voor in Nederland zeer geschikt. Indien geen bestuiver aanwezig
(zoals vaak in NL het geval) zal de vrucht afrijpen, maar geen zaden
geven.
Houd u er wel rekening mee dat de kaki niet geheel winterhard is. Als
de plant niet goed beschut staat moet hij bij zware vorst (-10 of erger)
enigszins beschermd worden door bijv. wat bladeren of stro rond de
wortels en onderkant stam.
De eerste jaren moet de kakiplant goed beschermd worden tegen
strenge wintervorst. (het liefst in een kas)
De volgende 5 jaar bij strenge vorst goed
afdekken of er een plastieken kas rond bouwen.
Vanaf het tiende jaar zou de kaki de meeste
winters hier goed doorstaan.
In volledige winterrust verdragen de
planten temperaturen tot -18°C. Einde maart,
begin april lopen ze soms al uit en dan zijn de
jonge scheuten erg kwetsbaar voor lentevorst."
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Welkom bij kersenteeltbedrijf MTS van Elst.
Aan de rand van het Betuwse dorpje Lienden, in de Marspolder, vindt u onze kersenkraam met dagelijks
versgeplukte kersen.
Op het 33 hectare grote bedrijf telen zij elf soorten kersenrassen, zoals de frisse Samba, de zoete Merchant
en de overheerlijke Kordia waarvan u zult smullen.
Van juni tot half augustus worden de kersen geoogst en dus ook verkocht.
Ook hebben wij een gezellig verkooppunt nabij de rotonde van Lienden aan de Vogelenzangseweg.

Een van Elst kers
is altijd kers vers
KRAMEN:

Remsestraat 2 Lienden
Vogelenzangseweg ( vlak bij de rotonde in Lienden)

Samba

Merchant

MTS
VAN ELST

KERSENTEELTBEDRIJF
Remsestraat 2
Lienden

Kordia

H.J. van Oort

Transport

OPENINGS ACTIES

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

Bij aankoop van een nieuwe E-bike
in de maand april en mei 2022 ontvangt u:

Een jaar gratis service en onderhoud aan uw nieuwe E-bike
Een jaar kosteloze haal en breng service in de regio
1 jaar gratis verzekering bij het afsluiten van een doorlopende
ANWB E-bike verzekering
Voor alle schoolverlaters een gratis
fietstas, mand, schooltasdrager of
kratje naar keuze!

€2799,OPENINGSDEAL

Dealer van
Deze koningsblauwe Van Dijck Ceto heeft een krachtige midden motor die is voorzien van een volledig in het aluminium
frame geïntegreerde accu van maar liefst 655Wh. Met de goed doseerbare en krachtige schijfremmen en de Shimano
Nexus 7 versnellingsnaaf raakt u snel vertrouwd zodat u intuïtief snel en adequaat op iedere situatie kunt inspelen.

Homoetsestraat 72
Tel. 0344-699000

•

• 4024 HJ E ck en Wiel

info@oort.nl

• www.oort.nl

*incl. BTW, rijklaar aflevering, 2 jaar garantie. Zolang de voorraad strekt. Voor alle acties vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Doejenburg 1, 4024HE Eck en Wiel | 0344 693 937 | www.bebike.nl

Nieuwe eigenaar Van Mourik Tuinmachines
Hendri van Mourik is al meer dan tien jaar werkzaam en was mede
VOF-eigenaar van Van Mourik Tuinmachines aan de Provincialeweg
41-32 in Ingen, maar sinds kort hebben er veranderingen plaatsgevonden.
Niet voor de klant overigens, want die merkt er helemaal niks van.
Maar voor Hendri zelf. Sinds kort is vader Jan van Mourik uit de zaak
en is Van Mourik Tuinmachines een eenmanszaak geworden, waar
Hendri de eigenaar van is.
‘’Niet dat mijn vader uit beeld is’’, zegt de nieuwe eigenaar, die sinds
zijn jeugd al in de zaak aan het werk is. ‘’Op de achtergrond en voor
hand- en spandiensten is het er nog steeds’’.
Van Mourik Tuinmachines levert al meer dan 30 jaar tuin- en parkmachines aan particulieren en bedrijven.
Het bedrijf begon destijds als hobby in een schuur bij de woning van
Jan van Mourik. Sindsdien groeit het aantal klanten nog steeds en
breidt het assortiment aan machines alsmaar verder uit.
Het bedrijf is gevestigd langs de provinciale weg in Ingen, tegenover
het BP Tankstation. Door de centrale ligging is Van Mourik Tuinmachines eenvoudig te bereiken

Advies
Dankzij klantvriendelijkheid, vakkennis en goede service, weten
klanten al meer dan 30 jaar de weg te vinden naar de showroom en
werkplaats aan de Provincialeweg 41-43 in Ingen.
U kunt er terecht voor aanschaf, onderhoud en reparatie van uw
tuinmachine.
En weet u nog niet helemaal precies welke tuinmachine het beste is
voor uw tuin/situatie? Dan kunt u in de showroom volop kijken én
advies krijgen.
Gecertificeerd
Van Mourik Tuinmachines is VCA gecertificeerd en voert ook VCA-keuringen uit voor de machines van groenvoorzieningsbedrijven.
Daarbij kun je denken aan elektrisch gereedschap, grondverzet,
heftrucks en tuin- en parkmachines.
Voor de tuinliefhebber die welk apparaat of welke machine ook,
nodig heeft voor de tuin, is Van Mourik Tuinmachines hét adres voor
een juiste aankoop.
Heeft u een vraag over een product of bestelling, neem dan telefonisch of per mail contact op, of ga even langs Provincialeweg 41 - 43
(tel. 0344-602078 / 06-12247518 of info@vanmourik-tuinmachines.nl)

Trap je fietstassen vol vers fruit

<<<< Geen E-bike? huur er één bij B-bike en ontdek het comfort.
De Betuwe is dé fruitmand van Nederland. In juni kun je er kersen
plukken en eten. In de zomer aardbeien, bessen en frambozen. En
in het najaar is de appel- en perenoogst. Trap je fietstas vol vers
fruit. Tijdens de Kersentocht Betuwe weet je het meteen: dit is
waarom de Betuwe dé fruittuin van Nederland wordt genoemd.
Onderweg proef je van de heerlijke, verse kersen en aardbeien die
verkocht worden in stalletjes langs de weg.
Als bonus fiets je langs uitgestrekte (water)recreatiegebieden.
Geniet vanaf de dijk van het mooie uitzicht over de uiterwaarden.
Knooppunten vanaf startpunt bij Bebike Doejenburg 1 Eck en Wiel
Knooppunten zijn gemakkelijk te controleren via https://www.fietsknoop.nl/planner.
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1.1 km
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3.3 km
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2.3 km
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Onze werkwijze is uw garantie voor ongestoord rijplezier.
Vakbekwaam
0NEFWBLCFLXBBNIFJEWBOPO[FNFEFXFSLFSTPQ
QFJMUFIPVEFO[PSHFOXFWPPSFFOBEFRVBUF
PQMFJEJOH

Service gericht
"VUPCFESJKG-JFOEFOJTFFOGVMMTFSWJDF
BVUPCFESJKGWPPS-JFOEFOFOPNHFWJOH

~ Onderhoud
~ Reparaties
~ Airco service

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

~ APK
~ Verkoop auto’s

VogelenzangsewFHCtAG Lienden
TtF

Vlissingestraat 14 - 4024 JL Eck en Wiel www.rivierenlandnotarissen.nl - info@rivierenlandnotarissen.nl
Wij staan graag voor u klaar met advies en service
bij de belangrijke beslissingen in uw leven.

orging
Z oest
Z

Uitvaartver
Erik van

Aron van Doorn

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op!

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

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

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

Melktap en softijs bij boer Berends
Sinds dit jaar kunt u bij boer
Berends aan de Meertenwei
(het straatje dat parallel loopt
aan de Provincialeweg) in
Lienden, zelf verse melk
tappen.
Wekelijks gaan er duizenden
liters melk van de koeien van
boer Berends naar de Friesland
Campina melkfabriek, maar
sinds begin dit jaar blijft er
dagelijks een klein gedeelte
achter in een opslagtank.
Die is bestemd voor de consu
ment die van verse, rauwe melk
houdt, die rechtstreeks van de
koe komt.
Speciaal voor deze liefhebbers heeft boer Berends recyclebare glazen
1-liter-flessen gekocht, die je voor 1 euro per stuk bij de boerderij kunt
aanschaffen.
Natuurlijk kun je je eigen flessen of pannen meenemen en die vol
tappen, maar met de recyclebare flessen dien je nog eens extra het
milieu.
Eenmaal leeg, was je de flessen om en kun je ze bij de familie Berends
aan de Meertenwei weer voltappen.
Sommige klanten koken voor gebruik eerst de melk, anderen gebruiken de melk direct. De melk, direct van de boerderij, is puur natuur.
Er zijn geen stoffen uitgehaald of toegevoegd, zoals bij de fabriek wel
gebeurd. De melk van de koeien van boer Berends, die een volle,
romige smaak heeft en volgens ingewijden vele malen lekkerder is dan
de melk uit de supermarkt, is ongeveer drie dagen houdbaar.

IJs
De volle, romige smaak
geldt eveneens voor het
softijs dat ook bij boer
Berends te koop is.
Sinds eind maart heeft de
boer een ijsmachine
waarin softijs wordt bereid
van melk van de eigen
koeien.
Boer Berends is daarmee
uniek in de regio.
Er is – zo dicht langs de
Provincialeweg- ook verder
nergens (soft)ijs te koop
die, net als de melk, puur
natuur is.
Daarom is er bij de
boerderij aan de
Meertenwei een
parkeerplaats gemaakt,
waar toeristen hun net aangekochte ijs kunnen opeten.
Met picknickbankjes en wat speelattributen is dat een leuke onder
breking als je met het gezin op pad
bent.
Wil je meer weten over de boerderij, het
softijs of de melktap?
Kijk dan iedere donderdag naar een
nieuw filmpje op facebook en
instagram (bijboerberends).
Meertenwei 5 Lienden
Open: ma. t/m zat. 7.00 tot 22.00
Zondag gesloten

Vanaf het voorjaar van 2022 is Betuws Bier gelanceerd!
Betuws Bier vindt zijn oorsprong in de vruchtbare
klei tussen de rivieren.
Dag in, dag uit wordt hier keihard gewerkt om met
zorg voor de natuur de heerlijkste gewassen te
telen. Onze ingrediënten zijn daardoor lekkerder, smaakvoller en
hebben een authentiek karakter.
Op dit moment bouwen we op duurzame wijze en met gebruik van
hoogwaardige natuurlijke ingrediënten drie Betuws speciaalbieren:
Betuws Wit, Betuws blond en Betuws Triple.

Betuws Blond, is een pittige blonde doordrinker
met een eigenzinnig en smaakvol karakter.
Gebrouwen op basis van 3 granen en een mix
van 3 hopsoorten ontstaat een heerlijk bier met een
hoppig aroma.
Een zachte smaak met tonen van kruiden en mout worden gevolgd
door een fijne, fruitige en bloemachtige toets.
De afdronk is bitter en smaakt naar meer.

Bier in wording

Brouwketel

Betuws Tripel, is een smaakvol blond bier dat met aandacht en
ambacht is gebrouwen.
Een bijzonder mix van aroma- en bitterhoppen zorgt voor een
uitgebalanceerde bitterheid met fruitige en kruidige toetsen.
Het geheim zit in de toevoeging van appel en peer uit Betuwse
boomgaarden. Puur natuur en heerlijk in ieder seizoen!
Betuws Wit is een bruisende en frisse dorstlesser.
Het bier is zacht romig en zoet van smaak.
Onder die zoetheid gaat een licht verfrissend zuurtje schuil, afkomstig
van de speciaal geselecteerde tarwe.
De bijzondere combinatie van hop en gist zorgt voor een verfijnd
aroma van banaan.

Ook proberen? www.betuwsbier.nl partner locaties

Wij zijn trots op onze Betuwe en dat proef je in elke slok van ons bier
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Waterstraat 3, 4033 EC Lienden
Telefoon 085 87 6 89 62

Email
info@jvdict.nl
Website www.jvdict.nl

Onze openingstijden
Verkoop computers en laptops

MAANDAG

09:00 - 17.30

Onderhoud

DINSDAG

09:00 - 17.30

Clouddiensten, Microsft 365 & VoIP

WOENSDAG

Websites

DONDERDAG

09:00 - 17.30

Webshops

VRIJDAG

09:00 - 17.30

Webapplicaties

ZATERDAG

GESLOTEN

• Alleen op09:00
afspraak
- 17.30

Stichting Vrienden van Kulturhus Lienden zoekt bestuursleden
Een aantal jaren geleden is de Stichting Vrienden van Kulturhus
Lienden opgericht.
Het Kulturhus in Lienden, onderdeel van Santé Partners, is een
kleinschalige woonvoorziening voor 32 bewoners die verschillende
stadia hebben van dementie.
De stichting, die is opgericht om het welzijn van de bewoners te
bevorderen, realiseert dit door het financieel ondersteunen van
welzijnsactiviteiten.
Christien Schreuders is de oprichtster en penningmeester, Lientje
van Honk de secretaris.
Activiteiten
Op de dinsdag- en donderdagmiddag organiseert Christien activiteiten in de grote zaal.
Verder krijgen de bewoners regelmatig bezoek van Clown Ploetje.
Vorig jaar hebben de bewoners op koningsdag bezoek gehad van
koningin Beatrix, gespeeld door een personeelslid.
Met Moederdag hebben de bewoners een ontbijt gehad en in de
zomer zijn de bewoners zelfs een dag op vakantie geweest naar de
camping in Ommeren geweest.

Ontstaan
Met het organiseren van een fair in het Kulturhus was er een behoorlijk bedrag voor de activiteiten gedoneerd.
Het geld moest goed ondergebracht worden en daarom werd
besloten daarvoor een aparte stichting op te richten.
De stichting ondersteunt de activiteiten op financieel vlak.
Zo zijn er met Moederdag planten gekocht voor de binnentuin en
met Vaderdag zijn de bewoners getrakteerd op een lekker visje.
Roel’s Beestenboel is al een aantal keer in het Kulturhus geweest met
zijn mobile kinderboerderij en er zijn negen Silent disco koptelefoons aangeschaft.
Verder is er kerstverlichting gekocht en met oudjaar kregen alle
bewoners oliebollen.
Donaties
De Stichting Vrienden van Kulturhus Lienden is op zoek naar
donateurs en vrienden, zodat de activiteiten door kunnen blijven
gaan. Daarnaast worden er nog (algemene) bestuursleden gezocht.
Kijk voor meer informatie op www.vriendenvankulturhuslienden.nl

Start vaarseizoen fiets- en voetveren
Kerk-Avezaath – Uit®waarde is verheugd dat op zaterdag 30 april
2022 het vaarseizoen van de pontjes weer van start kan gaan. De
officiële opening van het vaarseizoen vond plaats op het Pontje Ham.
Vanaf 30 april wordt er
gedurende de weekenden
(zaterdag en zondag) en
feestdagen gevaren met de
pontjes Beuningen-Slijk-Ewijk,
Druten-Dodewaard,
Varik-Heerewaarden,
Ravenstein-Niftrik,
Batenburg-Demen,
Rhenen-Lienden en Liniepont
(Werk aan het Spoel, Fort Everdingen, Werk aan de Groeneweg).
De vaartijden zijn zoals gebruikelijk van 10.00 – 18.00 uur.
Behalve de Liniepont, die vaart tot 17.15 uur.
Vanaf 11 juni wordt er tot en met zondag 11 september dagelijks
gevaren.
Het seizoen 2022 wordt afgesloten met
twee weekenden in de maand september.
Laatste vaardag zondag 25 september.
Tijdens Hemelvaart en Pinksteren wordt er extra gevaren.
Kijk op uiterwaarde.nl voor het exacte vaarschema.
Het informatienummer voor de pontjes is 0344 22 88 00.
Voor meer informatie kijk op uiterwaarde.nl

Ontvang gratis vaste planten, doe mee met het
NK Tegelwippen!
De gemeente Buren doet mee aan het NK Tegelwippen. Doe ook
mee en vervang tegels in uw tuin voor groen!
Een groene tuin heeft veel voordelen. Regenwater loopt beter weg,
een groene tuin is koeler in de zomer en er is meer beschutting en
voedsel voor dieren.
Als dank voor uw deelname aan het NK Tegelwippen kunt u vaste
planten ter waarde van €5 ophalen bij één van de volgende
tuincentra:
•
Tuincentrum van Ingen, Voorstraat 4 in Lienden
•
Tuincentrum de Graaf, Oranjestraat 26A in Beusichem
•
Tuincentrum Nimmer Dor, Prinses Beatrixstraat 39 in Eck en
Wiel
Aanmelden voor de gratis vaste planten. Hoe doet u mee?
•
Haal zoveel mogelijk tegels uit uw voor- en achtertuin. Plaats
struiken, planten of bloemen terug.
•
Meld uw gewipte tegels (met bewijsfoto) aan via
www.nktegelwippen.nl/meedoen.
•
U ontvangt dan een bevestigingsmail van het NK Tegelwippen.
•
Ga naar één van de deelnemende tuincentra en laat de
bevestigingsmail daar zien samen met uw ID-kaart.
•
De gratis vaste planten ter waarde van €5 staan voor u klaar.
Foto delen? T
ag @gemeenteburen of mail naar
duurzaamheid@buren.nl.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden
op www.buren.nl/tegelwippen
Samen voor een groenere gemeente!

13

Lienden | 0344-600 304 |

WhatsApp | www.optiekmarieke.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!

06 82 88 85 98

info@horboer.nl

www.horboer.nl

Bezoek het
verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
onderhoud en reparatie
airco service

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

altijd vaste prijzen

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

• Alleen op afspraak

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

57e Pinksterfeesten in Lienden
LIENDEN - Op vrijdag 3 juni, zaterdag 4 juni en Pinkstermaandag 6 juni
organiseert Muziekvereniging Amicitia de 67e Pinksterfeesten in
Lienden.
De feesten bestaan uit 3 hoofdonderdelen; vrijdagavond vanaf 18:00
uur is er 3 dagen Kermis op de locatie Torenzichtplein, zaterdag 4 juni
is er de 5e Historische Muziekavond op het nostalgische Marktplein en
op Pinkstermaandag 6 juni is de 38e Jaarmarkt in het centrum van
Lienden.
Het programma luid als volgt:
Vrijdag 3 juni
18:00 uur: Aanvang Kermis op het Torenzichtplein
Zaterdag 4 juni
14:00 uur: Start Kermis met diverse attracties
19:30 uur: Aanvang Historische Muziekavond met deelname van
verschillende verenigingen uit de regio
21:30 uur
wordt de Historische Muziekavond afgesloten met het
Wilhelmus.
Maandag 6 juni
12:00 uur:
Aanvang Kermis en 38e Jaarmarkt
13:30 uur:
Blaaskapel “Amicitia” uit Lienden met diverse muzikale
optredens
17:00 uur: Sluiting Jaarmarkt

Schitterende oldtimers 2e Pinksterdag in Lienden
Op 2e Pinksterdag (6 juni) zal het Oldtimer Event Lienden weer plaats
vinden. Het organisatieteam verwacht dan ruim 100 oldtimers om er
gezamenlijk een gezellige dag van te maken.
De deelnemers verzamelen zich vanaf 9.00 uur op de parkeerplaats
achter de Jumbo (Winkelcentrum Timmer).
Rond 10.00 uur vertrekken zij vanaf de brandweergarage aan de
Verbrughweg voor een mooie rit over de Utrechtse Heuvelrug en
komen via de Betuwe om 14.00 uur weer terug naar Lienden.
Daar worden alle auto’s in park Vredelust opgesteld voor het
concours d’élégance.
Hier is heel wat te beleven en kunt u alle oldtimers bewonderen.
De enthousiaste eigenaren vertellen u graag alles over de auto’s en
hun historie. U bent van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom om dit
alles (gratis) mee te maken.
Op de website www.oldtimereventlienden.nl kunt u alvast voorgenieten met foto’s van voorgaande evenementen.
Ook vindt u daar alle informatie als u zelf met uw oldtimer wilt
deelnemen.
Het organisatieteam stelt uw komst zeer op prijs.

Op de Jaarmarkt in de Dorpsstraat, Waterstraat en Marktplein staan
ongeveer 50 kramen. Amicitia is zelf op het Marktplein vertegenwoordigd met de consumptietent en het advertentielichtspel, waarmee
mooie prijzen zijn te winnen.

Open Dag naturistenterrein De Maat 2022
Op zondag 12 juni a.s. houdt naturistenvereniging De Maat een
Open Dag op hun terrein in Ravenswaaij. Iedereen die interesse
heeft in het naturisme of in het terrein is welkom tussen 11 en 16
uur.

Avondvierdaagse Ingen
Vanaf 31 mei t/m 3 juni gaan we weer 4 avonden lopen.
Daarvoor zijn vrijwilligers onmisbaar.
Wij zoeken mensen voor verschillende hand en span diensten.
Zoals: Een fotograaf, Verkeersregelaars, begeleiders EHBO ers
bemanning voor stempel- en drinkposten e.d..
We horen graag van jullie.
Opgeven kan via Facebook (Avondvierdaagse Ingen)
of mailen naar sangela1967@gmail.com
Wij hebben er al weer super veel zin in.
Op naar een gezellige Avondvierdaagse 2022
Tot dan

SAAI!

De Maat is een klein terrein voor dagrecreatie en heeft daarnaast 35
ruime kampeerplaatsen.
Leden beheren het terrein en vormen daarnaast een actieve vereniging,
Raadpleeg eventueel ook de website: https://www.zonenleven.nl/de-maat
De Maat ligt in een mooie oude boomgaard bij Ravenswaaij in de
Betuwe aan de Maatsteeg 7A.
Sinds enkele jaren is er een nieuw verenigingsgebouw, met voorzieningen voor de club, de kampeerders én een heerlijke ruime sauna,
die elke zondag in gebruik is voor en door de leden.
Het terrein beschikt daarnaast over een fraaie natuurzwemvijver.
De Open Dag is er voor iedereen die benieuwd is naar het naturistenterrein van de Betuwe en de vereniging.
Bezoekers van de open dag hoeven niet uit de kleren, behalve als ze
van de gelegenheid gebruik willen maken om te zwemmen of (met
een zelf mee te nemen grote handdoek) de sauna in te gaan.
Voor die gelegenheid is de sauna gratis, normaliter betaalt met € 3,50
per keer.

(Stichting Algemene A4dgse Ingen)
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Cafetaria Calimero
Ommeren

s en
t kaa

b
Je he

NIEUW! Overheerlijke originele Sushi
van bekend Japans restaurant uit Tiel.

S

KAA

Spiltkaas al 35 jaar het vertrouwde adres voor:
natuur gerijpte Noord-Hollandse Kaas
vers van het mes.

CALIMERO
ON TOUR

Heerlijke friet & snacks bij ons in
Ommeren of bij u op locatie!
Ook buitenlandse
kaasspecialiteiten

Voor kleine en grote groepen,
neem contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.

Iedere woensdag van
8.00 tot 12.30 op het
Marktplein in Lienden

Volg ons ook via Facebook/Cafetaria Calimero

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

www.spiltkaas.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
Streekproducten groente en fruit zuivel en vlees
Het is weer volop aspergetijd, dagelijks verse
aanvoer. Gisteren gestoken en vandaag
op uw bord, gezonder kan niet.

ZUIVEL & VLEES

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

DAGELIJKS VERSE SALADES UIT
ONZE GEKOELDE SALADE BAR

Volop verse aardbeien en
kersen uit eigen kwekerij

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

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

Culinair
Gehaktballen van de Librije

Witte asperges met Serrano ham

WAT HEB JE NODIG (INGREDIËNTEN):
•
400 gram rundergehakt
•
1 pot vleesfond (380 ml)
•
80 gram paneermeel
•
2 eieren (middel)
•
3 eetlepels roomboter
•
2 eetlepels ketjap manis (zoete ketjap)
•
2 eetlepels grove mosterd
•
1 theelepel cayennepeper

Het aspergeseizoen is volop aan de gang! Ben je ook net zo enthousiast? Probeer eens dit witte asperges met Serrano ham recept.

ZO MAAK JE HET (BEREIDINGSWIJZE):
1.
Meng alle ingrediënten (behalve de roomboter en de
vleesfond) door elkaar.
2.
Maak hier mooie, ronde gehaktballen van en zet deze daarna
een halfuurtje in de koelkast.
3.
Verhit vervolgens de roomboter in de braadpan en braad de
gehaktballen aan tot ze rondom mooi bruin zijn.
4.
Giet de vleesfond erbij, breng aan de kook en zet het vuur l
aag.
5.
Laat de gehaktballen nu in 45 minuten rustig gaar worden.
Keer de ballen af en toe om en eet smakelijk!
HANDIG OM TE WETEN:
Zout? Ik krijg ontzettend veel vragen of je zout kunt/mag/ hoort toe te
voegen of niet. Het recept van de Librije is zonder zout omdat de
bouillon al zout van zichzelf is. Ik mis het zout ook niet in het recept en
nee, ik ben ook "niet anti-zout" of "pro-minder-zout-eten", ik ben
namelijk dol op zout . Maar je MAG natuurlijk wel zout toevoegen, als
jij dat lekkerder vindt of denkt lekkerder te vinden, voeg het dan gerust
naar smaak toe.

Zwerfafvalbrigades: een nieuwe aanpak van
zwerfafval ook in Buren!
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert
samen met de gemeente Buren een informatieavond over een
nieuwe aanpak van zwerfafval in Buren. De bijeenkomst is op
dinsdag 31 mei om 19.30 uur in Buren, bij het clubhuis van TVB,
Plantsoen 3. De inloop start vanaf 19.15 uur. Aanmelden kan via
landschapsbeheergelderland.nl/zwerfafvalbrigade-buren.
In de gemeente Buren zijn er steeds meer mensen actief bezig met
het opschonen van de omgeving. Al jaren zijn daar de buurtjutters
actief. Dit zijn verenigingen die elk kwartaal afval prikken. Een
aantal inwoners bedachten het plan om een zwerfafvalbrigade op
te richten. SLG wil dit samen met de gemeente Buren gaan doen
als aanvulling op de buurtjutters. Deze brigade gaat zich richten
op het buitengebied rond Buren.
Wethouder Duurzaamheid Pieter Neven: “Het is mooi om te zien
dat onze inwoners actief bezig zijn met het opruimen van
zwerfafval. Goede voorbeelden zijn de buurtjutters en de
zwerfafvalbrigade.”
Deze groepen van enthousiaste vrijwilligers trekken er samen of
alleen op uit om zwerfafval te verzamelen. Dat geeft leuke
contacten in de buurt én een schone omgeving. Het prikken van
afval wordt afgestemd met de buurtjutters in de gemeente.
Deelname is vrijblijvend en kost weinig tijd.
De deelnemers spreken zelf af wanneer ze erop uit trekken, hoe
groot de groepjes zijn en op welke locaties ze actief zijn.
Voordat de brigade van start gaat krijgen de vrijwilligers arbo- en
veiligheidsinstructies van SLG. Ook ontvangen zij alle materialen
die ze nodig hebben.
De gemeente zorgt voor de afvoer van het afval.
Benieuwd? Kom dan naar de startbijeenkomst
Meer informatie staat op landschapsbeheergelderland.nl/zwerfafvalbrigade-buren. Daar staat ook het aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot en met 30 mei.

Ingrediënten
•
20 witte asperges (5 p.p.)
•
20 dunne en smalle plakjes Serrano ham
•
een paar kleine spinazieblaadjes, of ander soort sla
•
2 eetlepels zure room
•
sap van 1 citroen
•
peper en zout naar smaak
•
2 theelepels suiker
•
4 eetlepels olijfolie
•
1 theelepel zout
•
klontje boter
Kookgerei nodig
•
snijplank & koksmes
•
grote pan of aspergepan
•
dunschiller
•
grote kom
•
kleine kom
•
garde
Bereiden
Voorbereiding -- 25 minuten
Schil de asperges met de dunschiller. Voel met je vinger of je geen
stukje bent vergeten, de schil smaakt namelijk erg draderig.
Snijd ongeveer twee centimeter van het kontje af.
Plaats de geschilde asperges in een kom met koud water om
verkleuren te voorkomen.
Je kunt de schillen bewaren om een heerlijke aspergesoep te maken.
Plaats de geschilde asperges in een grote pan, of gebruik een asperge
pan, en vul met water.
Voeg boter, 1 theelepel suiker en zout toe om smaakvol kookwater te
creëren.
Laat het water niet koken en laat de asperges rustig garen in
ongeveer 15 minuten.
De asperges zijn gaar als je ze lichtjes kan buigen.
Maak ondertussen een makkelijke dressing door zure room, 1 theelepel suiker, olijfolie en citroensap te mengen.
Breng op smaak met peper en zout en zet apart.
Zorg dat de spinazie, of andere sla, gewassen is.
Witte asperges met Serrano ham afmaken -- 5 minuten
Haal de asperges uit het water en verdeel over borden. Het water is
nu erg smaakvol, dus dit kan ook, samen met de aspergeschillen,
gebruikt worden om aspergesoep mee te maken.
Verdeel de Serrano ham, spinazie blaadjes en dressing over de
asperges en garneer met fijngesneden bieslook. Smakelijk!
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In het pinksterweekend op 4, 5 & 6 juni van 11 tot 17 uur is er een
gevarieerd aanbod aan kunst in het historisch stadje Buren te bezichtigen.
Wandel langs de fraaie locaties die speciaal voor de kunstroute
beschikbaar zijn gesteld.
In het Buitenhuis Buren exposeert Mus uit Zoelen. “Waar beel-

sculpturen, keramiek, mixed media en fotografie in het mooie

den over elkaar heen lijken te buitelen, brengt kleur de nodige

en gezellige stadje Buren. De kunstenaars hebben zich dit jaar
laten inspireren door het thema ‘Kantelpunt’. Zij zullen je graag

s t teweeg heeft gebracht.
n
K u a k t
De kunstwerken kunnen in het weekend bij de kunSimon Hof toont zijn keramische sculpturen
a
m
n
gekocht worden. Tijdens de route kun je ook
in de Business School. Simon probeert niet de
r e rstenaars
loten
kopen
van vijf euro. Met deze loten maak je
natuur na te boetseren, maar wil dat zijn werken B u
e kans op een kunstwerk
d
n
o
ter waarde van € 500,-.
lijken alsof ze zo gegroeid hadden kunnen zijn. De
z
!
B
objecten nemen je een moment mee in een wereld
evenwicht; een breekbaar balanceren. Op zoek naar daar waar
het schuurt, waar het net niet mooi, net niet logisch of juist

vertellen welke verandering dit in het creatieproces

onmogelijk lijkt.”

van rust en stilte.

De locaties liggen dichtbij elkaar en zijn eenvoudig te bewandelen.
Neem de tijd om te genieten van schilderijen, sieraden, textiel,

Mocht je van plan zijn om met de auto te komen dan kun je het
beste buiten het stadje parkeren, daar is voldoende parkeergelegenheid.
Welkom bij kunstroute Buren B!zonder!

de meest actuele informatie vind je op onze website

www.kunstrouteburen.nl
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Fun voor iedereen!
Minigolf is onze nieuwste
activiteit. Volledig op kunstgras,
uniek in Nederland, speciale
puntentelling voor kinderen,
maar zeker ook uitdagend
genoeg voor volwassenen.

Pitch&Putt golf, is hét golfspel
voor iedereen, materiaal zit bij de
prijs in en je hebt geen golfvaardigheidsbewijs nodig.

Voetgolf speel je op de enige
permanente 27-holes baan van
Nederland. Vergelijk je scores met
bekende voetballers die je al voor
gingen zoals: Bergkamp, Haller,
Frenkie de Jong en vele anderen.

Multigolf Maurik - Eiland van Maurik 15 - 4021 GG Maurik
Tel: 0344-691252 - Mail: info@multigolf.nl - Web: www.multigolf.nl

e-Choppers zijn al te reserveren
vanaf 2 personen, we hebben een
prachtige tocht door de Betuwe
en de choppers zijn volledig
elektrisch dus fluisterstil.

Betuwse Jeugd Kampen is voor iedereen
Aanmeldingen komen weer binnen
Er zijn nog een paar maanden te gaan en dan worden vanuit de
Betuwse Jeugd Kampen (BJK) de tenten voor de jeugdvakanties weer
opgezet in Overasselt.
De iets oudere Betuwnaar zal de BJK associëren met Lunteren. Immers,
vanaf 1961 tot 2006 kampeerde de Betuwse jeugd via de BJK op een
groot terrein in de bossen van Lunteren.
Toen dat niet meer kon, verplaatste de BJK-karavaan zich naar het Land
van Cuijk in Noord-Brabant. Ook daar hadden honderden kinderen
jaarlijks een geweldige vakantieweek.
Sinds vorig jaar is Overasselt – ten zuiden van Nijmegen- voor de
stichting Betuwse Jeugd Kampen ‘the place to be’.
Het land van Cuijk kon niet meer. Scoutinggroep St. Walrick uit Overasselt – die maar liefst 26 terreinen beheert, bood vorig jaar uitkomst.
En dat is zo goed bevallen, dat deze locatie voor de komende jaren de
uitvalsbasis zal worden.
Voor iedereen
De verhuizing naar Overasselt heeft behalve een nieuwe locatie, meer
veranderingen binnen de Betuwese Jeugdkampen teweeggebracht.
De Overasseltse scoutinggroep is een fervent aanhanger van bijvoorbeeld duurzaam kamperen.
Voor een gedeelte heeft de BJK zich daar al op aangepast, maar er is op
dat vlak nog winst te behalen. Daar zal de komende jaren ook stevig
aan gewerkt gaan worden.
Wat bij de stichting Betuwse Jeugd Kampen in ieder geval blijft en
waar zeker niet aan wordt getornd, is de doelstelling: Kampweken
organiseren voor kinderen tussen de pakweg 9 en 13 jaar, zonder
onderscheid in wat ook!
Al decennialang staat de BJK bekend als een organisatie die een heel
lage drempel heeft. Omdat er zoveel sponsoren zijn, kunnen de kosten
van deelname laag worden gehouden.
En zelfs als minderdraagkrachtige ouders hun kind(eren) een vakantieweek bij de Betuwse Jeugdkampen gunnen maar dat niet kunnen
bekostigen is daar een mouw aan te passen.
Wie daarin geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Mechelien
Woldringh, voorzitter tevens vertrouwenspersoon van de BJK (06 – 19
59 70 27).
De mogelijkheid van aanmelden is er trouwens al volop: Op de website
www.betuwsejeugdkampen.nl staat een link naar het aanmeldformulier!
Overigens zijn de kampweken niet alleen voor kinderen uit de Betuwe.
Heeft uw kind een neefje of nichtje, een vriendje of een kennisje uit
een ander deel van het land?
Dan mag die ook inschrijven voor deelname.

Vrijwilligers
‘’Behalve dat kinderen zich kunnen aanmelden voor deelname, is
Stichting Betuwse Jeugd Kampen ook altijd op zoek naar vrijwilligers.
Ook zij kunnen zich aanmelden.’’ Zegt voorzitter Woldringh. ‘’Op dit
moment komen we met name twee koks te kort.
Maar ook vrijwilligers (in opleiding) is zijn altijd meer dan welkom.
En dat geldt ook voor vrijwilligers die voorafgaand aan de jeugdkampen, tijdens de kampen of erna hand- en spandiensten willen
verrichten.’’ Waarbij de voorzitter erop wijst dat (ook) jongeren meer
dan welkom zijn.
De Betuwse Jeugd Kampen is een soort van familie: kinderen die
vroeger met een kamp meegingen, worden later kampleiding,
komen het bestuur of gaan als vrijwilligers aan de slag bij één van de
werkgroepen.
Die ‘’trein’’ rijdt al 61 jaar, is nog niet gestopt en moet ook niet
stoppen. Daar doen bestuur en vrijwilligers alles aan!
Sponsoren en publiciteit
Waar het Betuwse kerkblad De Kerk Roept vroeger voldoende was
voor pr van de Betuwse Jeugd Kampen, zijn het nu weekbladen,
magazines en social media die mede voor ‘’tam tam’’ moeten zorgen.
Ook op dat gebied wil de stichting bij de tijd blijven. V
orig jaar is er door SBS6 zelfs een mooi filmpje gemaakt, waardoor de
BJK het ‘’Reiskriebelkeurmerk’’ mag voeren.
En dat allemaal, om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten genieten van een onbezorgde vakantieweek vol met sporten en spellen,
optimale zorg en lekker eten! ‘
’En behalve dat’’, zegt voorzitter Mechelien Woldringh, die in haar
werkzame leven veel met en voor kinderen heeft gewerkt, ‘’is een
vakantieweek zoals wij hem organiseren ook erg goed voor de
sociale ontwikkeling van de kinderen!”
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AFHAALSERVICE
Of kom gezellig een hapje eten bij
ons in het restaurant.
Voor restaurant reserveringen bel 0344-605284

AFHAAL MENU - PITA BOXEN

GRIEKS RESTAURANT ELENY’S
Dorpsplein 3a
4021EE Maurik
Van april tot september maandag t/m
zondag geopend van 12:00 tot 23:30

VOLG ONS OP:
FACEBOOK
@Grieks Restaurant Eleny’s
INSTAGRAM
@Elenys_maurik

Voor de actuele afhaalemenu en
openingstijden kijk op www.elenys.nl
of bel 0344-605284

PITA BOX GYROS

€ 12,50,-

PITA BOX KIPFILET

€ 12,50,-

PITA BOX BIFTEKI

€ 12,50,-

GYROS SCHOTEL

€ 17,50,-

MIXED GRILL

€ 22,50,-

ZELGEMAAKTE MOUSSAKA
Grieks oven gerecht met aardappel, rundergehakt,
aubergine en heerlijke Griekse kruiden en
bechamelsaus

€ 21,50,-

BAKLAVA

€ 6,00,-

*Alles is inclusief koolsalade pita brood en frites en tzatziki

Wij willen optimale zorg bieden
voor uw welzijn
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

Fysiotherapie Eck en Wiel breidt uit!
Fysiotherapie Eck en Wiel, het
vroegere Wolters fysiotherapie, breidt
uit met het aannemen van een
nieuwe collega.
Als gevolg van het artikel in de eerste
uitgave van de Fruitbode steeg de
vraag naar therapie voor tinnitus van
dr. Annemarie van der Wal en de
vraag naar manuele therapie o.a door
mij, praktijkhouder Dirk Daniels, Msc.

Hierdoor zag het nieuwe bedrijf zich voor de forse taak
geplaatst: zowel bestaande als nieuwe patiënten te behandelen.
Tijdrovende behandelingen voor de mensen aan huis maakten de werkweken erg lang.
Nu is het gelukt om deze klus uit handen te geven aan onze
nieuwe collega Anna Jansma.
Ik ben erg blij dat zij in Fysiotherapie Eck en Wiel komt werken.
-Dirk Daniëls Msc Praktijkhouder

Fysiotherapie aan huis en fysiotherapie voor ouderen
Vaak zien we bij oudere patiënten achteruitgang van
spierkracht en daarmee gepaard gaande klachten.
De geriatrisch fysiotherapeut kijkt nadrukkelijk naar wat deze
klachten betekenen voor het functioneren van ouderen.
Denk daarbij aan wandelen, traplopen, uitoefenen van uw
hobby, aan-en uitkleden of zelfs spelen met de kleinkinderen.
Wanneer het door een aandoening niet lukt om naar de
praktijk te komen, dan komt Anna bij u langs.
Samen wordt gekeken hoe we kunnen werken aan uw herstel
en verbetering van uw functioneren.

Anna Jansma, Msc. is algemeen fysiotherapeut en fysiotherapeut in de geriatrie (ouderenzorg).
Zij heeft zich daarnaast verdiept in COPD (chronische
longziekten) en duizeligheidsklachten.
De geriatrisch fysiotherapeut kijkt niet alleen naar deklacht,
maar ook naar de factoren die invloed kunnen hebben op de
klacht en op het herstel van de klacht.
De geriatrisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in klachten
die vaak voorkomen bij ouderen.
Daarbij moet u denken aan beroertes, artrose, longklachten
(zoals COPD of longcovid) of duizeligheid.
Daarnaast kan men bij Anna terecht na een operatie voor
bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie.

Anna Jansma: “Ik kom veel bij
patiënten thuis. Doelstelling is
dan zo goed mogelijk te werken
aan verbetering van het
functioneren in het dagelijks
leven, gebaseerd op de hulpvraag
van de cliënt.
Vaak ook in overleg met andere
zorgverleners zoals de huisarts,
thuiszorg of ergotherapie.
Doel is altijd de kwaliteit van het
leven te verbeteren”.
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Bel: 0344 – 848 799
Of bezoek: www.staopstoel.shop

STA OP STOEL.SHOP
Dat beurt u op!

Fauteuils
vanaf

€ 895,-

Sta op stoelen op uw maat
afgesteld
Ultiem zitcomfort van de hoogste kwaliteit

Lezers Fruitbode € 50,korting
Dr. A.R. Holplein 11 te Ingen
Bezoek onze showroom op afspraak

Scan mij

Creatieve reclamemakers
Met oog op de toekomst

Van Dorland Multi-Mediaservice

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

Lokaal en betrokken bij de
inwoners van de
gemeente Buren

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

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

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

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

WWW.WEVERSUITVAART.NL

PERSOONLIJK

|

OPRECHT

|

Daniëlle

BETROKKEN

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

0488-411055


Uit den oude doos

Willem van Doorn, Ingen in beeld

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

Eck en Wiel, op deze foto zien we schaapsherder Gerrit Jan van
Hattem in zijn jonge jaren. Hier te zien in de Rijnstraat, dit gedeelte
heette vroeger nog Burgemeester Verbrughweg. Van schaapsherder
tot makelaar, zou een titel kunnen zijn van een boek waarin Gerrit
Jan de hoofdrol speelt. Gerrit Jan, die later naar Lienden zou verhuizen werd namelijk makelaar in onroerend goed. Hij bezat een
enorme handelsgeest, velen vroegen hem om raad.

Buren, de Culemborgse Poort, deze poort dateert vermoedelijk uit
1400 en heeft een 17e eeuwse verdieping. In 1816 is de stadszijde
opnieuw opgetrokken en ook de poortbogen werden vernieuwd.
Door de verschillende verbouwingen en restauraties, kunnen we
anno 2022 nog steeds genieten van dit prominente stadsbeeld,.

Ingen, dit huis van de familie Van Rooij, zullen we nu tevergeefs
zoeken aan de Culekampseweg. De familie verhuisde naar de
Molenstraat en hadden daar een florerende bakkerij. Het huis is
afgebroken en er is nooit meer een huis voor in de plaats gekomen.

Rijswijk, steenfabriek de Roodvoet na het bombardement op 31
maart 1945. Er vielen verschillende slachtoffers waaronder kinderen.
Het bombardement is gedaan door de geallieerden. Zij dachten dat
er in de steenfabriek Duitse munitie was opgeslagen. In de steenfabriek woonden tijdelijk schippersfamilies van wie vaak het schip was
gevorderd.

Lienden, in het kader
van misschien
vergeten winkels in
Lienden, kunnen we
wellicht de winkel
van de familie
Timmer toevoegen.
De winkel was
gevestigd aan de
Vogelenzangseweg
en mevrouw Timmer
kreeg bij de verkoop
hulp van haar
schoondochter Cor
Schreuders. De
winkel heeft bestaan
tot begin jaren ’60

Zoelen, wie kent niet de eeuwenoude herberg “De Zoelensche
brug”? Inderdaad dichtbij de brug over de Linge en naast de prachtige Zoelense kerk. In dit pand werd in vroeger jaren tol geheven om
de weg over de Linge te vervolgen. Het heffen van de tol is al lang
verleden tijd, maar “De Zoelense brug” behoort zeker nog niet tot de
geschiedenis.
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Zomer 2022 in de parel van de Betuwe
Het stadje Buren kan zich verheugen in de belangstelling van veel
bezoekers, niet alleen uit de regio maar uit heel Nederland.
Dit is te danken aan de gastvrijheid van de mensen en de ondernemers maar zeker ook aan de evenementen en activiteiten die in
het prachtige decor van het monumentale stadje worden
georganiseerd.
Ook voor 2022 staan er aantrekkelijke zaken op de agenda.

Nog veel meer!
In bovenstaande agenda staan genoeg aanleidingen om Buren te
bezoeken maar eigenlijk is er altijd wel een aanleiding.
Denk aan de galeries en de bijzondere exposities, denk aan de
concerten van ‘Muziek in Buren’, denk aan de verschillende terrassen
waar het goed toeven is, denk aan het gewoon wandelen door de
straatjes en het ontdekken van de talrijke leuke plekken.

Agenda:
Op zondag 15 mei en 11 september staat weer de vertrouwde
kunstmarkt op het programma. Ruim 90 kunstenaars richten de
tuinen van het Marechausseemuseum in tot de grootste openluchtexpositie van het Rivierengebied.

Op 4, 5 en 6 juni geeft Buren B!zonder weer de mogelijkheid om, al
wandelend door Buren, te genieten van schilderijen, sieraden, textiel,
sculpturen, installaties, keramiek, mixed media en fotografie. Het
thema voor dit jaar is ‘Kantelpunt’. Bezoek Buren en kijk hoe de
kunstenaars zich hebben laten inspireren door dit thema.
De laatste zondag van juni, nl. de 26 ste is het weer de beurt aan
BetuwsBuren - De fruit- en streekmarkt van de Betuwe. Uw bezoek
meer dan waard.

Maak tijdens uw bezoek leuke foto’s en ding mee naar de KiekopBuren 2022.
Het thema dit jaar is ‘mensen in Buren’. Dit kan uiteraard een selfie
zijn, maar ook andere mensen.
Vraag vooraf wel even of deze mensen er geen bezwaar tegen
hebben om gefotografeerd te worden!
Als je toch al met de mensen praat zit er mogelijk wel een mooi
verhaal achter de foto.
Hier zijn we ook naar op zoek.
Kijk voor meer informatie op www.kiekopburen.nl

Tiende lustrum Marechaussee in Buren
Het Marechaussee museum gevestigd in het voormalige weeshuis
van Buren is niet meer weg te denken. Maar wist u dat dit jaar alweer
het 10de lustrum wordt gevierd. Hieraan wordt middels een scala
van activiteiten in de week van 13 tot en met 20 juni speciale
aandacht besteed.

Actualiteit
Actuele informatie over alles wat Buren te bieden heeft kunt u
vinden op www.burenstad.nl of middels een bezoek aan het toeristisch informatiepunt dat sinds 1 april gevestigd is in het Marechausseemuseum en open is van dinsdag t/m zondag van 10 tot 17 uur.

Chateau voor Buren
28 augustus staat Buren in het teken van wijn. Voor de 9de keer trekt
Chateau voor Buren, het wijnfestival van de Betuwe, wijnliefhebbers
uit heel Nederland. Vanaf 1 mei is het mogelijk om online tickets te
boeken voor dit unieke festijn. Het aantal mogelijke bezoekers is
beperkt dus verzeker je via www.chateauvoorburen.nl snel van een
ticket en kom de laatste zondag van augustus genieten van wijn,
delicatessen en livemuziek.
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Tienermoeder
Heb je dat ook wel eens zo’n negatief
gevoel.
Zo’n dikke grijze wolk, boven je hoofd,
met het gevoel dat alles loodzwaar is
en je even niks positiefs voelt en ziet?
Je het liefst de dekens over je hoofd
trekt en je even verdwijnt.
Even geen vragen, gesprek of radio even geen televisie, sociale
media of contact, even helemaal niks.
Alles wat je moet gaat langzaam of niet en de bank of je bed lijken je
enige uitweg. Je wil het liefst die pieker-modus uit zetten.
Maar dat lukt gewoon niet.
Zelfs de warme voorjaarszon op je gezicht, het kleuriger worden van
onze prachtige omgeving kan dat gevoel niet wegnemen.
Alles blijft grijs in je hoofd.

Soms kan dat niet en kan je je heel hulpeloos voelen.
Dan vraag je je af, doe ik het wel goed allemaal!
Veel meer dingen zijn er die oneerlijk verlopen en me raken.
Zoals de vele trieste verhalen uit deze oorlog en nare gebeurtenissen van vrienden of kennissen en ineens veel sterfgevallen in mijn
eigen omgeving.
En meteen komt er een vreselijk schuldgevoel… ik heb het toch
goed, wat zeur je nou… net op vakantie geweest… gezond… je
hebt helemaal niets te zeuren… en toch… die grijze wolk… dit
maakt dat ik nu even niets grappigs kan schrijven.
Geeft niet, komt wel weer, het ga jullie goed!
Er zijn prachtige opbeurende spreekwoorden of clichés voor.
Ik heb er één uitgepikt.

‘Als je naar de zon draait valt de schaduw achter je’.

Corona ebt langzaam weg.
Ik dacht echt dat als het leven weer een beetje normaal zou zijn, dat we
lekker het gewone genieten weer konden oppakken.
En dan is er een oorlog in Europa (geografisch gezien)… weer
ellende… niet voor ons… maar daar ver weg… nee, eigenlijk best
dichtbij. En wordt er in je familiekring direct geholpen door de opvang
van vluchtelingen, moeders en kinderen.
Kinderen in de leeftijd van mijn tieners.
En dan hebben mijn tieners ook maar eens een slecht gevoel, vragen
over deze onrechtvaardigheden, je vangt ze op en soms kan je ze weer
dat veilige gevoel weer geven.
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www.gerzonbv.nl
0613140666

NU OOK ROLCONTAINERS!

1JYǱ8ZS8MNƤ
Waarom rolcontainers van Gerzon BV?
Scherpe tarieven!
Flexibele service!
Géén jarenlange contracten!
Rolcontainers in ieder formaat!
Zowel bedrijfsafval als papier/karton!
Jarenlange ervaring in de afvalverwerking!

Ons zonnetje schijnt 4-dagdelen per week.
Je kan bij Slender salon Lienden zonnen op
afspraak. Wil je meer weten of een afspraak
maken? Bel 06-134 36 806.
Kijk ook eens op www.slendersalonlienden.nl

Gerzon BV, een zaak van vertrouwen!

Heessepad 2

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s

Peugeot 208 1.2 Puretech Blue Lease
Premium - bouwjaar 2015 km 118.647 - € 10.650 (blauw)

Renault Clio 09 TCE Intens - bouwjaar
2017 - km 70.395 - € 13.350 (zwart)

Peugeot 308 1.2 Puretech - bouwjaar 2016
km 118.112 - € 12.950 (grijs)

Renault Clio Estate 0.9 TCE Limited
bouwjaar 2017 - km 115.428 - € 11.350 (wit)

Renault Twingo 1.2 16V Collection bouwjaar 2012 - km 109.777 - € 4.895 (wit)

Toyota Yaris 1.3 16V VVT-Lina Sol - bouwjaar
2000 - km 231.055 - € 1.999 (grijs)

Five Star Schadeherstelbedrijf
Cromax autolakken voor
kwalitatief schadeherstel!!

Verkoop occasions en nieuw;
APK–onderhoudsbeurtenreparaties-uitlijnen;
schadereparatiesspuitwerkzaamheden-autowassen

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

Pionier van de Betuwse archeologie overleed honderd jaar geleden
Geurt Jan Brenkman, de man
uit Lienden die de westelijke
Betuwe archeologisch op de
kaart zette, overleed precies
een eeuw geleden.
Al heel jong had Brenkman
belangstelling voor geschiedenis.
Hij had volstrekt geen opleiding
in die richting, maar ontwikkelde
zichzelf door zelfstudie en de
opbouw van een mooie eigen
bibliotheek.
Hij verzamelde in eerste instantie
munten en spoedig kwam hij tot
de ontdekking, dat er in zijn
leefomgeving heel veel vondsten – meestal toevallig – werden
gedaan. Hij nam daarop de moeite om in tijden, dat er bijvoorbeeld
geploegd of gebouwd werd, door de omgeving te lopen en te
vragen, of er nog iets was gevonden.
Vaak waren er prehistorische of Romeinse vondsten gedaan en Brenkman probeerde de voorwerpen dan in handen te krijgen. Vaak leverde
dat een koehandel op, omdat de vinders meenden, dat zaken veel
waard waren.
Brenkman verzamelde allerminst voor eigen gewin. Meestal werden
de gegevens en dikwijls ook de voorwerpen door hem opgestuurd
naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Daar is dan ook een grote verzameling brieven van hem bewaard
gebleven. Op den duur wisten ook professionele archeologen zijn
kunde te waarderen.

Door Emile Smit

Toen in 1899 de voorbereidingen begonnen voor de oprichting van
een Oudheidkamer in Tiel was Brenkman van de partij. In het duidelijk
elitaire gezelschap was hij juist een man van de praktijk. H
ij werd om zijn kennis zeer gewaardeerd.
In 1905 vond de belangrijkste archeologische activiteit van Brenkman
plaats: een opgraving op de Hoge Woerd bij Kesteren.
Deze was gefinancierd door de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel
en Omstreken.
Zelfs de vermaarde archeoloog Prof. Dr. A.E.J. Holwerda, directeur van
het museum in Leiden, kwam er poolshoogte nemen.
Hoezeer Brenkman zich in zijn dagelijkse omgeving een eenling
voelde, blijkt uit een anekdote die zich tijdens dat bezoek afspeelde.
Tijdens een lunch in Kesteren was Brenkman voortdurend enthousiast aan het woord. Oudheidkamervoorzitter Johan Adriaan Heuff
(beter bekend als ‘Huf van Buren’) merkte op: “Brenkman, eet nu
eerst je boterham eens op”. Waarop Brenkman antwoordde: “Mijnheer Heuff, boterhammen kan ik iedere dag eten, maar om te
kunnen spreken met mensen, die in deze dingen belang stellen,
dat valt mij niet dagelijks te beurt.”
In latere jaren werd Brenkman te oud om nog zelf te graven, maar
meerdere opgravingen (bijvoorbeeld in Rijswijk in 1915 en 1916)
werden nog op zijn aanwijzingen gedaan.
Het leverde de vooroorlogse Tielse Oudheidkamer schatten op.
Geurt Jan Brenkman bereikte een hoge leeftijd, maar kwam ongelukkig aan zijn einde. Begin februari 1922 maakte hij een ernstige val
door de gladheid.
Zijn dagenlange lijden moet heel pijnlijk zijn geweest, gezien de
omschrijving in zijn overlijdensbericht.
Hij overleed op 12 februari 1922. Inmiddels was hij zodanig bekend,
dat veel Nederlandse kranten het bericht van zijn val en overlijden
overnamen.

Langer thuiswonen met aupairzorg van Uw ZorgCompaan!
De meeste van onze cliënten komen op grond van hun ziektebeeld
en de daaraan gerelateerde zorgzwaarte in aanmerking voor een
persoonsgebonden budget (PGB).
Met een PGB kan onze aupairzorg grotendeels of zelfs geheel
betaald worden.
De zorgaupair verzorgt u, en ontzorgt uw familie.
De zorgaupair verblijft bij u in huis en doet, naast de persoonlijke
verzorging, de boodschappen, bereidt de maaltijden en verricht
lichte huishoudelijke werkzaamheden.
Daarnaast is er aandacht voor uw veiligheid, hygiëne en uw leefomgeving. Begeleiding bij sociale activiteiten zoals wandelen, familiebezoek en uitstapjes behoren eveneens tot de werkzaamheden.
Meer informatie over onze aupairzorg vindt u op onze website:
www.uwzorgcompaan.eu.
Of bel ons direct voor meer informatie op: +31(0)344 - 603 891.
Bent u in de situatie gekomen waarbij u niet meer zelfstandig thuis
kunt blijven wonen omdat u veel zorg en ondersteuning nodig
heeft én u wilt niet naar een verpleeg- of verzorgingshuis?
Uw ZorgCompaan geeft senioren, cliënten met diverse zorgvragen
en chronisch zieke mensen doormiddel van aupairzorg de mogelijkheid om langer en gelukkiger thuis te blijven wonen in hun
vertrouwde omgeving.
Wij leveren al ruim 10 jaar 24 uurszorg aan huis doormiddel van
aupairzorg.
Onze organisatie staat voor een uniek concept en onderscheidt zich
door haar inhoudelijke kennis, persoonlijke benadering en nauwe
samenwerking met u als client.
De aupairzorg via Uw ZorgCompaan biedt een aanvulling op
reguliere zorg zoals de mantelzorg en thuiszorg.
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Lunch of Voorgerecht
via Diner naar Dessert

Hoofdgerecht v.a.

€ 15,75 pp.
Excl. drankjes

Hogedijkseweg 40
(Bij camping “Betuwe” Kesteren) 4041 AW Kesteren

eten | drinken
| trouwen |
vieren

Sinds kort
ook
slapen!

Kom eens langs
voor een
rondleiding, diner
of complete
avond uit!

Markt 31 | Beusichem | info@hetheerenlogement.nl | hetheerenlogement.nl

Buitenhuizenpoort 25
4116 CA, Buren
Tel: 0344-572783
E:pannekoekenbakkerburen@outlook.com
I:www.pannekoekenbakker.nl/vestigingen/buren

Grieks restaurant
Kom gezellig een hapje
eten in ons restaurant

In juli verschijnt de vakantie editie.
0plage: 12.000 exemplaren ook de campings
Ook uw restaurant op deze pagina?

Voor de actuele
afhaalemenu en
openingstijden kijk
op www.elenys.nl
of bel 0344-605284
Dorpsplein 3a
4021EE Maurik
Van april tot september maandag t/m
zondag geopend van 12:00 tot 23:30

Volg ons op:
facebook @Grieks Restaurant Eleny’s
Instagram @Eleny’s_maurik

Bel: 06-22967345
Of mail: info@fruitbode.nl

"He� G�v��� v�� T��i�"
G���e� v�� ���� t���e��p���
�i� �� Fr�n�-B�l�is��� ������

Volop kersen
gezond en lekker

W: www.brasseriegoedeburen.nl

Voorstraat 10, 4116 BC Buren
T: 0344-769030

Eten Drinken
High Wine High Beer
Welkom

Tries en Linda

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

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

Aanleg van Lingepolder in volle gang
Een duurzaam landschap in ontwikkeling
De Lingemeren, aan de A15 bij Echteld, is volop in ontwikkeling.
Gebiedsontwikkelaar K3 is op dit moment bezig met de aanleg van
de Lingepolder; drijvende eilanden midden op het Lingemeer met
ruimte voor natuur, duurzame energie en recreatie.
Denkend aan Holland…
Het ontwerp voor de Lingepolder verbeeldt het typische Hollandse
landschap: het water, de dijk en de polder.
Een drijvend zonnepanelenveld komt in een golfbeweging naar de dijk
toe waarop gewandeld kan worden.
Achter die dijk bevindt zich de polder in de vorm van drijvende
eilanden. De Nederlandse polder die vroeger werd gebruikt voor turf
en veen, wordt nu een proeftuin voor het verbouwen van drijvend
groen. Het ontwerp voor de Lingepolder is tot stand gekomen in
samenwerking met Mothership, een bedrijf dat is gespecialiseerd in
kunst in de openbare ruimte.
De aanleg is gestart
In januari is gestart met de bouw van de Lingepolder. Als eerst wordt
het drijvende zonnepark aangelegd. Daarvoor zijn er betonnen ankerblokken op de bodem gelegd. Aan deze blokken zijn kabels (touwen)
bevestigd die verbonden worden met de drijvende zonnepanelen. Zo
is ervoor gezorgd dat het drijvende zonnepark goed op z’n plek blijft
liggen.

Het zonnepark wordt deel voor deel op de oever in elkaar gezet.
De drijvers waar de zonnepanelen op bevestigd zitten, worden op
de oever aan elkaar bevestigd.
Vervolgens worden de zonnepanelen op deze drijvers gelegd.
Dat wordt in secties gedaan. Elke sectie wordt vervolgens het water
op geduwd. Op het water worden de secties op hun plek gelegd en
aan elkaar en aan de ankers bevestigd.
De laatste stap is dan het aanleggen van de bekabeling en het
aansluiten van het zonnepark op het net.
De verwachting is dat het zonnepark eind mei helemaal af is, op z’n
plek ligt en de eerste stroom opwekt. K3 gaat deze stroom deels
gebruiken voor de zandwinning.
Daarmee wordt de zandwinning in het gebied helemaal CO2
neutraal. Het uiteindelijke doel van K3 is om in 2030 als organisatie
helemaal CO2 neutraal te opereren.
De directe omgeving krijgt de mogelijkheid om via crowdfunding in
het zonnepark te participeren.
Eilanden
Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de technische uitwerking
van de rest van de drijvende eilanden, dijken en wandelpaden.
Dat doet K3 samen met waterbouwbedrijf GKB Groep, met
ingenieursbureau voor drijvende (bouw)werken Bartels en Vedder
en met de architecten van het ontwerp: Mothership.
De planning is om in de loop van 2022 te starten met de realisatie
van de drijvende eilanden.

Molenmaand de Ingense Molen
Ter ere van het 50 jarig bestaan van de Stichting Vrienden van de
Ingense Molen organiseren we dit jaar een “Molenmaand” voor de
bewoners van Ingen. De activiteiten vinden plaats in de periode van
zaterdag 14 mei t/m zaterdag 11 juni 2022. Doe gezellig mee en
meld je aan!!!
Zaterdag 14 mei 9.00 – 10.00 uur Start ‘Aan de slag’ met de
Molenaar met Koffie en Koek
15.30 – 16.30 uur Start ‘Aan de slag’ met de
Molenaar met Koffie en Koek
Zaterdag 21 mei 10.00 – 12.00 uur Start Fietsroutes ( op te halen
bij de molen )
14.30 – 16.00 uur Presentatie ‘Gelderse Molens
en hun geschiedenis’
In de ‘Gaard’ Tentoonstelling Foto presentatie :
Willem van Doorn
13.30 uur Puzzelroute beschikbaar voor Jong en
Oud ( centrum van Ingen )
16.00 uur Bekendmaking antwoorden puzzel
route

Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag ( ‘Heel Ingen Bakt’ )
11.15 – 14.00 uur ‘Appeltaart in de Gaard’ voor
alle inwoners van Ingen.
Op Hemelvaartsdag wordt een ieder uitgenodigd voor een
gezellige dorpsbijeenkomst en krijgt u een gratis kopje koffie/thee
met een lekker vers stukje appeltaart aangeboden. Speciaal voor
ouderen, kinderen, nieuwe bewoners en belangstellenden.
In de ‘Gaard’ Tentoonstelling Foto presentatie : Willem van Doorn
Film “Restauratie van de molen in 1983”
Zaterdag 28 mei 14.30 – 16.00 uur Presentatie ‘Gelderse Molens
en hun geschiedenis’
In de ‘Gaard’ Tentoonstelling Foto presentatie : Willem van Doorn
Zaterdag 4 juni

10.15 – 12.00 uur Bezoek ‘Wind- en Zonnepark’
Geldermalsen. Rondleiding en presentatie
‘Windmolens van de toekomst’
14.30 – 16.00 uur Presentatie ‘Gelderse Molens
en hun geschiedenis’
In de ‘Gaard’ Tentoonstelling Foto presentatie : Willem van Doorn
Zaterdag 11 juni 13.30 uur Foto/ Puzzelroute ‘Oud Ingen’ en
omgeving
16.00 uur ‘Grande Finale’ en bekendmaking
antwoorden puzzelroute

‘Stichting Vrienden van de Ingense Molen’ stelt gedurende de “Molenmaand” gratis diensten en informatie ter beschikking.
U kunt op eigen verantwoordelijkheid en -risico hiervan gebruik maken. Wij wensen u veel plezier toe.
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Bijenhotel
Honingbijen
De afgelopen jaren zijn bijen behoorlijk in het nieuws.
Veel aandacht in de media over een dramatische sterfte van bijen
in Europa.
Het merendeel van deze berichten gaat over de achteruitgang van
onze honingbijen.
Honingbijen worden in Nederland voornamelijk gehouden door
hobby imkers.
Ziektes, bestrijdingsmiddelen, genetische verarming en te weinig
bloemen worden genoemd als oorzaak voor deze achteruitgang.
Sporadisch worden er in Nederland nog honingbij volken gevonden
in de natuur of in het stedelijk gebied, zoals in holtes van bomen, in
spouwmuren of in nestkasten.
Net als de koe en het varken kunnen we de honingbij anno 2019
beschouwen als een huisdier en kunnen ze zonder zorg van de mens
niet meer overleven.
Wilde bijen
Toch hebben we in Nederland ook bijen die niet afhankelijk zijn van
de mens. Dat zijn onze wilde bijen.
In Nederland leven ruim 350 soorten. Veel mensen hebben er echter
geen idee van hoe ze er uit zien en hoe ze leven.
Ze zijn klein tot groot (4-15 mm), behaard of kaal, bruin maar ook
gekleurd, een grote verscheidenheid dus.
Het zijn ontzettend leuke en interessante beesten.
Ze steken zelden, halen geen honing, en leven over het algemeen
maar kort.
Als niet kenner maak je makkelijk een vergissing als je in de zomer op
je terras een zogenaamde wesp doodslaat! Was het wel een wesp?
Sommige bijen lijken namelijk erg op wespen: Wespbijen.
Goed uitkijken dus……

Levenswijze
Een groot gedeelte van de wilde bijen soorten in Nederland leeft
solitair. Ze leven alleen, één vrouwtje in één nest.
Honingbijen en hommels leven daarentegen in volken en worden
dan ook sociale bijen genoemd.
Wilde bijen maken hun nest vooral in de grond tussen het gras, in de
kale bodem of tussen de stoeptegels van uw tuin.
Ze hebben dan wel één nestje maar ze kunnen wel in grote getale
bij elkaar in de buurt wonen (aggregaties).
Dat maakt het vinden van een partner wel zo gemakkelijk.
Ongeveer 40 van de 350 soorten kiezen hun nestplaats niet ondergronds maar bovengronds.
Dat gebeurd dan in holle stengels, gaten in hout of in steen.
Veel tuinen zijn tegenwoordig veel te netjes.
Het dode hout en de eenjarige holle stengels worden verbrand,
afgevoerd of gecomposteerd.
Veel tuinen zijn verhard met plavuizen of met klinkers.
Geschikte nestplaatsen voor wilde bijen zijn daardoor niet meer te
vinden.
Het plaatsen van een kunstmatige bijenwand (ook wel bijenhotel
genoemd) in de tuin geeft deze bijen weer de gewenste nestplaatsen terug.

Gewone Wespenbij

Wesp
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Hengelsporters opgelet!
voor AL uw vis benodigheden.

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

Werphengelset

v.a. 19,95
Vaste hengels (3 m.)

v.a. 4,95

Gevulde
viskoffer

€ 22,95

Groot assortiment
dobbers, tuigen en
roofvis materialen

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

Dierenspeciaalzaak I Hengelsportartikelen
Schaatsen I Tuinartikelen I Groenten-en kruidenplanten
Tuinzaden I Pootaardappels I Gereedschappen
Tuin- en parkmachines

Het Baron van Brakell's avonturenommetje
Binnenkort zal in het Ommerense Bos een
heus "Kabouterpad" worden geopend.
Het Baron van Brakell's avonturenommetje
Het idee is een hele tijd geleden al in mij opgekomen, maar begint nu echt vorm te krijgen.
Wij houden van de natuur en helemaal van
uitjes met de kinderen in de natuur en volgens
mij vele gezinnen met ons.
Wij zoeken geregeld tijdens onze vakanties Kabouterpaden op.
Voor de lezers die nog geen idee hebben wat een Kabouterpad is, dit
is een route door het bos waarbij je als het ware een speurtocht met je
kind kan doen en daarbij de fantasie van het kind gestimuleerd zal
worden bij het ontdekken van de bewoners van het bos.
Daarnaast kun je ideeën opdoen voor het maken van de mooiste
knutselwerken met de gevonden bosschatten! In de gemeente Buren
is dit nog een onbekend fenomeen en daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken.
Na het benaderen van de Gemeente Buren en het Baron van Brakell
fonds, kwam ik in contact met het Gelders Landschap.
Gelukkig stonden alle partijen al snel positief tegenover het plan en
konden de voorbereidingen beginnen.
Het plan is om het een echt lokaal project te laten zijn en lokale
ondernemers te betrekken zodat de totstandkoming een succes van
de omgeving zal worden.
Ik kan dit project zeker niet alleen uitwerken en daarom hebben we
samen met een vriendinnengroep een groep vrijwilligers bij elkaar
gebracht en een stichting opgericht.
Mede door alle positieve reacties en steun is onze motivatie enorm
groot om dit tot een nieuwe toeristische trekpleister voor de
gemeente te maken!

Wij willen de mensen die al spullen hebben gedoneerd bedanken,
maar zeker ook Hoogenboom Netwerk Notarissen uit Eck en Wiel,
het Baron van Brakell fonds, Streekmuseum Baron van Brakell, Sportcoaches van gemeente Buren, Nimmer Dor tuincentrum Eck en Wiel,
Kringloopwinkel Ommeren, Granny’s snuffelhal, Welkoop Lienden,
Bloemenkamer Lienden, Van Harn dierenspeciaalzaak, tuincentrum
Van Ingen, dierenwinkel De Driesprong en de Tuinhuis Makelaar.
Wij hopen dat het “Baron van Brakell’s avonturenommetje” in de
zomer van 2022 voor een ieder toegankelijk zal zijn.
Voor nu dus de laatste puntmutsjes op de i zetten en er nog even
flink tegenaan gaan.
Op dit moment zijn we ook druk met het inzamelen van onder
andere kabouters
Hebt u nog kabouters, bosdiertjes, huisjes of andere leuke spulletjes
die graag in het bos zouden willen komen wonen dan zouden wij ze
graag een plekje geven!
Wij zijn te benaderen via Facebook en Instagram “Baron van Brakell’s
Avonturenommetje” en via email “avonturenommetje@gmail.com”".
Wij hopen dat er veel gezinnen en vooral kinderen plezier gaan
beleven aan het Avonturenommetje.

MAURIK HEEFT WEER EEN JEU DE BOULES BAAN !!
25 april was het feest in Zorgcentrum de Valentijn te Maurik. e “Stichting
Vrienden van de Valentijn bestond precies 25 jaar.
s ‘Morgens nam Dhr Johan de Wit nam na 25 jaar afscheid als bestuurslid.
Hij kreeg zijn eigen “Johan de Wit plantsoen” en een mini fonteintje.
Een nieuwe fontein voor in de vijver bij de Valentijn was het cadeau
voor de bewoners. Helaas was hij nog niet klaar.
De jeu de boules baan was gerenoveerd en werd officieel in gebruik
genomen . Mevrouw Blijenberg, bewoonster van de Valentijn en
wethouder Niko Wienders van de gemeente Buren gooiden de eerste
ballen.
Omdat de jeu de boules baan op gemeente grond ligt, achter de
bushalte van de buurtbus, mag iedere inwoner er gebruik van maken.
Voor een klein bedrag kunt U overdag ballen huren bij Welzijn en
Gastvrijheid. En er zijn enthousiaste
bewoners die graag een spelletje
mee spelen.
Voor bewoners en vrijwilligers was
er in de middag een high tea en
voor het personeel staat er op
29 april een bbq klaar.
Als stichting hopen we dat we
“de kers op de taart “voor de
bewoners kunnen blijven betekenen.
We zijn heel blij met elke gift die we
krijgen !

De Betuwe stond op zijn kop.
De korte broek al aan in Maart en sneeuwschuiven in April.
Wij mensen trekken gewoon aan of uit naar gelang de buitentemperatuur daalt of stijgt.
Onze trouwe viervoeters hebben het daar lastiger mee.
Gingen ze al in de rui dan stonden ze daarna te trillen..of andersom
hebben ze het soms snikheet in hun dikke vacht.
Ook waren er hondenhaters..er werden op verschillende plekken sponsjes gevonden met lokstof.
Daar zijn honden dol op...maar hun maag zwelt en ze gaan er aan dood.
Welke onmensen verzinnen dit?

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE FIETSSPEKTAKEL
VAN HET JAAR!
Op zondag 10 juli is het
weer zover, dan organiseert J
ong Gelre Maurik Fiets ‘m
d’r in!
Dit evenement staat in het
teken van vele fietsers die
onze supersnelle baan trotseren en
proberen een lel aan de
bel te geven.
Elk jaar valt er weer een
snelheidsprijs en een
originaliteitsprijs te
vergeven naar de grootste
snelheidsduivel en
creatieveling.
Durf jij het aan een ritje
over onze baan?
Geef je dan snel op
via de mail www.info@jonggelre.nl. Je kan natuurlijk ook als bezoeker de deelnemers komen aanmoedigen!
Fiets ‘m d’r in vindt plaats op het sportpark in Maurik.
Vanwege de bouw van de nieuwe sporthal is de situatie dit jaar
echter omgedraaid en bevindt het grootste gedeelte zich aan de
andere kant van het water.
Hopelijk zien we jullie op 10 juli!

Een hondenleven ...een mensenleven...ik krab me achter de
oren...zeg 'bezint eer ge begint' en dat ik het tegenwoordig ook écht
niet meer weet...wat wijsheid is..
We zijn verdwaalt van wat er écht toe doet..
Ik denk dat we elkaar nog heel hard nodig gaan hebben.
Ik wens u allen een fijne zomer..met prachtige wandelmomenten.
Mét of zonder hond. гарне літо

Het is wat met de hond en mens van tegenwoordig.
In Coronatijd schaften heel wat mensen voor de gezelligheid zo'n
diertje aan. Met thuiswerkende partners en kinderen was er altijd wel
een uitlaatmaatje voorhanden.
Maar ook hier veranderde tijden en de kennels en uitlaatservices
kunnen het amper aan...de stroom ik-zoek-aandacht-en moet-poepen
vragers. De zachte ronde puppy ogen veranderen al makkelijk in een
hallo ik ben er ook blaffer.
Zou het zo ook gaan met de stroom vluchtelingen die deze kant op
komen. We voelen compassie..deze mensen willen een huis en
aandacht en liefde.. Terecht!
Ze hebben veel zo niet alles moeten achterlaten.
Wij zijn meelevend, raken ' vertederd' door de nood en de ellende.
We vangen ze op..nemen mensen in huis. maar ons leven gaat ook door
en verder... verandert de vluchteling mee?
Of zijn we ze ook beu wanneer ze ons gewone leven in de weg gaan
staan. Er geen plek meer voor ze is?
Ik heb al medelijden met de honden...laat staan met de vrouwen en
kinderen die hun liefdes of ouders in een door oorlog verwoest gebied
moesten achterlaten.

Marion Bieszke
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De nieuwkomersklas op De Bloesem - Eck en Wiel

Sfeervolle Koningsspelen op De Sterappel

Afgelopen woensdag 13 april was er een
warm welkom voor de leerlingen uit de
Oekraïne die in de gemeente Buren naar de
basisschool gaan.
Deze ochtend was er een kennismakingsochtend van de leerlingen en hun moeders
met de leerkrachten en de school.
Op dinsdag 19 april starten de eerste lessen in de nieuwkomersklas op
de Bloesem in Eck en Wiel.

Het was een stralende en feestelijke
dag op volle toeren, met
ouderwets gezellige spelletjes.
Deze sportieve dag werd
afgetrapt door een gezamenlijke
“Koningsspelen-dans” die begeleid werd door een aantal kinderen
van de bovenbouw.
Aansluitend was het Koningsspelen Ontbijt.
De kinderen konden kiezen uit crackers of brood, met zoet of hartig
beleg. Ook waren er komkommer, tomaatjes en appels.
Daarna was het voor de groepen 5 t/m 8 tijd om naar het voetbalveld
te wandelen terwijl de groepen 1 t/m 4 zich klaar maakten om te
starten met de spelletjes op het schoolplein.
Van touwspringen met een mega touw en kroontjes knutselen voor
de jongere kinderen op het schoolplein, tot estafette en knotshockey op de sportvelden voor de bovenbouw.
De activiteiten op het voetbalveld werden in samenwerking met de
Eben Haëzerschool georganiseerd.

Door het fijne weer kon iedereen bijna de hele dag lekker buiten
bewegen. Ook het schoolfruit kon heerlijk buiten op een zelfgekozen
plekje opgegeten worden.
De afgelopen 20 weken hebben we voor alle kinderen, via EU
schoolfruit, drie dagen per week groenten en fruit op school aan
kunnen bieden.
Er is een groep ouders bereid geweest om dit schoolfruit telkens te
snijden en verdelen over de groepen.
We vinden het belangrijk om ook op deze manier een gezonde
leefstijl te kunnen promoten.
Het was erg fijn om ook weer zoveel ouders betrokken te zien bij de
activiteiten.
De kinderen zaten in een groepje met kinderen uit verschillende
klassen. Groep 1/2a en 1/2b werken tijdens gewone schooldagen op
school al veel samen en kunnen goed met elkaar overweg.
Ook groep 3 en 4 waren gemixt en hebben de samenwerkingsspelletjes leuk samen gedaan.
Ieder jaar zijn er weer uitbundige verkleedkleren te bewonderen.
Iedereen had zijn best gedaan om er zo feestelijk mogelijk uit te zien.
Het was een feestje om al die in het oranje verklede kinderen én
ouders zoveel plezier te zien hebben!
Op naar nog meer sfeervolle koningsspelen!
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Van een tegeltje naar een kei
“Elk steentje wordt een kei op den Aldenhaag”
Sinds 1 april is Loes Visser de nieuwe directeur
van Openbare School Den Aldenhaag in
Zoelen. Zelf komt ze uit Rotterdam
en voelt zich daardoor in meerdere
opzichten een nieuwkomer.
De overgang naar een kleine
dorpsschool ervaart ze als
prettig en bijzonder inspirerend. De energie die dat geeft wil ze
benutten om de vernieuwingsslag die al enige tijd gaande was
verder uit te bouwen.
Investeren in gebouw was noodzakelijk, want de school was de
laatste jaren een beetje aan het wegkwijnen.
Steeds minder leerlingen en veroudering van het gebouw gingen
hand in hand. Dat had tot gevolg dat een aantal ouders hun kinderen
op scholen buiten Zoelen gingen inschrijven.
Die ontwikkeling is ruimschoots een paar jaar geleden in gang gezet
door de vorige directeur en wordt nu verder een halt toegeroepen
met een aantal ingrijpende vernieuwingen.
Symbolisch is het vervangen van de oude tegels op het schoolplein.
Loes Visser:
‘Ieder tegeltje / steentje wordt een kei.
Dat is de gedachte.
En die kei staat natuurlijk
voor een gelukkige leerling
op een vreedzame en gezonde school.
Door onze school op te knappen is
er meer pespectief. Op eens weer
een toekomst.
Om maar wat te noemen: sinds kort hebben we zonnepanelen en is
er dubbelglas. Dat zijn milieubewuste ingrepen, uiteraard ook ter
lering van onze leerlingen.
Maar we gaan nog veel verder.
Binnenkort komen er moestuintjes, een vlindertuin en zogenaamde
bijenhotels. En rond de bomen gaan we picknicktafels plaatsen.
De school wordt daarmee ook een stuk aantrekkelijker. ‘
Een klein, maar bevlogen team vormt de ruggengraat van de school,
maar leunt ook op de tomeloze inzet van betrokken ouders.
Het team bestaat uit tien mensen, waaronder zes juffen verdeeld
over vier groepen. In totaal zijn er op dit moment 68 leerlingen, maar
de ambitie is om dat aantal te laten groeien. De school staat daarbij
garant voor kwalitatief hoogstaand onderwijs.
‘Het geluk van de leerling staat bij ons centraal’, aldus Loes Visser. ‘
We zijn een vreedzame school. We leren de leerlingen om te gaan
met bijvoorbeeld ruzie.
De kinderen zijn dan elkaars mediator.
Tegelijkertijd is het de kunst de ‘maatschappij binnen te halen’.
De wereld is groter dan het rustige Zoelen en het is goed om het
daarover te hebben.
Dat kan in een positieve, pedagogisch verantwoorde werksfeer.
Iedereen is welkom.’
Voor meer informatie over
de school, ga naar:
www. denaldenhaag@
basisburen.nl of
bel 0344-681721

Van lnr: juf Jeannette, juf Eva en juf Mariska en juf Loes.

OBS De Wiekslag: oog voor de individuele
leerling
We spreken met Justin Huisman, directeur
van De Wiekslag in Rijswijk. 22 jaar is hij
reeds werkzaam in het basisonderwijs en
sinds 1 april in zijn huidige functie.
Naast directeur is hij ook leerkracht in
de bovenbouw.
Woonachtig in Beusichem was hij
jarenlang werkzaam in Culemborg.
De overstap naar Rijswijk bevalt hem
echter goed.
‘De Wiekslag is een kleine, maar actieve school.
Hoewel kleinschalig hebben we veel te bieden.
We werken met zogenaamde combinatieklassen, wat wil zeggen
dat er verschillende leeftijdsgroepen in één klas zitten.
Dat geeft de jongere kinderen een voorsprong bij het onder de knie
krijgen van de leerstof.
Op dit moment zijn er 45 leerlingen, een aantal dat door de jaren
heen stabiel is gebleven. Een bijkomend voordeel: er is volop oog
voor de individuele leerling. ‘
Maatschappelijke betrokkenheid en een gezonde levensstijl zijn
twee belangrijke speerpunten.
Zo nam de school onlangs deel aan de ‘E-waist’-wedstrijd, waarbij
elektronisch afval werd ingezameld.
De leerlingen ontwikkelen op die manier besef voor duurzaamheid.
Daarnaast is er het Gezonde School-project.
Ook de ouders worden daarbij betrokken
‘Het wisselwerking met de ouders speelt een belangrijke rol.
Dat persoonlijke contact kwam door de coronacrisis onder druk te
staan, maar die achterstand zijn we nu weer aan het inhalen.
De laatste tijd hebben gelukkig weer tal van activiteiten kunnen
ontplooien: een voetbaldag en de bovenbouw ging aan de slag met
presentaties over de Tweede Wereldoorlog.
De mening van de kinderen telt voor ons zwaar.
Zo lieten we de hoogst groep meedenken over de afsluiting van hun
jaar, dat mag ook best iets anders zijn dan de traditionele musical.
Wilt u meer weten over De Wiekslag, ga naar hun website
www.dewiekslag-rijswijk.nl of neemt contact op: 0345-517007

Sponsorloop tijdens de
Koningsspelen 2022
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Vier dagen genieten van de prachtige Betuwe
35ste Betuwse Fietsvierdaagse 26 t/m 29 mei 2022

Globale beschrijving fietsroutes 2022

De start van de Betuwse Fietsvierdaagse is op Hemelvaartsdag,
donderdag 26 mei, bij dorpshuis “De Avezathen”, Daver 46, 4012BC
Kerk-Avezaath.
Men kan deelnemen aan vier verschillende afstanden: 25, 40, 60 of
80 km.
Nieuw: kinderen vanaf 12 jaar mogen onder begeleiding van een
volwassene gratis meefietsen!

Donderdag 26 mei 2022 (1e dag) - West-Betuweroute
Alle deelnemers komen in Beusichem en de meesten komen in
Culemborg.
De lange afstanden zullen wij langs Werk aan het Spoel leiden en de
80 km route komt zelfs in Vianen, waar de Lek wordt overgestoken.
Bij terugkeer in Kerk-Avezaath komt u langs de jaarlijkse Creatieve
Markt annex tentoonstelling in de sfeervolle Lambertuskerk.
Vrijdag 27 mei 2022 (2e dag) - Lingeroute.
U volgt een van de mooiste fietsroutes van Nederland, en komt door
Geldermalsen, Deil, Rumpt, Beesd, Landgoed Mariënwaerdt en Tricht.
De langere routes komen ook door Asperen, Heukelum, Leerdam en
Acquoy.
Tot slot komt U in Buren, het Oranjestadje met zijn vele monumenten,
de stadsgracht, de molen Prins van Oranje en diverse musea.
Zaterdag 28 mei 2022 (3e dag) - Maas en Waalroute.
Wij leiden de lange afstandsfietsers naar het oosten, naar Ochten en
verder. Allen (ook de korte 'afstanders') zullen de Waal oversteken en
u komt in het Land van Maas en Waal.
De meeste fietsers zullen kennismaken met een tingieterij in Alphen
aan de Maas.
De veerpont Pomona bij Tiel zal dankzij ons (en dus dankzij u) een
grote drukte te verwerken hebben.

De fietsers maken kennis met het schitterende Rivierengebied (Rijn,
Linge, Waal, en Maas). Vanaf de winterdijken kun je genieten van
prachtige vergezichten en de nieuwe natuur in de uiterwaarden.
De Betuwse Fietsvierdaagse is een prima gelegenheid om de prachtige Betuwe in al haar facetten te leren kennen. De routes: West
Betuwe route, Lingeroute, Maas en Waal route en Neerijnen- en
Bommelerwaard route.
Wij bieden de routes ook digitaal aan (GPS-bestanden).

Zondag 29 mei 2022 (4e dag) - Neerijnen- en Bomelerwaardroute.
De 25 en 40 km-routes gaan door de Tielerwaard en komen langs
Ophemert, Neerijnen en het natuurgebied De Steendert.
De 60 en 80 km-routes zullen de brug van Zalbtommel oversteken.
Deze fietsers zullen wij naar Rossum en Hedel leiden.
Bezoekt u vooral ook het mooie stadje Zaltbommel.
U komt via dezelfde brug weer terug in de Betuwe.

Overnachtingsmogelijkheden vindt u op onze website:
www.betuwsefietsvierdaagse.nl
Voorinschrijving
Fietsliefhebbers kunnen zich nu al met korting online inschrijven via
www.betuwsefietsvierdaagse.nl.
Bij voorinschrijving bedragen de inschrijfkosten €10,- voor deelnemers vanaf 13 jaar (normale prijs €12,-). Kinderen t/m 12 jaar kunnen
onder begeleiding van een volwassene gratis deelnemen.
De voorinschrijving sluit op 20 mei.
Als u niet over internet beschikt kunt u de nieuwe “Brochure 2022”
met aangehecht inschrijfformulier aanvragen via het secretariaat:
0344 681902/681663.
Dagkaarten
Tijdens de fietsvierdaagse zijn er ook dagkaarten verkrijgbaar; deelnemers vanaf 13 jaar betalen €5,- . Kinderen t/m 12 jaar - onder begeleiding van een volwassene- gratis.

Incidenteel maken wij gebruik van het fietsroutenetwerk met knooppuntnummers.
Wij bieden de routes ook digitaal aan (GPS-bestanden).
Informatie
Start- en finishplaats: dorpshuis “De Avezathen” , Daver 46, 4012 BC
Kerk-Avezaath (A15 afslag 32).
Er wordt dagelijks gestart tussen 8.30 u. en 11.00 u. Men kan finishen
tot 17.00 u.
Voor meer informatie zie www.betuwsefietsvierdaase.nl en
facebookpagina Betuwse Fietsvierdaagse, tel. 0344 681902/681663.

Foto: Nederlandse Molendatabase
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Nieuw elan bij Burense sport coöperatie
BUREN – Joris Maier volgt Gerdjan Keller op als voorzitter van de
Burense Sport Coöperatie.
De officiële overdracht van de voorzittershamer van de Burense
Sport Coöperatie aan Joris Maier (36) uit Lienden zal in mei 2022
plaatsvinden.
De dagelijkse bezigheden van de nieuwe voorzitter zijn: coördinator
buurtcoaches van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe plus de
JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst).
Bovendien is Joris aanspreekpunt en coördinator van de kindpakketten in de gemeente Buren.
“Het voorzitterschap van de BSC doe ik op vrijwillige basis en voer ik
met plezier uit.”
Ontstaan
De coöperatie (BSC) is opgericht door acht voetbalclubs uit de
gemeente Buren: SV Buren, B.Z.S., I.S.C., FC Lienden, M.E.C. ’07, S.C.R.,
S.C.Z en Teisterbanders.
“Dit zijn alle voetbalverenigingen binnen de gemeente Buren,” zegt
Joris daarover. “Deze waren eerst verenigd in een overlegorgaan
(koepel) met de naam B.V.V. (Burense Voetbal Verenigingen)
De clubs hebben dit overlegorgaan in het leven geroepen nadat de
gemeente in 2010 kenbaar maakte de onderhoudsbijdragen en
subsidies voor hun sportcomplexen te schrappen.”
Afspraken
De oprichting van de coöperatie is een uitvloeisel van de meerjarige
afspraken die de B.V.V. namens de voetbalclubs met de gemeente
Buren heeft gemaakt.
Dit zijn afspraken over de verzelfstandiging van de exploitatie, het
beheer en het onderhoud van de sportparken.
”Ook gaat het om afspraken op het gebied van inspanningen door de
verenigingen voor het bevorderen van vitaliteit en de ontwikkeling
naar ‘open’ clubs en sportparken,” zegt Joris. “En het investeren in
sociale en maatschappelijke activiteiten.”
De Burense gemeenteraad nam in april 2019 een besluit naar aanleiding van een door de B.V.V. ingediend voorstel.
De opgerichte coöperatie is een contractspartij namens de clubs voor
de gemaakte afspraken.
Vitaliteit
De nieuwe voorzitter zegt dat met ongeveer 2.200 leden en meer dan
500 actieve vrijwilligers de Burense voetbalverenigingen een belangrijke maatschappelijke en sociale functie hebben.
“De clubs hebben de intentie uitgesproken om deze rol – in samenwerking met de dorsgemeenschap en andere lokale partijen – vorm te
geven. Ik vind het geweldig dat sportverenigingen steeds meer
aandacht hebben voor een veilige en gezonde(re) sportomgeving.
Het is belangrijk dat sportverenigingen nieuwe afspraken of beleid in
goed overleg met leden (gefaseerd) invoeren.
Dit om het draagvlak daarvoor te creëren en te vergroten.
Dit is ook waar Joris’ expertise ligt. Zijn eerste rol bij de B.V.V. was
namelijk die van bestuurslid vitaliteit.

“Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Toen zochten ze een voorzitter.
Daarnaar heb ik meegezocht.
Dat lukte niet, dus heb ik zelf het voorzitterschap overgenomen.”
Pons-Jan Vermeer uit Maurik is bereid gevonden om de rol van
bestuurslid vitaliteit in te gaan vullen.
Ideeën
De nieuwe voorzitter heeft ideeën genoeg voor de nabije toekomst.
“Naast de 8 Burense voetbalverenigingen is er vanuit overige Burense
sport- en beweegaanbieders steeds meer interesse in de BSC.
Komende periode gaan we verkennen of verbreding van de BSC
mogelijk is. Daarbij vind ik het belangrijk om te benadrukken dat de 8
Burense voetbalverenigingen op dit moment onze volledige
aandacht en focus hebben.
De BSC is ambitieus maar stappen worden gefaseerd, weloverwogen
en in overleg met huidige leden genomen.
“Als tweede blijven we werken aan het commitment rondom vitaliteit.” De vragen daarbij zijn: In hoeverre leeft vitaliteit binnen de clubs,
nemen alle besturen de leden mee in die keuze en is het een belangrijk thema dat hoog genoeg op de agenda staat?
Aan het begin van voetbalseizoen 2021-2022 is de vitaliteitsovereenkomst ingegaan.
Clubs kunnen daarmee punten scoren. Bij voldoende punten zou er
compensatie op de huurlasten kunnen volgen.
“Dit is een interessant terugverdienmodel,” zegt Joris. “We lopen nu
echter tegen het einde van het voetbalseizoen aan.
Alle clubs hebben langere tijd stilgelegen en merken effecten van
COVID-19 vooral op het gebied van inkomsten en vasthouden van
leden liggen uitdagingen.
De BSC bespreekt de signalen met de gemeente Buren en zoekt naar
passende oplossingen.

Toegevoegde waarde
Voor de gemeente Buren is het fijn en efficiënt om één partij als
gesprekspartner te hebben in plaats van allerlei ‘losse sportverenigingen’, weet Joris. “Ik ben ervan overtuigd dat we ook echt bijdragen
aan vitaliteit en open maatschappelijke verenigingen.
We hebben wat dat betreft een aanjagende functie richting de
sportverenigingen.
Dat betekent ook veel voor de leefbaarheid binnen alle dorpen en de
stad Buren. Sommige accommodaties staan onder druk; daar hebben
kantines van verenigingen een functie in.
Dat noem ik: multifunctionele inzetbaarheid.
Bijvoorbeeld buitenschoolse opvang en andere verenigingen die
gebruik maken van de faciliteiten van een voetbalkantine.”
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Bezoek het

Hoe mààkt u het?

Openhuis
Vol trots willen wij aan u ons prachtige nieuwe
pand laten zien! Leuk als u ook komt kijken!

zaterdag

28 mei 2022
11.00 - 14.00 uur
Doejenburg
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