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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

De Dijk

Voorwoord
Wanneer deze Fruitbode bij u op de mat valt zijn de schoolvakanties net
begonnen.
Over het weer hebben we niet te klagen gehad en wij hopen maar dat het
de komende weken ook aangenaam weer zal worden.
Ook de vakantiegangers die de Betuwe bezoeken en de thuisblijvers
kunnen in deze editie tal van leuke adressen vinden om zich te vermaken.
Niet alleen bij het uitgaan in de omgeving maar ook in de vele winkels die
in de plaatsen waar de Fruitbode verschijnt zitten.
Zij verwelkomen u met open armen.

Tussen de Betuwe en tussen de Veluwe
Daar lag de dijk door het waterig land
Als iets waaraan niets was te veranderen:
De koeien en de kikkers aan de ene kant
En de zilveren vissen aan de andere;
Zo bleven zij ieder in hun element,
Daar was ook een ieder aan gewend
Daar tussen de Betuwe en tussen de Veluwe

Voor de trouwe lezers is er weer een keur aan artikelen over het reilen en
zeilen in de dorpen.
Natuurlijk ook weer een pagina met oude foto's waar we veel positieve
reacties op krijgen.
Heeft u nog goede ideeën dan horen we het graag middels suggesties of
een stukje redactie.
Schroom niet want onze corrector kijk het altijd even na op foutjes.
Voor de mensen die thuisblijven, een fijne zomer, degenen die op vakantie gaan, veel plezier en voor mensen die de Betuwe gaan ontdekken,
geniet maar van ons mooie Rivierenland.
Wij wensen u een fijne zomerperiode en veel leesplezier.

En ónder aan de dijk daar glommen de blommen:
Die zwierden en tierden maar overal,
Die stonden te blozen en te bloeien,
Die knikten en en knakten en lachten maar al
Om die klapperdekakkende koeien;
En de koeien, die tilden hun steerten op
En zagen nadenkende uit hunne kop,
Ja, ónder aan de dijk daar glommen de blommen!
C.S. Adema van Scheltema (1877 - 1924)

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
september 2022
* Uw bijdrage en ideeën zijn welkom
* Huis aan huis in de gemeente Buren
* Verenigings nieuws
* Cultuur
* Bruisend zakenleven
* Evenementen
* Uitgaan

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

Volg ons op

Redactie:
Henk van Dorland, Marijn van Dorland,
Sandra Schlegel, Willem van Doorn,
Tekstcontrole:
Hans van Dorland
Vormgeving en realisatie: Henk van Dorland
Fotografie: Henk van Dorland, e.a.
Willem van Doorn (oude foto’s)
Druk: R&H Drukkerij Dodewaard
Verspreiding: Verspreidingsbureau Rhenen

“Overname van artikelen uit de Fruitbode is, mits met bronvermelding toegestaan. Informeer altijd de uitgever”
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Handelsonderneming van Viegen
Bezoek
het
Van kippenhok tot middelgrote Handelsonderneming
Van het maken van een kippenhok in 2003, de volgende 19 jaren
uitgroeien naar een volwaardig bedrijf met 17 medewerkers.
Het lijkt een onmogelijkheid, maar het is Marcel en Wilma van Viegen
uit Maurik gelukt. Het duo heeft, samen met hun medewerkers een
volwaardig en bijzonder goed geoutilleerde handelsonderneming
weten op te bouwen met een inmiddels landelijke bekendheid.
En wat er wordt (af )geleverd is alleen maar te omschrijven als topkwaliteit.

In 2003 begon Marcel van Viegen naast zijn baan als offsetdrukker
achter de woning van zijn ouders met ‘’een handeltje’’, zo omschrijft
echtgenote Wilma het allereerste begin van Handelsonderneming Van
Viegen. Als snel kwam daar het polycarbonaat bij, waar Marcel een
grote partij van had opgekocht.
Op gegeven moment was er iemand die graag een dak van dat
polycarbonaat wilde. En dat op een veranda.
Of Marcel van Viegen die dan ook kon maken.
En daarmee is Handelsonderneming van Viegen geboren.
Van Viegen schoof het offsetdrukkersbestaan aan de kant en stopte
alle energie in het nieuwe bedrijf.
Het groeide allemaal zo hard, dat Wilma in 2007 de administratie ging
doen en ze een jaar later met de ouders van Marcel van woning
ruilden.
Daar lag enorm veel grond bij, die ze nodig hadden voor uitbreiding.
Handelsonderneming Van Viegen was op dat moment gevestigd aan
de Vogelenzangseweg in Lienden.
Kwaliteit en service
Het bedrijf groeide elk jaar.
In 2010 ging Wilma fulltime in het bedrijf aan de slag.
Eén van de succesnummers uit het assortiment bleek een door een
medewerker bedachte kleine hooiberg (je ziet ze vaak langs de weg
als melktap of klein winkeltje).
‘’Een pareltje’’, noemt Wilma van Viegen deze hooiberg.
Qua ontwerp is daarin alles mogelijk. Handelsonderneming Van
Viegen is overigens de enige in Nederland die deze hooiberg in 3,5 x
3,5 meter maakt.

Sinds september 2021 is het bedrijf gevestigd aan de Doeienburg 212
in Maurik. Eenmaal binnen, weet je gelijk waar het bedrijf voor staat en
wat de handelwijze is: Het leveren van alleen maar kwaliteit en service
en ervoor zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen!

Compleet
Handelsonderneming Van Viegen is onderverdeeld in twee takken: de
exclusieve houtbouw, en de webshop.
Overkappingen, tuinkamers volledig geïsoleerd, kapschuren,
poolhouses, mantelzorgwoningen, garages, carports, veranda’s……
het is teveel om op te noemen waarvoor je bij Handelsonderneming
Van Viegen terecht kunt.

In het magazijn van Van Viegen liggen veel bouwmaterialen, veel uit
voorraad leverbaar.
Via de webshop kun je vervolgens alle bouwmaterialen bestellen.
Ook kan je complete bouwpakketten van schuren, carports, veranda’s
enz. bestellen.
Ben je niet zo handig, maar wil je deze projecten laten bouwen?
Dan is dat natuurlijk mogelijk.
Bij het bedrijf aan de Doejenburg in Maurik worden alle voorbereidende werkzaamheden verricht, zodat de bouwteams deze als prefab
pakket mee naar de klant nemen om daar op te bouwen.
Corona was een drama, het plexiglas was niet aan te slepen en
daarnaast moesten steeds meer mensen thuis gaan werken.
Waardoor er menige schuur werd geplaatst, die als kantoor werd
ingericht.
Onder het motto ‘Alles is maatwerk, alles is mogelijk’, kun je voor
nagenoeg alles op het gebied van houtbouw bij Van Viegen terecht.
Er wordt compleet geleverd, inclusief elektra, vloeren en straatwerk,
en wat al niet meer!
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.vanviegen.com of bel: 0344-782505.
Doejenburg 212 -214 4021 HR Maurik
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Kom proeven tijdens
de Zomerfair 2022!

Verkrijgbaar tijdens de Zomerfair
op 20 augustus 2022!
www.betuwsbier.nl

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
onderhoud en reparatie
airco service
altijd vaste prijzen

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

Aron van Doorn

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op!

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

Corona gooide ook hier 3 edities roet in het eten….maar niet
getreurd de welbekende Lentefair op de Heerlijkheid Eck en Wiel
keert dit jaar terug als Zomerfair!
Op zaterdag 20 augustus maakt het terrein van de Heerlijkheid Eck
en Wiel zich alweer op voor de 7e editie.
Samen luiden we het einde van de zomervakantie in en kunnen we
elkaar weer ontmoeten!
Vanaf 10 uur opent deze bruisende fair waar voor jong en oud van alles
te beleven zal zijn.
Er staan traditiegetrouw zo’n 50 kramen met streekproducten, delicatessen, kleding, bloemen, sieraden, woonaccessoires, BETUWS BIER en
nog veel meer!
Er zijn demonstraties van oude ambachten, heerlijke proeverijen, en
voor de kinderen is er meer vertier dan ooit.
Zij kunnen genieten van het pony rijden, een ritje in de mooie kinder
carroussel maken, oude trekkertjes besturen, geschminkt worden,
knutselen, eendjes vissen, glittertattoos laten zetten en natuurlijk
heerlijk spelen op het mooie terrein van de Heerlijkheid!

Traditiegetrouw steunen we met de Lentefair ook weer een aantal
lokale, sociale initiatieven.
‘Voor elkaar en met elkaar’ dat is met recht het thema van dit evenement. Zo zullen er hamburgers en broodjes beenham verkocht
worden door de muziekvereniging ‘Prinses Juliana’ uit Eck en Wiel en
Scouting Saffatin uit Maurik.
Vanuit de Corsovereniging in Maurik zullen tevens verse oliebollen
verkocht worden op de fair.
Deze verenigingen kunnen zo hun clubkas aanvullen om mooie
activiteiten te blijven organiseren! Verschillende sportverenigingen
zullen ook aanwezig zijn met spelletjes om hun vereniging te
promoten.

Tijdens de fair kunt u in de Proeverij en op het terras van de Heerlijkheid genieten van een heerlijk kopje koffie of thee met
huisgemaakt gebak, lekker lunchen, en heerlijk borrelen om de dag
gezellig af te sluiten.
Voor muzikale omlijsting is natuurlijk ook weer gezorgd!
Niemand minder dan de leukste vintage DJ van Nederland DJ Miss
Twist zal met haar vinyl plaatjes de leukste hits uit de 60’s, 70’s & 80’s
ten gehore brengen!
We hopen u massaal te mogen verwelkomen op de leukste fair van de
Betuwe! Entree van de fair is helemaal gratis, evenals het parkeren dat
kan op het terrein zelf.
Voor meer informatie over het programma, het terrein en de diverse
activiteiten verwijzen we u graag
naar de website:
www.heerlijkheideckenwiel.nl
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de organisatie:
Loes & Willem van Beekhoff
Heerlijkheid Eck en Wiel - 06-38083150
info@heerlijkheideckenwiel.nl
www.heerlijkheideckenwiel.nl
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HEB JIJ OOG
VOOR SPOREN?
HÉ SPEURNEUS!
KOMJIJ
DAN
NAAR
GA
MEE
HETMISSIE?
M-LAB!
OP

MARECHAUSSEEMUSEUM.NL

Bezoek het

Het Marechausseemuseum, museum dat over grenzen gaat
Het Marechausseemuseum is geheel vernieuwd! Laat je meenemen
door heden en verleden van de Koninklijke Marechaussee en leer de
mensen achter het uniform beter kennen.
Nieuw: DE KRIJGSMACHT BESCHERMT WAT ONS DIERBAAR IS
De Nederlandse krijgsmacht zorgt voor de veiligheid van iedereen in
Nederland en beschermt tegen geweld binnen én buiten onze
grenzen. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze ondersteunen niet alleen bij dreiging
maar ook bij rampen. In de tentoonstelling maak je kennis met de
krijgsmacht in de breedste zin van het woord.
Een wandvullende film neemt je mee door de dagelijkse werkzaamheden van hen die zich inzetten voor onze vrede en veiligheid.
Iets te vieren? Doe het in DE GOUDEN KAMER
Ook nieuw is de Gouden Kamer.
Hier komt al het moois uit de
collectie bijeen, van schilderijen
tot onderscheidingen, van
gedenkborden tot sabels, en van
uniformen tot fraai bewerkt
zilverwerk. De zaal is open voor
publiek, maar kan ook gehuurd
worden voor vergaderingen,
recepties of zelfs diners in een bijzondere ambiance, in het grootste
monumentale pand van de stad Buren.
Nieuwsgierig naar de verhuurmogelijkheden? Neem dan contact op
via info@marechausseemuseum.nl.
Het Marechausseemuseum is centraal gelegen, heeft ruime openingstjden en bevindt zich bovendien in het grootste monument van de
stad, het historisch Koninklijk Weeshuis. Dit Weeshuis, gesticht in 1613
door Maria van Buren, dochter van Willem van Oranje, is een bezoek
meer dan waard. Loop vooral even binnen!
Het TIP Buren bevindt zich in de winkelruimte van het museum en is
gratis toegankelijk.

VOOR JONG EN OUD
Jonge bezoekers kunnen lekker zelf aan de slag: alle activiteiten zijn
bij de prijs inbegrepen. Leer speuren als een echte marechaussee,
ontdek alles over vingerafdrukken, maak een eigen paspoort en klim
op een echte motor of in de marechaussee-auto’s in de tuin; wie
durft de zwaailichten aan te zetten?
Kijk voor meer informatie over activiteiten en tentoonstellingen op
www.marechausseemuseum.nl.
In het historisch weeshuis van
Buren, waarin ook het
Marechausseemuseum is gevestigd,
vind je het Toeristen Informatie
Punt (TIP) van Buren. Hier vind je
informatie over alle bezienswaardigheden in en om Buren, fietsen wandelroutekaarten,
ansichtkaarten en souvenirs.
Het TIP Buren is ook de startplek
voor stadsrondleidingen met of
zonder museumbezoek en horeca.
Deze arrangementen kunnen via
info@marechausseemuseum.nl geboekt worden.
OPENINGSTIJDEN
Het TIP is geopend op dinsdag tot en met zondag van 10.00
tot 17.00 uur. En in de schoolvakanties ook op maandagen.

Dorpsfair Zoelmond - 28 augustus 2022
Op zondag 28 augustus a.s. organiseren we de Dorpsfair in
Zoelmond.
Naast de vele gezellige kramen is er dit jaar ook plaats voor een
Kofferbakmarkt.
De kofferbakmarkt is in samenwerking met JWP Organisaties.
Deze organisatie houdt meermaals met succes kofferbakmarkten
door de gehele regio.
Van 10.00 - 17.00 uur treft u op onze Dorpsfair wederom een
diversiteit aan kramen met een ruime keuze aan artikelen.
Uiteraard wordt er ook aan de inwendige mens gedacht en is er een
open podium voor sport-, dans- en muziekoptredens.
Voor de kinderen is er een “kidsplace”.
Zie voor een uitgebreid programma onze website www.dorpsfair.nl of
volg ons op facebook.
Dus …….. zondag 28 augustus a.s. van 10.00 tot 17.00 uur, Dorpsfair
met Kofferbakmarkt!
De Stichting Dorpsfair werd in het leven geroepen, nadat er een
initiatief kwam vanuit de leerlingen van de o.b.s. de Klepper, om het
Jeroen Severs Plantsoen in Zoelmond te voorzien van een fontein!
Deze werd in 2017 geplaatst ter nagedachtenis aan de gesneuvelde
Zoelmondse soldaat, Jeroen Severs, in functie als wachtmeester der
eerste klasse Koninklijke Marechaussee.

Wachtmeester der eerste klasse Koninklijke Marechaussee
Jeroen Severs diende in 2004 bij de vredesmissie in Irak.
Op 14 augustus 2004 keerde een Nederlandse patrouille,
waarvan Jeroen Severs deel uit maakte, terug naar het Nederlandse hoofdkamp in As-Samawah in Irak. Rond middernacht
werden de 3 jeeps van de Nederlanders marechaussees in de
stad Ar-Rumaythah onder vuur genomen. Jeroen Severs kwam
daarbij om het leven. Hij is 29 jaar geworden.
Op 20 augustus 2004 werd Jeroen Severs op de Rooms
Katholieke Begraafplaats in Buren begraven.
Hij heeft een Nederlands oorlogsgraf gekregen.
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Grieks restaurant

Kom gezellig een hapje
eten in ons restaurant

Genieten van de Griekse gerechten
van opa op het Dorpsplein van Maurik

Direct huren?

Scan mij of bezoek www.bebike.nl
E-bike verhuur

E-bike verkoop

Fietsarrangementen

E-bike belevingscentrum

De mooiste routes

Onderhoud & Reparatie

Haal & brengservice

Ontzorgen recreatiebedrijven

Doejenburg 1 Eck en Wiel

0344 693 937

bebike.nl

Zomerse Cocktails
Dorpsplein 3a
4021EE Maurik
Van april tot september maandag t/m
zondag geopend van 12:00 tot 23:30

Vogelenzangseweg 38
4033 AH Lienden
Tel: 06-30674660
Mob: 06-47484547
info@vakantiehuisdebetuwe.nl
www.vakantiehuisdebetuwe.nl

Voor de actuele
afhaalemenu en
openingstijden kijk
op www.elenys.nl
of bel 0344-605284
Volg ons op:
facebook @Grieks Restaurant Eleny’s
Instagram @Eleny’s_maurik

Bezoek het

www.welkomindebetuwe.nl
Omroep Gelderland
met Zomer in Gelder
land naar Lienden
Omroep Gelderland heeft jaarlijks in de zomer het programma
Zomer in Gelderland waarbij elke (werk)dag vanuit een dorp radio
en televisie wordt gemaakt.
Dat dorp staat die werkdag dan centraal en in de schijnwerpers.
Het programma bestaat al meer dan 10 jaar en regelmatig zijn
Betuwse dorpen, plaatsen aan bod gekomen.
Dit jaar doet Omroep Gelderland met dit populaire programma
Lienden aan.
Vrijdag 19 augustus is er een mooie kans om Lienden op de kaart te
zetten en om samen met alle inwoners er een feestelijke en vrolijke
dag van te maken.
FC Lienden heeft zich opgeworpen om hieraan een bijdrage te
leveren en er is al medewerking toegezegd door Joris Maier met de
Buurtsportcoaches en door Healthclub Juliën.
Maar er is meer steun en medewerking nodig.
Vanuit verenigingen (sport, cultuur, maatschappelijk) en van
vriendengroepen, inwoners van jong tot oud en ondernemers.
Hoe mooi zou het zijn als het lukt om met z’n allen er een mooi feestje
van te maken, een dag met op-en-top Lienden promotie en een
activiteit wat de samenhang in het dorp versterkt.
Lienden wil natuurlijk goed voor de dag komen in dit programma
maar het zou ook mooi zijn als er de nodige omlijstende activiteiten
plaats vinden.
Bovendien is vrijdag 19 augustus de dag voor de doorkomst van de
Vuelta (op zaterdag 20 augustus) door Lienden.
Spontaan aanmelden om te helpen of voor ondersteuning kan bij
Erwin Vermeer, mailadres e.n.vermeer@planet.nl
Doe mee, denk mee en laten we samen Lienden laten stralen

Globale doorkomsttijden Vuelta op 20 augustus
Vanaf de brug bij Echteld via de, Vogelenzangseweg, Dokter
van Noortstraat, Dorpsstraat, Papestraat, Remsestraat,
Hogeweg, Cuneraweg N233 over de brug naar Rhenen
Tussen 15.11 en 15.24 uur Vogelenzangseweg lienden
Tussen 15.24 en 15.25 uur Dr. van Noordstraat
Tussen 15.15 en 15. 15.25 uur Dorpsstraat
Tussen 15.15 en 15.25 uur Papestraat
Tussen 15.16 en 15.26 uur Remsestraat
Tussen 15.17 en 15.30 uur Hogeweg
Tussen 15.20 en 15.31 uur links af de cuneraweg naar Rhenen.
Het totale parcours zal ongeveer vanaf 13.00uur tot half 4/4 uur
afgesloten zijn. Met een totale tijd van ongeveer 2,5 uur.
Afsluitingen die gevolgen hebben voor winkelend publiek:
Per auto zal bereikbaarheid van m.n. het winkelcentrum lastiger
zijn. Er zullen omleidingsroutes worden aangegeven, maar hoe
die zullen zijn en of alles voor die 2,5 uur omgeleid gaat worden,
is voor nu nog onduidelijk. De vogelenzangseweg zal afgesloten
zijn, wat natuurlijk de doorgaande weg door het dorp is.
Op basis van de bovenstaande route kunnen ondernemers
natuurlijk wel zien of hun pand bereikbaar is. Overigens kan alles
wel te voet bereikt worden maar 2,5 uur niet met de auto.
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Welkom op recreatiepark de Meent in Beusichem
Nieuwe uitdagingen
Teqball
De Meent is 20 hectare recreatieplezier voor jong en
oud. De bomen zijn hoog, het strand bestaat uit
geel zand, de ligweides uit zacht gras en je loopt
meters ver het water in zonder kopje onder te gaan.
Er is van alles te doen voor urenlang sport-, spel- en
ontspanningsgenot.
Een bezoek aan De Meent voelt als een mini-vakantie.
Ervaar het zelf!

Wat is Teqball?
Teqball bestaat pas enkele jaren en is oorspronkelijk ontstaan als
voetbalspel. In maximaal 3 balcontacten speel je bal terug naar de
helft van je tegenstander. Het wordt veel gebruikt door voetballers als
trainingsmethode voor het verbeteren van je techniek, balaanname,
coördinatie, uithoudingsvermogen, balgevoel en concentratie.
Het is geschikt voor zowel amateurs als professionals.
Voor jong en oud.

Op De Meent:

Dagrecreatie met speeltoestellen
Buitenfitnesstoestellen
Duikvlot
Jutterseiland
Wandel- en fietsroutes
Fietscrossbaan
Trimbaan
Supp en Golf
Horeca
Bijenstal met bijenlogement
(Nacht)vissen - Hengelsportfederatie Midden Nederland
Sanitairruimte

De Meent is geopend van 6.00 – 22.00 uur en gratis
toegankelijk.
De Meent
Klassenburgerstraat 5a
4112 NG Beusichem

Voetbalmuur
De voetbalmuur is een digitale
interactieve voetbalmuur.
Verschillende spellen kunnen
worden gespeeld door met
een bal tegen de wand te
schieten. De voetbalmuur Yalp
Sutu bevat 16 lichtgevende
vlakken die meten als ze met
een bal geraakt worden.
Ook bevat de voetbalmuur
een snelheidsradar die de
kracht van een schot meet.
Met één druk op de knop
kan gekozen worden voor
verschillende spellen, die
uitdagend blijven door
levelopbouw en een sterk
competitie-element.
Er zijn allemaal verschillende soorten spelletjes te doen zoals Color
Sutu; Verover de muur in je gekozen kleur. Probeer binnen twee
minuten zoveel mogelijk vlakken van de tegenstander in jouw kleur
(rood of groen) te schieten. Nog mooier, en de ultieme overwinning:
Als het je lukt alle vlakken van de muur in jouw kleur te schieten dan
win je meteen!

3X3 BASKETBALL VOOR IEDEREEN
Het spel 3X3 basketball heeft 1 basket en 2 teams met elk 3 spelers in
het veld. Vandaar ook de naam 3X3. Het team bestaat eigenlijk uit 4
spelers. De vierde speler staat buiten veld paraat als doordraaiende
wissel. Het mooie van deze sport is dat iedereen 3X3 basketball kan
spelen. Het wordt zowel op recreatief als professioneel niveau
gespeeld en door spelers van jong tot oud. Dat de sport door
iedereen gespeeld kan worden is niet het enige dat 3X3 basketball zo
toegankelijk maakt. De 3X3 basketball regels zijn simpel en je hebt
weinig nodig om het te kunnen spelen. Met 1 basket, 1 basketball,
een 3X3 court of half basketbalveld en 6 spelers ben je ready to play!

Sup & Golf De Meent organiseert activiteiten voor grote groepen
Recreatieplas de Meent heeft er een nieuwe activiteit bij, de spectaculaire Adventure Minigolf
De Meent.
Een minigolfbaan, geheel in een natuurlijke sfeer en stijl.
Schitterend gelegen op een bosrijke heuvel aan de waterkant.
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De realisatie van de baan, zorgt voor een nieuwe impuls aan het nog jonge bedrijf,
Supverhuur De Meent, dat vorig jaar startte met de verhuur van supboards op de recreatieplas.
Eigenaresse Ria Gaarenstroom is erg blij dat het aannemer ROB Solutions gelukt is, om haar
ideeën uit te werken naar een prachtige sfeervolle baan. Geen plastic themahuisjes, maar grove
en vooral natuurlijke materialen op deze baan.
Veel hout, grote keien, dikke balken, en zelfs een omgevallen boom.
Sup & Golf De Meent richt zich op arrangementen voor groepen, scholen en bedrijven.
In samenwerking met de Beachclub en het Sport Event Center zijn er veel mogelijkheden voor
indoor en outdoor activiteiten met lekker eten.
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Inmiddels zijn de aanvragen voor kinderfeestjes, famillie- en bedrijfsfeesten in volle gang.
Natuurlijk kan de gewone dagrecreant ook volop gaan genieten van deze fantastische
aanwinst in de regio.
Openingstijden en overige informatie volgt later op de website, www.supengolfdemeent.nl.
Info via email info@supverhuurdemeent.nl
of 06-28 02 45 45
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Gelegen aan recreatieplas de Meent staat Beachclub de Meent, voor de nodige zomerse verkoeling.
Haal een lekker ijsje bij het ijsloket, een frietje bij de afhaalkiosk of
strijk neer op het terras met uitzicht op het water.
Maar ook wanneer het weer iets minder zomers is, kan je binnen ook
heerlijk zitten!
De plas biedt voor ieder wat wils. Of je nu komt voor een wandeling,
actief bezig wil zijn of juist even wil ontspannen, wees welkom.
Laad jezelf weer op bij de Beachclub!
Wij zijn geopend voor de koffie, lunch of borrel.
Ook leent de locatie zich goed voor een feest of partij, informeer eens
naar de mogelijkheden.
Kijk voor de actuele openingstijden op de site
www.beachclubdemeent.nl
Klassenburgerstraat 7 | Beusichem | 0345 50 2002
info@beachclubdemeent.nl

Wij nemen geen reserveringen aan in de zomer, dus kom lekker aanwaaien!
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Bezoek het
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

Dirk Daniëls, Msc, praktijkeigenaar:
“Onze praktijk biedt fysiotherapie, maar voornamelijk op basis van
manuele therapie. Als therapeut vind ik het belangrijk dat een behandeling in samenspraak met u tot stand komt.
U heeft de kennis van uw klachten, ik weet de beste middelen
om dit te behandelen en samen maken we dat passend.

Dit kan het mobiliseren, kraken of rekken zijn, evenals massagetechnieken zijn.
U kunt bij ons terecht voor nek- en rugklachten, maar ook voor
slijtageklachten zoals artrose.
Andere voorbeelden zijn: tennisellebogen, muisarmen,
hernia’s, het door je enkel of rug gaan en zelfs revalidatie na
een operatie of het hebben van een botbreuk.
Annemarie van der Wal heeft door haar
onderzoek inmiddels al veel patiënten met
tinnitus (oorsuizen) behandeld.
Van der Wal: “Het is altijd lastig om van te
voren in te schatten of iemand baat gaat
hebben met orofaciale fysiotherapie.
Mocht echter mijn therapie weinig effect
hebben, probeer ik wel altijd mee te denken
wat mogelijk wel zou kunnen helpen voor het
verminderen van de tinnitus klachten.“

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”.

Hengelsporters opgelet!
eciaalzaak
sp

S I N D S 1 8 79

van Harn
Het moet gewoon goed zijn

eciaalzaak
sp

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

Groot assortiment
dobbers, tuigen en
roofvis materialen

S I N D S 1 8 79

van Harn
Het moet gewoon goed zijn

Werphengelset

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

v.a. 4,95

Uitverkoop van niet
gemotoriseerd
tuingereedschap
Gevulde
viskoffer

€ 22,95
Molenstraat 7 - Lienden - tel: 0344-601282
www.vanharnlienden.nl

30% KORTING
Dierenspeciaalzaak I Hengelsportartikelen
Schaatsen I Tuinartikelen I Groenten-en kruidenplanten
Tuinzaden I Pootaardappels I Gereedschappen
Tuin- en parkmachines

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, had een echte dakpannenfabriek in vroeger jaren. Rond
1920 is de zogenaamde Panoven afgebroken en werd het huis links
op de foto gebouwd. Het huis staat er nu nog, hoewel nu wat meer
verscholen achter het groen. In de verte de bodewagen van Van
Rijswijk. Een schaapsherder loopt met zijn kudde in de berm.

Zoelen, deze rust en het landelijke gevoel vinden we nog steeds
terug op deze plaats. Hier heeft de tijd echt stilgestaan, wat een
prachtig Idyllisch plaatje. Deze foto is gemaakt vanaf de rand van het
Zoelense bos. Een plek om zuinig op te zijn!

Ingen, in het laatste huis aan de linkerkant woonde vroeger de
familie Van Ewijk. De vrouw des huizes (op de foto afgebeeld)
Neeltje van Ewijk-van Doorn had er jarenlang een winkeltje. Het was
één van de vele winkeltjes die Ingen in vroeger jaren rijk was.
Neeltje kwam oorspronkelijk uit Eck en Wiel. Zij trouwde op vijf mei
1887 met Bernardus van Ewijk.

Maurik, café ’t Wapen van Maurik met de familie van de toenmalige
eigenaar Beijer. De schuur is vervangen door een koetshuis met
bovenwoning. In het woonhuis hebben jarenlang Alie en Dirk van
Rijswijk gewoond. De vroegere koetsen maakten plaats voor de
lesauto. Velen hebben via Dirk hun rijbewijs behaald. Nu heeft
Rianne de Wit hier haar makelaarskantoor.

Kerk Avezaath, met zijn Hamsche brug, prachtig gelegen aan de
Linge. Een heerlijke plek om even uit te rusten na een lange reis.
In de loop der jaren hebben er wel wat veranderingen plaatsgevonden. Toch nog heel herkenbaar na een aantal moderniseringen.
De bomen links horen bij ’t Huis ten Ham waar de invloedrijke
familie Heuff jarenlang woonde.

Rijswijk, kasteel Hoekenburg met de kerk. Het kasteel is vernoemd
naar jonker Dirck de Houck die het huis rond 1600 bewoonde. We
vinden nu nog de naam Hoekenburg terug in Rijswijk, maar dan als
verenigingsgebouw. Zo blijft de naam Hoekenburg met zijn historie
voor altijd verbonden aan Rijswijk. (prent: mevr. van Malsen)
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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

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.

08-02-2022 17:54

Voor iedere klus, de juiste machine
Wij leveren al meer dan 30 jaar tuinmachines
aan particulieren en bedrijven.

Provincialeweg 41 - 43 Ingen
T: 0344-602078
www.vanmourik-tuinmachines.nl

In een ander seizoen er eens even uit, of familie over laten komen? Welkom bij:
Tuinwerkjes voor de maand augustus: Terugknippen, wie durft?
Augustus is de maand waarin zonnige en warme dagen worden
afgewisseld door regen en storm.
Op zonnige dagen genieten we volop van onze bloemen en
planten die nu (meestal) prachtig in bloei staan.
Maar vergeet ook deze maand niet om je tuin een beetje
aandacht te geven.
Welke tuinprojecten je nu het beste kunt oppakken?
Dat lees je hier.
Bescherm je tuin tegen weer, wind én warmte
Je denkt misschien dat water het enige ingrediënt is voor je planten
en bloemen.
Ze staan er immers zo mooi bij.
Niets is helaas minder waar.
In deze maand ligt uitdroging
van planten en bloemen op de loer.
Het is dan ook belangrijk dat je deze
uitgedroogde en/of uitgebloeide
bloemen zo snel mogelijk verwijdert.
Hierdoor voorkom je namelijk dat de
bloem energie gaat steken in nieuwe
zaadvorming, waardoor de planten
langer doorbloeien en bloemen langere tijd mooier en gezonder
ogen.
Tip! Bij flinke wind en regenbuien is het verstandig om goed te checken
of hoge planten voldoende ondersteuning hebben.
Staan deze bijvoorbeeld vast aan een schutting?
Ook kun je klimplanten en bomen vastbinden, zodat de schade tijdens
hevig noodweer beperkt blijft.
De zomersnoei
Vanaf half augustus kun je beginnen met de zomersnoei.
Snoei de struiken en hagen, zoals de buxus en liguster.
Neem ook direct de lavendel mee als deze in je tuin staat.
Let hierbij op dat je de bloemen van de lavendel niet te ver snijdt,
want dan groeit de plant niet meer.
Na de oogst van fruitbomen en bessen- en bramenstruiken snoei je
de takken terug en snijd je aangetaste en zieke takken weg.
Heeft je klimhortensia een groeispurt gemaakt?
Dan is het verstandig om ook deze plant terug te snoeien, zodat
deze weer netjes tegen de muur of schutting staat en opnieuw kan
groeien.

Tip! Voor een prachtige tuin in de herfst en winter zijn
siergrassen perfect.
Veel siergrassen zijn namelijk zeer winterhard.
Als de vaste planten kaal worden, biedt siergras uitkomst
Planten voor de herfst en winter
Op dit moment liggen de eerste bloembollen weer in de winkels.
Dit zijn voorjaarsbloeiers en herfstbloeiers.
Voor voorjaarsbloeiers geldt dat je deze dient te planten vóór de
eerste vorst.
Je hebt voor het planten van deze bloembollen dus nog wel even de
tijd (tot eind oktober/begin november).
Wil je in de herfst ook een mooie kleurrijke tuin?
Plaats dan nu de bloembollen voor de herfstbloeiers, zoals bijvoorbeeld krokussen en Dahlia-planten.

Gazon onderhoud
Dit is ook de beste maand om het gras te zaaien.
Wil jij een gazon aanleggen of gaten in je huidige gazon bedekken?
Steek de handen dan nu uit de mouwen.
Gras zaaien is vrij eenvoudig; begin met het inbrengen van
voldoende mest, trap het vervolgens goed aan en hark het mest
ruw over de grond.
Zaai de grond vervolgens goed in en klaar ben je!
Houd het gebied goed vochtig.
Na 2 weken heb je dankzij de warme temperaturen al een mooie
groene grasmat.
Tip! Probeer gras in de zomer niet te kort te maaien.
Sommige maaiers hebben zelfs een speciale zomerstand, dit betekent
dat je de grassprieten niet korter kunt maaien dan 3 tot 4 cm.
Hierdoor voorkom je dat het gras verbrandt of geel kleurt.

Albizia, Perzische Slaapboom’ is een grote struik of kleine boom, in Nederland tot 12 m hoog en 8 m breed wordend, al is de hoogte erg
afhankelijk van de standplaats. Het blad is dubbel geveerd en de blaadjes zijn klein, het geheel ziet er teer uit. Slaapboom omdat de blaadjes
zich net als bij het Kruidje roer me niet zich ’s nacht dicht vouwen. . De roze bloemen waarvan vooral de meeldraden opvallen zien er ook teer
uit, de boom kan zeer rijk bloeien in de zomer, een echte (sub)tropische schoonheid. Albizia is ook prima te gebruiken als leiplant tegen een
warme zuidmuur. Een Albizia julibrissin ‘Rosea’ aangeplant op een niet te natte en niet te winderige plaats doen het prima, ook toen we ’s
winters nog konden schaatsen.
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Fit voor het leven!
Leer bij Healthclub Juliën je leefstijl te verbeteren
Stel je eens voor dat je geen medicatie voor je bloeddruk of diabetes type 2 meer hoeft te gebruiken? Als je alle
handvatten die tijdens het Fit4Life Jaartraject in de sportschool met beide handen aangrijpt, kun je jouw leefstijl compleet verbeteren en misschien zelfs wel afscheid nemen van je medicatie.
Met alle verleidingen die op de loer liggen valt het niet mee om altijd gezonde keuzes te maken. Maar gezondheid is veel meer dan alleen maar gezonde keuzes maken op het gebied van eten of bewegen. Gezondheid is ook
jouw kwaliteit van leven, het plezier wat je uit het leven haalt, de kwaliteit van je slaap en mentale fitheid. Tijdens het
Jaartraject Fit4Life, wat wordt aangeboden bij Healthclub Juliën in Lienden, leren de Fit4Life coaches je daar alles
over. Stap voor stap werk je zo aan jouw fitte doelen en weet je ze, door er 12 maanden intensief mee bezig te zijn,
te bereiken.
Het Fit4Life Jaartraject is een praktisch leefstijlprogramma gebaseerd op het door dokter Stefan van Rooijen geschreven boek Fit4Life- hét Doktersrecept. Dit boek verscheen voor het eerst in 2020 en beleefde in 2022 een tweede
druk inclusief een Fit na Covid special. Het Fit4Life Jaartraject is ingericht op de 6 Fit4Life pijlers die ook in het boek
aan bod komen.
20 kilo lichter
Op de foto zie je de 72-jarige Gerda zij heeft net het allereerste Fit4Life Jaartraject
bij Healthclub Juliën afgerond en verloor meer dan twintig kilo. “Ik heb weer een
middel”, vertelt ze met glunderende ogen van trots. En hoewel Gerda tijdens het jaar
geplaagd werd door een blessure gaf ze niet op. In kleine stapjes maakte ze van
veel dingen een nieuwe gewoonte. Bijvoorbeeld wandelen, gezonder eten en ook
het sporten in een groep. “ De groep waar ik mee trainde is voor mij heel belangrijk
geweest. Ik heb daar enorm veel steun aan gehad.” Hoewel het jaar al voorbij is,
sport ze nog steeds met haar maatjes.

Gerda

Steun van de groep
Ook Ria ervoer die steun van de groep. Zij verloor enkele kilo’s gewicht, maar
vond vooral een manier om meer beweegmomenten te creëren in haar (werk)dag,
waardoor ze zich sterker en fitter is gaan voelen. Met mantelzorg en een intensieve
baan, viel het voor haar niet mee om de tijd en ruimte in te nemen om te gaan trainen. Maar met als doel om dat te
doen slagen, vond ze stap voor stap een manier om beter voor zichzelf te zorgen. Jezelf op de eerste plek zetten is
Fit4Life zijn. Want door goed voor jezelf te zorgen, kun je ook beter voor een ander zorgen.
Nieuwe groepen
In september starten er weer nieuwe groepen. Wil jij ook die stap zetten om fit(ter) te worden, laat dit dan weten via
www.healthclubjulien.nl/aanbod/fit4life of bel 0344-602204

Bezoek
H.J. van het
Oort

Transport
Eck en Wiel b.v.

Transport
Verhuizingen
Op- en Overslag

Softijs

Vers bij boer Berends

Melktap

Meertewei 5 Lienden ( langs de Provincialeweg naast eierautomaat )
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
7.00 tot 22.00 uur
Zondag gesloten

DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN
VAN NIEUWE KUNSTGEBITTEN

Homoetsestraat 72
Tel. 0344-699000

•

• 4024 HJ E ck en Wiel

info@oort.nl

• www.oort.nl

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

Binnenhoek 2-4 4005 CB Tiel Tel 0344 848406

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

~ Onderhoud
~ Reparaties
~ Airco service

Vakbekwaam
0NEFWBLCFLXBBNIFJEWBOPO[FNFEFXFSLFSTPQ
QFJMUFIPVEFO[PSHFOXFWPPSFFOBEFRVBUF
PQMFJEJOH

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

~ APK
~ Verkoop auto’s
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het best bewaarde geheim van de Betuwe!

“Welkom op Camping Betuwe!” Dat is het eerste dat u zult horen als
u de camping aan de Hoge Dijkseweg 40 in Kesteren binnenloopt.
Gastvrijheid, klantvriendelijkheid en gezelligheid zijn de pijlers van
de camping.
Maar wie zijn zij nu eigenlijk?

\\
Gasten vertelden dat zij nog nooit zo lekkere spareribs hebben gegeten!
Nou dat vraagt toch om een proeverij?
Maar ook voor een gezellig kopje koffie of thee kunt u terecht op het
terras van Brasserie Beerie.

Camping Betuwe is een camping met een rijke geschiedenis.
Gelegen op 33 hectare temidden van alle mooie fruitbomen en dijken,
ligt de camping. De camping bestaat al meer dan 80 jaar en inmiddels
zijn van sommige families de 4e generatie nog steeds gasten van deze
camping.
De camping heette van origine “Camping Lede en Oudewaard”.
Een camping met voornamelijk vaste jaargasten en stacaravans.
Dat is het echter al een tijdje niet meer.

Sinds een paar jaar wordt er hard gewerkt aan een herontwikkeling
van het campingterrein en is het recreatiedoel gewijzigd.
Zij zijn nu voornamelijk een camping met recreatieve en vaste gasten
en het uiteindelijke doel is een volwaardig vakantiepark voor iedereen
te worden.
Om dit te bereiken zetten zij iedere dag stapjes en stapjes kosten tijd.
De komende jaren gaan zij hier
mee door want camping…..
dat is een te klein woord voor
de komende veranderingen!
Of u nu alleen komt of de hele
familie meeneemt, een dagje of
3 weken, er is voor iedereen
wat te doen.
De kinderen kunnen zich
vermaken op de vele speeltoes
tellen of bij de animatie,
visfanaten kunnen hun hart
ophalen in een van de vele
vismeren of men schuift
gezellig aan bij Brasserie Beerie!

En heeft u nu zo lekker gegeten
dat uw lichaam roept om rust….
Blijf dan lekker slapen!
Met de gloednieuwe Lodges die variëren tussen de 2 en 8 personen,
met of zonder eigen sanitair zit er vast iets voor u tussen.
Toch liever eigen kampeermiddelen meenemen?
Ook dat kan!

Of u nu in de roerigheid van de camping wilt staan of liever achteraf
en van de wereld geen weet, het kan allemaal.
Houdt de websites www.campingbetuwe.nl en www.brasseriebeerie.nl dus in de gaten en wat misschien leuker is…. kom gezellig
eten of logeren!
Dan kunt u de veranderingen op de voet volgen.
Komt u ook geschiedenis schrijven?
Camping Betuwe en Brasserie Beerie kijken naar u uit!

Hoge Dijkseweg 40, 4041 AW Kesteren
Camping Betuwe
Telefoon 0488-481477
www.campingbetuwe.nl
info@campingbetuwe.nl

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

Bezoek
het
orging

Z oest
Z

Uitvaartver
Erik van

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

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

Lienden | 0344-600 304 |

WhatsApp | www.optiekmarieke.nl

alles voor
op de bbq!
- Alles wat je buiten maakt, smaakt zoveel lekkerder -

WAARDEBON
GRATIS
STOKBROOD
vers uit eigen oven
alle soorten

Ambachtelijk bereid barbecue-vlees,
vers afgebakken stokbrood en alles
voor een gezellige avond!

8000 0624
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
een gratis stokbrood (vers uit eigen oven) naar keuze.
• Deze waardebon is geldig t/m zaterdag 1 oktober
2022 en alleen in te leveren bij Boon’s Markt Buren en
Eck en Wiel. • De waardebon is niet inwisselbaar
voor contanten • Maximaal 1 bon per klant

Boon’s Markt Buren

Graafschapsstraat 2b
4116 GE Buren
0344-605045

Boon’s Markt Eck en Wiel
Veerweg 14
4024 BP Eck en Wiel
0344-605040

Bezoek het

Albert van Eldik: ‘’Er is veel vraag naar bomen’’
De verandering van het klimaat houdt zo onderhand iedereen bezig.
Pak daar het belang van vergroening bij en je hebt een zogeheten ‘hot item’ te pakken.
De boomkwekers – zo’n 200 in de gemeenten Overbetuwe, Nederbetuwe en Buren- zitten daar
middenin.
‘’Sinds 2018 is er veel vraag naar bomen’’, zegt Albert van Eldik, die samen met zijn broer Corné een
boomkwekerij heeft aan de P. van Westrhenenstraat in Ingen.
Handel genoeg zou je dus zeggen.
Aan de andere kant is er in de laanboomteelt een enorm tekort aan personeel én werkt het klimaat
met soms grote perioden van droogte of enorme hagelbuien niet altijd mee.

TCO
Boomkwekerij Gebr. Van Eldik staat bekend om de teelt van
exclusieve soorten bomen én leibomen.
Het bedrijf levert slechts zelden aan particulieren en heeft zelf ook
geen webwinkel. ‘’Wij houden ons puur bezig met de teelt van
bomen en leveren ons product aan de groothandel en hoveniers
(en webwinkels)’’, vertelt Albert Van Eldik. ‘’We hebben ook geen tijd
om met particulieren de boompercelen langs te gaan, op zoek naar
die ene boom die de particuliere klant zou willen.
We zijn veel te druk met de teelt’’.
Van een halve naar 20 ha.
Albert van Eldik deert het niet. Hij komt uit een boomkwekersfamilie
en heeft sinds 1999 een eigen boomkwekerij.
De Van Eldiks begonnen het bedrijf heel bescheiden met een halve
hectare. Klantgerichtheid, enthousiasme en zeker ook de kwaliteit
van de producten droegen bij een groei die door de jaren heen niet
is gestopt.
Boomkwekerij Gebr. Van Eldik heeft anno 2022 een omvang van 20
hectare. Er zou nog vijf hectare bij kunnen, maar dan vinden de
broers het genoeg.
Zij zijn liever met de bomen bezig, dan leiding
te geven aan een team of de hele dag op
kantoor bezig zijn met de administratie.
Van dat en ander werk wat er bij het runnen
van een bedrijf komt kijken, is in de avonduren
nog genoeg te doen. Albert’s echtgenote doet
de boekhouding en veel andere administratieve klussen van de boomkwekerij; daar hebben de broers Van Eldik
geen omkijken naar.
De broers Van Eldik zijn met hun boomkwekerij altijd actief geweest
in Ommeren, Ingen, Eck en Wiel en een heel klein stukje Zoelen.
Sinds 2016 verkregen ze grond aan de P. van Westrhenenweg 5 in
Ingen en sinds 2018 staat daar een grote bedrijfshal op. Het liefst
hebben ze natuurlijk de grond ‘’om huis’’ of er zo dicht mogelijk bij.
Dat scheelt tijd en – helemaal de laatste periode- enorm veel geld
aan diesel.
Exclusieve soorten
Het assortiment van Boomkwekerij Gebr. Van Eldik bestaat uit liefst
300 soorten twee keer verplante bomen. Ieder jaar worden er 20.000
nieuwe onderstammen geplant, die doorgekweekt worden naar 6, 8,
10 en 12 cm stamomvang. Daarnaast is er voor straat, park en tuin
een assortiment drie keer verplante bomen. De gebroeders hebben
tot slot nog een selectie van 4000 bomen en vormbomen in
containers (potten). Hiermee hebben hoveniers en tuincentra de
mogelijkheid een langer seizoen ‘te draaien’. ‘’Bomen poten in de
volle grond, doe je tussen oktober en april’’, vertelt Albert van Eldik.
De bomen in de containers (de potten) blijven daar in staan of
worden – met name in tuincentra- in de pot verkocht en dan in de
volle grond gezet.

Boomkwekerij Gebr. Van Eldik is één van de 130 leden van Tree
Centre Opheusden (TCO), een organisatie die de belangen voor alle
leden behartigt. En ook een website heeft waar alles te koop wordt
aangeboden en voorraden op worden bijgehouden.
‘’Albert en Corné van Eldik zijn met hun bedrijf begonnen in de tijd
dat je de bomen – hoe groot ook- met de spa uit de grond moest
halen’’, vertelt Albert’s echtgenote. ‘’Je wist niet beter, maar het was
enorm , hoe veel werk dat was’’.
Tegenwoordig zijn er ingenieuze
rooimachines en wordt de blik
al gericht op robots. Tot die tijd
– en ook daarna trouwens- is er
nog veel personeel nodig om
aan de vraag te kunnen voldoen!
Wilt u meer weten over het bedrijf, de (lei)boomteelt of de hele
sector? Dan bent u bij boomkwekerij Van Eldik aan de
P. van Westrhenenweg 5 in Ingen
aan het goede adres
tel. 06- 206 144 95
info@boomkwekerijvaneldik.com
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BARBECUE
BBQ PAKKET deluxe

Vleesmix

Sauzen

Shaslick
Karbonade
Kipsatélapje
Kipsaté
Speklapje
Varkenshaassaté
Worstje
Hamburger (gegaard)
Kipfiletlapje
Biefstukje
Varkenssaté

Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Whiskeysaus

van 450 gram

Salades

250 gram per persoon

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Pastasalade
Fruitsalade

100 gram per persoon

Stokbrood

1/5e deel per persoon

Wit
Bruin
Gekruid
Kruidenboter

95

.
p
.
,
p
1 6oen de afwas!
Wij d

Te bestellen vanaf 10 personen. In dit vleesmixpakket zitten
5 à 6 verschillende stukken vlees per persoon.
De prijs is inclusief borden en bestek.
Onder de 20 personen wordt een BBQ alleen bezorgd in overleg.
Voor het gebruik van een BBQ is de meerprijs v 40,00.
Voor het gebruik van een pan is de meerprijs v 50,00.

ten, broodjes,
Ook het adres voor buffet
plossingen!
horeca en groothandelo

VAKANTIEHULP
GEZOCHT!

Grotebrugsegrintweg 156a • 4005 AM Tiel • 0344 61 36 06 • info@verspleinaugustinus.nl • www.verspleinaugustinus.nl

ScholenKlets

ScholenKlets
Een zomerfeest vol verrassingen op obs De Sterappel

Afscheid basisschool De Meent in Ommeren
Na 52 jaar in de oude school (nu gymzaal) en daarna 48 jaar in de
‘nieuwe school’ erachter, komt er een eind aan spelen en leren op
deze plek in Ommerenveld.
Er komt natuurlijk geen einde aan alle herinneringen en verhalen.
Er zijn er veel gedeeld tijdens de grote reünie op woensdag 6 juli.
Wat bijzonder om zoveel mensen uit zoveel jaren bij elkaar te zien.
Als team bedanken we iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs
of als hulpouder, vrijwilliger….. Zonder
deze extra hulp, die er alle jaren is geweest,
hadden we niet zo’n fijne school gehad!
Alle kinderen krijgen een goede, nieuwe plek op
één van de scholen om ons heen.
De Sterappel in Lienden is fusieschool geworden, omdat daar de
meeste leerlingen naar toe gaan. Ook drie van de leerkrachten gaan
mee daarnaar toe.
We wensen iedereen die op wat voor manier verbonden was aan De
Meent een goed vervolg, en nogmaals hartelijk dank voor jullie
bijdrage en het vertrouwen.
Mede namens het team,
Miriam Derksen en Gerrie Amperse
OBS De Meent – Ommeren

De Kleppercamping

Afgelopen maand vierde de
basisschool in Lienden het
jaarlijkse zomerfeest.
Het thema was ‘Niets is wat het lijkt’.
Goochelarij, optische illusies en
gezichtsbedrog stonden centraal.
Het thema werd eer aan gedaan door het team wat maskers droeg
van elkaars portretfoto, en door de leerlingen die er uit zagen als
allesbehalve kinderen met hun kostuums van o.a. draken, prinsessen
en tovenaars.
Over de spectaculaire rode loper
werden de kinderen naar binnen
begeleid. Dat was een waar spektakel
met veel bellenblaasbellen, een r
ookgordijn en fonkelende glitters.
De dag was gevuld met diverse
activiteiten zoals een interactieve en
komische goochelshow. De goochelaar
wist kinderen te verbazen door van een
groen balletje een groene appel te
maken.
Maar het toppunt was de truc waarbij er een duif onder een kleedje
vandaan gegoocheld werd, waar kort daarvoor nog slechts een
dobbelsteen had gelegen!
Er werden spellen gespeeld waarbij verdwijnen, opduiken, samenwerken en op het eerste oog onmogelijke opdrachten centraal
stonden. Kinderen gierden van het lachen bij hun aangezicht in
verschillende lachspiegels.
Momenten in de klas werden benut voor het namaken van diverse
illusies, een creatieve opdracht of een foto-opdracht waarbij de
kinderen konden experimenteren met verschillende perspectieven.
Tussen de middag waren er versgebakken poffertjes en ‘s middags
kreeg iedereen een toverijsje. Aan het eind van de dag hebben alle
leerlingen een passend presentje mee gekregen om zich ook thuis
nog te kunnen blijven verwonderen.
Ook dit jaar was het feest weer geslaagd!

Dit jaar heeft basisschool
De Klepper in Zoelmond
gelukkig weer een Kleppercamping kunnen organiseren
waar al zo lang naar uitgekeken is.
De leerlingen hebben, na het inchecken, een nacht geslapen in hun
klaslokaal (groep 1 t/m 4) of in tenten in de speeltuin naast de
school (groep 5 t/m 8)
Het thema was dit jaar "Campingleven".
Er was een geweldig animatieteam gevormd door hulpouders met
een heuse mascotte op de camping aanwezig.

De kleppercamping

's Avonds hebben de kinderen broodjes gebakken boven een
vuurtje en was er een spannende puzzeltocht van brievenbussen in
het dorp voor de midden en bovenbouw.
Na een nogal korte nacht en een gezellig gezamenlijk ontbijt, kwam
er zelfs een springkussen op de camping.
De kinderen hebben zich ontzettend vermaakt met lezen, knutselen, voetballen, hangen voor de tent, minidisco, tafeltennis, spelletjes en luieren.
Kortom alles wat hoort bij het echte camping leven.
Samen met de ouders hebben we onder het genot van zelfgebakken cupcakes, koffie en limo, de Kleppercamping 2022 weer
gesloten (en is iedereen thuis z'n bed weer ingedoken...).
Er wordt weer uitgekeken naar de volgende keer.
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www.gerzonbv.nl
0613140666

NU OOK ROLCONTAINERS!

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

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

Gerzon BV, een zaak van vertrouwen!

Waterstraat 3, 4033 EC Lienden
Telefoon 085 87 68 962

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

Ruim 10 jaar een betrouwbare partner op gebied van:
Automatisering

IT diensten:

Koppelingen

VoIP telefonie

Webapplicaties

Microsoft 365

Webshops

Systeembeheer

Websites

Netwerkbeheer
Verhuiswagen

Cloud werkplek
Vanaf 21 juli zijn we verhuisd naar:
De Hofstede 30, 4033 BV Lienden

Bezoek het Tienermoeder

Soms loop ik op straat en zie ik ineens iets of iemand.
Denk daar iets van dan zeg ik iets… iets positiefs!
De reactie is altijd enigszins verrast maar ook positief.
Probeer het eens!

Sommige mensen weten er geen raad mee sommige bedanken en
met weer anderen raak ik aan de praat. Super leuk.
Laatst stond ik bij de kassa. Het meisje achter de kassa had zeer opvallende nagels en ik complimenteerde haar daarmee.
Ze schrok een beetje en bedankte me aarzelend.
Of als ik achter iemand sta en die ruikt lekker.
Wat een lekker luchtje heeft u op.
Verlegen lachend draait persoon zich om… en dat vind ik nou zo leuk.
Zij gaan blij naar huis, hoop ik.
Iemand een keer helpen met een paar centen bij de kassa of je ziet
iemand moeite hebben met tillen van de boodschappen, help dan
eens ook al ken je ze niet.
Het kan in vele vormen. Kijk om je heen en even niet op… dat ding.
Zelfs vanuit de auto kun je iemand laten lachen.
Voor laten gaan bij het invoegen, laten oversteken bij een zebrapad of
gewoon ergens in een straat.
Rustig met je auto langs wandelaars of een ruiter te paard en een groet
doet ook goed.
Onderstaande is geen aanrader maar wel passend in dit stukje.
Ik gaf nl. geen voorrang.
Het ging gelukkig goed maar ik baalde enorm!
Uiteindelijk stonden we naast elkaar bij het stoplicht.
Gelukkig. Rood, zeg ik niet vaak trouwens�.
Ik boog over mijn tiener naar het geopende bijrijders raampje.
Het was erg warm die dag. ‘
Mam wat doe je nou’, zei mijn tiener een beetje geïrriteerd.
‘Sorry’, riep ik. ‘Ik schaam me diep dat ik u zo heb laten schrikken.

Het was 100% mijn fout’.
Hij, ‘maakt niet uit, even uitkijken de volgende keer!’ I
k weer, ‘Het maakt wel uit, ik had gewoon op moeten passen’.
Hij gaf me gelijk. We wensten elkaar een fijne dag en reden verder.
Mijn tiener geneerde zich duidelijk en zei, ‘Mam, Dat hoeft toch niet?’
‘Dat klopt’, zei ik. ‘Maar ik weet zeker dat hij zich beter voelt en ik ook!’
Mijn tiener knikt kijkt me lachend aan en zegt ‘Mam, je bent echt gek
maar je hebt wel gelijk!
Die man heeft een mooi verhaal voor thuis… een of andere gekke
vrouw rijdt hem bijna van de weg en bied haar excuses aan.’
Ze kijkt me lachend aan en ik kijk op de weg en denk… ik hóóp dat
hij een mooi verhaal vertelt thuis.
En het zelf ook een keer doet.
Oké oké niet op deze manier maar… gewoon… ergens.
Denk je iets leuks?
Zeg het gewoon eens hardop!
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Cafetaria Calimero
Het gezelligste en lekkerste eethuis
van Ommeren en wijde omgeving
ook op uw locatie mogelijk
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Spiltkaas al 35 jaar het vertrouwde adres voor:
natuur gerijpte Noord-Hollandse Kaas
vers van het mes.

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

Ommerenveldseweg 9
4032 NA Ommeren
T: 0344-603021
E: arendscalimero@hetnet.nl

Streekproducten groente en fruit zuivel en vlees
Gezellig naar de ouderwetse
gemoedelijkheid van het
platteland

Volg ons ook op:

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

Ook in de vakantie een vers Betuws scharrelei

Lekkere en makelijke BBQ recepten om zelf te maken
Kebab met varkensvlees en ananas

Fruitspiesjes op de BBQ

•
•
•
•
•
•

Ingrediënten
voor 4 personen
•
2 mango's mango
•
1 galiameloen
•
2 Pink Lady-appels
•
2 platte perziken
•
2 nectarines
•
250 g aardbeien
•
beetje tijm tijm
•
4 el vloeibare honing
•
peper uit de molen

BBQ-tijd: 10 - 15 minuten
Keteltemp.: 190 - 230°
Kerntemp.: 70°
Varkenshaas, of varkens Kophaas (stuk goedkoper)
Niveau: makkelijk
Pittig: niet

Kebab is zelf zo makkelijk te maken. En deze kebab met
varkens-vlees en ananas is lekkerder dan je zo in de supermarkt
kunt halen.
Pas op met eten want de tomaatjes zijn gloepend heet en spatten
zo lekker open als je er ook maar een beetje in bijt.
Ingrediënten
•
400-450 gram varkenshaas in stukjes van 2 tot 2,5 cm
•
½ kleine verse ananas, in blokjes van 2 tot 2,5 cm
•
1 rode ui in kwarten
gesneden
•
16 cherry tomaatjes
of schijfjes tomaat
•
50 ml honing
•
8 satéprikkers

Bereiding
Kooktijd: 20 min.
1.
Schil de mango’s, meloen en appels. Snij samen met de rest
van het fruit in stukken.
2.
Hak enkele takjes tijm fijn en schep met de honing onder
het fruit. Kruid met peper van de molen.
3.
Laat het fruit even marineren en rijg daarna aan metalen
spiesjes. Grill de spiesjes op de barbecue.

Bereiding
1.
Week de satéprikkers in lauwwarm water.
2.
Rijg de filet, ananas, ui en 2 tomaatjes om en om aan de
prikkers.
3.
Gril de kebab terwijl je hem zo nu en dan insmeert met de
honing, voor 8 tot 10 minuten totdat het varkensvlees
gaar is.

Aardappelpartjes met pesto op de barbecue

Tzatziki

Dit recept voor Tzatziki is zeker niet te moeilijk en een hit op elke
barbecue. Serveer het niet te vroeg want als er stokbrood bij in de
buurt staat is het op voordat de gerechten op tafel staan.
Ingrediënten
•
½ liter Griekse yoghurt
•
1 kleine komkommer
•
1 bakje verse dille
•
½ bol, jawel 5 tot 6 teentjes,
knoflook
•
Olijfolie
•
Vers gemalen zwarte peper
Bereiding
1.
Schil de komkommer en rasp deze
2.
Knijp de geraspte komkommer uit in een theedoek.
Je wilt niet dat de saus te dun wordt.
3.
Klop de yoghurt los en voeg de uitgeknepen komkommer
toe
4.
Knijp de knoflookteentjes boven de yoghurt uit
5.
Haal de dille van de takjes en hak de dille fijn
6.
Voeg de dille toe met een scheutje olijfolie en de peper
7.
Goed doorkloppen en een nacht in de koeling door laten

Hotdogs met mosterd op de barbecue
Ingrediënten
•
1 pot of blik dunne (knak)worstjes
•
barbecuesaus
•
witte puntjes
•
Mosterd
•
augurken en chutney
Bereidingswijze
Op de BBQ de worstjes op het rooster leggen en
omkeren zodat ze aan alle kanten worden geroosterd en niet
barsten.
Gril de worstjes ca. 11 minuten en bestrijk ze tijdens het draaien
met wat barbecuesaus.

•
Italie
•
Bbq
•
4 personen
•
1 uur
Ingrediënten
•
4 middelgrote
vastkokende aardappelen
•
1 theelepel geperste
knoflook
•
2 eetlepels pesto
•
1 eelepel olijfolie
•
1 eetlepel water
•
50 gram parmezaanse kaas

Bereiding
Schil en halveer de aardappels en snijd elke helft in 4-6 partjes.
Was de aardappelpartjes, giet het water eraf en doe ze in een grote
schaal. Meng de knoflook, pesto, olijfolie en water door elkaar.
Giet dit mengsel over de aardappels en schep alles goed door elkaar.
Doe de aardappelpartjes zo mogelijk in één enkele laag in een grote
aluminumschaal en giet de overgebleven olie erover.
Rooster de aardappels 40 minuten volgens indirecte verwarmingsmethode in een afgedekte barbecue en draai ze na 20 minuten om.
Dek de platte barbecue af met aluminiumfolie en zet een aluminiumschaal op de hotplate.
Rooster de aardappels 20 minuten, draai ze om en dan nog 20
minuten gaar.
Leg de aardappelpartjes op een schaal en strooi er Parmezaanse kaas
over.

Leg de worstjes als ze te snel gaar
worden op een kouder gedeelte of zet
het vuur wat lager. Snijd de broodjes
doormidden waarbij je er voor zorgt dat
de twee helften nog aan elkaar zitten.
Leg de broodjes met de besneden kant
op het barbecue rooster of de hotplate
en rooster ze.
Leg een worst op het broodje, spuit
mosterd langs de worst en schep de
augurken en de chutney op het broodje
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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

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

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

W: www.brasseriegoedeburen.nl

Voorstraat 10, 4116 BC Buren
T: 0344-769030

Kromme Steeg 11 - 4013 NG Kapel-Avezaath - Telefoon: 0344 – 661 547
E: info@poelzicht.nl - I:www.poelzicht.nl

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

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.

Jaarmarkt Ingen
Op zaterdag 29 juli 2017 zal voor de veertigste keer de grote Jaarmarkt van Ingen plaatsvinden
van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Groot aanbod aan kramen
Dankzij de inzet van een groot aantal sponsors en vrijwilligers bestaat de markt dit jaar uit
ongeveer veel kramen en grondplaatsen. Vanuit deze kramen en grondplaatsen worden verschillende artikelen aangeboden, waaronder bloemen, fruit, oliebollen, planten, speelgoed, kleding,
huishoudelijke artikelen, gereedschap en meer. Verder zorgttde
zangvereniging
Onderhoud
lease-auto’s "de Cornekanters"
t Voor gebruikte en nieuwe auto’s
uit Ingen weer voor de poffertjes.
t Service en onderhoud
t Gespecialiseerd in Citroën,

Springkussen voor de jeugd
Peugeot en Renault
tOccasions
garantie de gehele dag
Voor de jeugd staat er een springkussen waar zij, dankzij de
steun met
vanBovag
sponsors,
t APK keuring, schade-reparatie,
gratis gebruik van kunnen maken. Ook is er voor de jeugd een
leuke
verassing
aanwezig.
spuitwerk,banden,uitlaten,
sportvelgen,
radio’s,
Omstreeks 20.00 uur is er de trekking van de grote verloting,accu’s,
waarbij
ook dit
jaar weer vele mooie
gebruikte onderdelen,
prijzen te winnen zijn.
navigatiesystemen
t Ruitreparatie en vervanging
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, info 06-48835138
t Reparatie en onderhoud airco
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63e jaar Betuwse Jeugdkampen
Met een zak rode bieten naar de Betuwse Jeugd Kampen
Na een bericht, vorige maand in De Fruitbode over 60 jaar Betuwse
Jeugdkampen (BJK) , stuurde Maurikker Jan Onink de voorzitter van
de BJK een berichtje dat het geen 60, maar 63 jaar is.

Verdubbeling

Een ‘slip of the pen’ van de schrijver van het artikel zo bleek, maar wél
een mooie aangelegenheid om contact te zoeken met Onink.
Want wat bleek? Hij was één van de jongens die met het allereerste
kampen van de Betuwse Jeugd Kampen is meegeweest.
Onink, geboren in 1950, mocht van zijn ouders mee op kampweek
van de Betuwse Jeugd Kampen.
Nu zijn er in verschillende leeftijdscategorieën zes kampweken, het
eerste jaar hield het op met 1 kampweek voor jongens van 9 tot 12
jaar. Jan Onink was één van de zestien jongens uit Maurik en Eck en
Wiel die mee ging.
“Het kamp was opgezet door dominee Abelsma uit Eck en Wiel.
Meneer Verwoerd, verzekeringsagent uit Eck en Wiel, ging ook mee
als leiding”, weet Jan Onink nog. ‘’We noemden hem tijdens de kampweek ‘’grote arend’’’. ‘’En er was nog een mevrouw om te koken’’.

‘’Elke dag onder de douche was er niet bij’’, herinnert Jan Onink zich.
‘’Maar wie deed dat in die tijd? Eén keer in de week in de wasteil op
tafel was toen normaal!’’
Weer vrijwilliger
‘’Toen ik veertien was’’, vertelt Onink, ‘’is er nog een keer concurrentie
geweest van de Betuwse Jeugd Kampen.
Een of andere organisatie uit de streek had een kamp voor kinderen
uit heel Gelderland in het Belgische Malmedy.
Ik ben toen ook mee geweest. Het was één jaar.
Daarna heeft niemand nog iets van deze organisatie gehoord.

‘’De deelnamekosten waren toen iets van 20 gulden’’, vertelt Onink.
Hij weet nog, dat dat voor die tijd (1959) best veel geld was, maar ook
weer niet genoeg om vanuit de kampleiding alles te kunnen betalen.
Daarom werd de ouders gevraagd, als het financieel zou kunnen, de
kinderen iets van eten mee te geven.
Jan kreeg van zijn ouders een zak rode bieten mee, de zoon van de
bakker uit Ingen had tien broden bij zich.
De groep verzamelde zich destijds bij de muziektent in Eck en Wiel.
Tegenwoordig komt er een bus voorrijden, toen ging alles per fiets.
Bagage, eten, extraatjes….. alles werd op de bagagedrager
geknoopt en zo vertrok het eerste BJK-kamp naar camping
Roodzand in Rhenen.

Het Betuwse Jeugd Kamp van 1959 bleek een dermate succes, dat er
een jaar later twee kampweken waren: Eén met ds. Abelsma en één
met Ds. Scheffer uit Erichem.
Plus leiding natuurlijk, en twee kookdames, weet Onink nog.
Camping Roodzand in Rhenen werd ingewisseld voor Schaarsbergen en in plaats van 16 kinderen, gingen er toen 30 mee.
Er werd toen al een vrachtwagen ingezet voor de bagage.
Het derde jaar dat Jan Onink ook meeging, groeide het Betuwse
Jeugd Kamp verder, zoals het de jaren erna ook steeds groter werd.
‘’We gingen toen naar Harskamp’’, vertelt Jan Onink. ‘’Ik weet nog,
dat we op een steenworp afstand zaten van het militaire terrein daar.
In de eerste jaren dat ik meeging, was het absoluut écht kamperen’’,
weet Onink nog. ‘’We moesten zelf een bord en een drinkbeker
meenemen (liefst van emaille want dat was het stevigst) en ook het
bestek moest van thuis meegenomen worden.
Slaapzakken waren er die tijd nog niet, maar de ouders werd geadviseerd een wollen deken dubbel te vouwen, daar een laken in te
stoppen en het geheel dicht te naaien.’’

Jan Onink, in het werkzame leven altijd kok geweest van beroep, zit
op een operatie voor een nieuwe heup te wachten.
Nu de herinneringen van de Betuwse Jeugd Kampen boven komen
drijven, begint het idee te leven om volgend jaar vrijwilliger te
worden. Als kok!!
Onink is de eerste drie jaar met de Betuwse Jeugd Kampen mee
geweest, zijn dochters zijn ook mee geweest en nu gaat hij zelf
misschien volgend jaar weer mee.
Een typefoutje van drie jaar kan uiteindelijk mooie gevolgen
hebben…….

In memoriam Manon van de Zande
Op het moment dat de laatste hand werd gelegd aan een
enthousiast verhaal over de Betuwse Jeugd Kampen, bereikte
ook de redactie van De Fruitbode het onvoorstelbaar verdrietige bericht dat onze streekgenote Manon van de Zande door
een schietpartij in Colombia om het leven is gekomen.
Manon was lid van het Algemeen Bestuur en hoofdleidster
van kamp A van de Betuwse Jeugdkampen.
Ze had alles voor het jeugdkamp al tot in detail geregeld.
Nog een paar weken zelf op vakantie en dan zou ze er –
samen met de vrijwilligers- weer een gezellige week van gaan
maken voor de kinderen van kamp A, zoals ze dat jaren heeft
gedaan.
Manon werd in Colombia volgens de autoriteiten daar,
slachtoffer van een verdwaalde kogel tijdens een
vuurgevecht. Een jong, bruisend leven is op een vreselijke en
oneerlijke manier, veel te vroeg aan het einde gekomen.
De redactie van De Fruitbode wenst familie, vrienden, kennissen en iedereen die in Manon’s leven is geweest, sterkte bij
het verwerken van dit onvoorstelbare verlies.
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Buren zoekt nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Buren is op zoek naar de toekomstige burgemeester van de gemeente Buren. Om inwoners bij dit proces te
betrekken, is er een online enquête gemaakt. In deze enquête kunt u
aangeven over welke vaardigheden en eigenschappen de toekomstige burgervader of –moeder hoort te beschikken.
Kortom, wat u belangrijk vindt aan de nieuwe
burgemeester.
Vul de enquête in
Ga naar https://web.gemeentepeiler.nl/
of download de app ‘Gemeentepeiler’
in de Apple Appstore of de Google Playstore.
Maak vervolgens een account aan en vul tenslotte de vragenlijst in.
Wat gebeurt er met uw antwoorden?
Mede op basis van uw antwoorden maakt de gemeenteraad een
profielschets van de toekomstige burgemeester. Op die manier is het
voor zowel kandidaat-burgemeesters als raadsleden makkelijker om
te kijken of zij geschikt zijn voor de functie als Burense burgemeester.
Kleurwedstrijd voor basisschoolkinderen
Een burgemeester is er voor alle inwoners, dus ook voor de kinderen.
Daarom wordt er een kleurwedstrijd gehouden voor kinderen t/m
groep 7. Op alle Burense basisscholen zijn kleurplaten uitgedeeld.
Zo kunnen de kinderen door middel van het inkleuren, laten zien waar
zij aan denken bij de nieuwe burgemeester.
De jury kiest drie winnaars.

Kinderen kunnen hun kleurplaat opsturen naar het gemeentehuis of
inleveren bij diverse inleverpunten t/m 23 juli.
De inleverpunten zijn Jumbo Lienden, Jumbo Maurik, Dorpshuis
‘Avezathen’, Coöperatie Zoelen, IJsloket de Burgemeester en Coop
Beusichem.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact op met de griffie via
griffie@buren.nl.

De jury bestaat uit de griffier en verschillende raadsleden.
En natuurlijk is er een leuke prijs voor de kinderen die de kleurwed strijd winnen!

Jongerenraad Buren
zoekt jou!
BEN JIJ TUSSEN DE 15 EN 23 JAAR OUD
EN WIL JIJ:
-

Ga direct naar onze website

JONGEREN VERTEGENWOORDIGEN
IMPACT MAKEN IN JOUW OMGEVING
BOUWEN AAN JE NETWERK
SAMENWERKEN

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
JONGERENRAADBUREN@GMAIL.COM

Ticketverkoop Betuwse Oogstweek van start
“We zijn uit de startblokken!”
Al twee jaar lang kijken de bezoekers van het Fruitcorso uit naar de
jubileumeditie. Met de start van de ticketverkoop is de voorpret
daadwerkelijk losgebarsten. `
Zowel de dagentree als de tribunetickets voor het middagcorso als
Fruitcorso by Night zijn vanaf nu verkrijgbaar.
Deze avondoptocht wordt spectaculairder dan ooit tevoren, zo zal
er op het Taluud een ware lichtshow te beleven zijn.
Bij beide optochten ligt de presentatie in de vertrouwde handen van
tv-presentator Jochem van Gelder.
Ook voor het debuut van het Rotary Tiel Grachtenconcert met Wibi
Soerjadi zijn tribunetickets verkrijgbaar.
Naast de reguliere dagentree voor het parcours als de tentoonstelling
zijn er dit jaar twee tribunes tijdens de corso-optochten. Op het Taluud
verschijnt wederom de grote tribune waar Jochem van Gelder de
gehele dag de presentatie verzorgt.
Daarnaast zal er dit jaar een tweede
tribune verrijzen op de Veemarkt.
Al zittend in alle rust genieten van wat
er voorbij trekt?
Deze tribune biedt het allemaal.
Op een drijvend podium op de stadsgracht zal er op donderdagavond 15
september een primeur plaatsvinden: het Rotary Tiel Grachtenconcert.
Niemand minder dan Wibi Soerjadi en regionale talenten zullen een
klassiek concert ten gehore brengen.
Via de website van Schouwburg Agnietenhof zijn de zitplaatsen te
reserveren. Let op: er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus
op=op.

Ter gelegenheid van het jubileum zijn vele
basisscholen in de corsoplaatsen aangeschreven
om deel te nemen aan een ‘verrassend en educatief
Fruitcorso-uurtje’.
De organisatie nodigt de scholen uit om op
maandag 19 september tijdens de tentoonstelling kennis te maken
van wat in de Betuwe gekweekt, geproduceerd en gecreëerd wordt.
Opgeven kan via info@fruitcorso.nl.
Kindercorso, Rotary Tiel Grachtenconcert en Appeltjesdag zijn onderdeel van de ‘Betuwse Oogstweek’, dat rondom het Fruitcorso is gebouwd..
Tickets en ticketprijzen zijn te vinden op fruitcorso.nl/nl/bezoek/entree-en-tribune
Wat/Waar/Wanneer:
06/09 – 08/09 Mozaïeken leggen / Kalverbos, Tiel
11/09
Appeltjesdag met de Appeltjesloop / Kalverbos, Tiel
14/09
Laatste plakdag Kindercorso / Kindercorsohal aan
de Papesteeg, Tiel
15/09
Betuws Stadsgrachtenconcert met o.a. Wibi Soerjadi
/ Veemarkt, Tiel
17/09
60ste Fruitcorso (by Night) / Tiel
18/09
Proef de Betuwe / Kalverbos en Veemarkt, Tiel
19/09
Ontmoet de Betuwe / Veemarkt, Tiel

Doorgeven aan de volgende generatie
Naast de start van de ticketverkoop is de inschrijving voor het jubilerende Kindercorso gestart. De kinderen in de basisschoolleeftijd
kunnen zich via de website opgeven.
Onder het motto ‘Wie jarig is trakteert’ vervallen dit jaar de deelnamekosten waardoor iedereen deel kan nemen aan het 20e Kindercorso.
Ieder jaar vormen de deelnemertjes tijdens het middagcorso een
kleurrijk en aandoenlijk geheel.
Foto Jan Bouwhuis

Fruitbomen voor de gemeente Buren
Dit jaar bieden gemeente Buren, Stichting Evenementen BurenStad
en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) inwoners de kans
om tegen een aantrekkelijk tarief nieuwe hoogstamfruitbomen aan
te planten!
Soorten fruitbomen
Per huishouden kunt u één van deze pakketten bestellen voor € 60,-.
Inwoners hebben de keuze uit drie verschillende pakketten met ieder
vier bomen.
Meedoen?
Voor meer informatie over de fruitsoorten, de eigen bijdrage en het
aanmelden, kunnen inwoners kijken op www.burenstad.nl/fruitbomenburen2022.
Aanmelden kan tot 22 juli 2022.
Het aantal beschikbare bomen is beperkt, deelname vindt plaats op
volgorde van opgeven.

Pakket 1
twee appelbomen: Bloemeezoet (stoofappel) en
Cox Orange Pippin (handappel)
twee perenbomen: Doyenne du Comice (handpeer) en
Saint Remy (stoofpeer)
Pakket 2
twee appelbomen: Bloemeezoet (stoofappel) en
Cox Orange Pippin (handappel)
twee pruimenbomen: Anna Späth en
Opal (beide handpruimen)
Pakket 3
twee perenbomen: Doyenne du Comice (handpeer) en
Saint Remy (stoofpeer)
twee pruimenbomen: Anna Späth en
Opal (beide handpruimen)

Bij vragen kunnen inwoners contact opnemen met projectleider
Gerben Houweling van SLG via g.houweling@slgelderland.nl
of 026 – 353 74 44.
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