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

Verticuteerhark

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

  

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

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

Dé electrospecialist van de Betuwe

De Bosch WQG233D2NL

warmtepomp droger van €949.-

voor €749 .-

Energiezuinig drogen?
Dan is deze aanbieding wat voor u!

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

Al 50 jaar specialist in Franse auto’s

Peugeot 308 SW 1.2 Puretech Style 
bouwjaar 2015 - € 10.495

Peugeot 108 1.0 E- VTI Active 
bouwjaar 2016 - € 7.850

Mini Cooper 1.6 Business Line 
bouwjaar 2011 - € 6.359

Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline 
bouwjaar 2017 - € 17.795

Peugeot 107 1.0 12V Millesim 200
bouwjaar 2011- € 4.359

Peugeot 208 1.2 Pure Tech Bleu 
Lease Premium - bouwjaar 2015 
€ 10.650
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Volg ons op

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

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

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

De herfst is weer begonnen na een geweldige zomer. 
Wat was het heet op sommige dagen, daarvoor hoef je eigenlijk niet naar 
een tropisch of subtropisch land. 
De consequentie is wel, dat weer is gebleken dat onze waterhuishouding 
tekort schiet. De rivieren stonden zo laag dat zelfs de scheepvaart proble-
men had. De jachthaven van Beusichem stond zelfs helemaal droog tot 
verdriet van de booteigenaren. 
Misschien dat er in de toekomst oplossingen voor komen, maar dan 
zullen we het zoute water op een goedkope manier zoet moeten gaan 
maken. En van “goedkoper”  hebben we het laatste jaar niets gemerkt.

Voordat onze overheid met compensatiebedragen voor de laagste 
inkomens over de brug komt moet er heel wat water door de Rijn 
stromen en die staat al zo laag. 
Van doorpakken hebben ze in de politiek nooit gehoord, behalve van de 
uitdrukking “het paard achter de wagen spannen”, dus niet tijdens een 
crisis ingrijpen, maar veel en veel te laat. 

Is er dan geen positief nieuws? 
Ja hoor, een paar dames in Ommeren hebben in het Ommerense bos bij 
het Baron van Brakell museum een “Avonturenommetje” gerealiseerd 
voor de kleine inwoners van onze gemeente. Een pad waar tussen de 
bomen en struiken veel kabouters vertoeven met hun bosvrienden. Er 
zijn zelfs een zestal palen geplaatst voor verschillende bewegingsoe-
feningen en er zijn bingokaarten die het zoeken nog iets tastbaarder 
maken. Kijk maar op pagina 30. Op pagina 31 staan paddenstoelen 
afgebeeld om deze tijdens het ommetje te zoeken. Ook op andere 
plaatsen is deze paddenstoelenkaart natuurlijk te gebruiken. Trek er maar 
eens op uit met de kids en leer er zelf ook wat van. 
De Fruittelers hebben hun oogst bijna weer binnen en de bomen zijn 
weer van hun fruit ontdaan om volgend voorjaar weer te gaan bloeien. 

Geniet van de herfst en van de inhoud van onze Fruitbode.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Op een recht, zwart kousenbeen,
dunne rokjes opgeheven,

dansend in de vroege regen
en de tuin voor zich alleen,

staan twee jonge appelbomen,
't witte bloed omhooggestegen,
vlinder-hoofden wijd omgeven
door hun aller-eerste dromen.

Met hun smalle voet in 't gras,
ingetogener en lomer

staan zij later in de zomer
na te peinzen hoe het was.

Voller wordend met de dagen,
vastgegroeid in 't ogenblik,

bestemd, mijn zustertjes, - als ik -
te wortelen, rijpen en vrucht te dragen.

M. Vasalis uit: 'De vogel Phoenix', 1947.
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Bezoek het
‘Als kind stond ik al met een potlood voor de spiegel’

Hij zag zeven voorzitters komen en gaan en tien dirigenten namen 
hun stokje op en legden het weer neer. n ook nog bijna vijftig jaar 
als penningmeester lid van het bestuur. 

Rini van Rijn (1946) begon in 1954 
als jongetje op de trompet en speelt 
nu al jaren op de tenortuba. En is bij 
de harmonievereniging ‘Kunst na 
Arbeid’ uit Ingen de man die er het 
langst onafgebroken lid van is 
geweest niet minder dan 
achtenzestig jaar; het zou zomaar 
een Nederlands record kunnen zijn.
 
Rini: ‘In 1954 hadden ze ook een 
jeugdorkest net als nu. 
Wagenmaker Gijs van den Brenk 
en huisschilder – en fameuze 
trompettist -Dick Daniëls gaven ons als jeugd les zonder instrument-
en, want er was geen geld voor. 
Noten lezen enzovoort, we moesten alles opschrijven in een schriftje, 
dat ben ik jammer genoeg kwijt.’ 
‘Wat later kregen we instrumenten, maar dat was heel anders dan nu. 
Je kon zelf het instrument niet kiezen, je werd gewoon aangewezen: 
‘Rini jij speelt op de trompet.’ Dirigent Willem de Jong uit Ophemert 
kwam in 1946 in de beginjaren nog op zijn Solex uit Ophemert, waar 
hij woonde. In 1977, hij was toen 84 wilden we iemand anders. 

Zijn opvolger was de legendarische Piet Philipsen. 
Met Piet was het altijd feest.’
In 1978 kwam de �amboyante Piet Philipsen uit Tilburg. 
Dirigent en eigenaar van een antiekwinkel. Bevlogen, in rok met een 
witte vlinderdas, vaste klant van het café van Goos van Esterik. 
Bleef nogal eens in Ingen slapen na een te uitbundig bezoek aan het 
café. Een levenskunstenaar. 
Hij bracht ook stukken uit de klassieke muziek mee om te spelen. 
Na de pauze een wit jasje voor het lichtere programma. 
Zoiets had Ingen nog nooit gezien. Hij begeesterde het orkest en 
bracht het op een hoger niveau. Introduceerde de ko�econcerten. 
Piet gaf het orkest een nieuw en bruisend elan. 
Dat sloeg aan. Rini: ‘We zaten eerst met veertien man, maar dat 
groeide al heel snel. Er kwamen mensen naar de concerten alleen voor 
Piet. De tweede dirigent waar we muzikaal écht gegroeid zijn en die 
het orkest begeesterde was Arjan Gaasbeek van 2006 tot 2017.
Het verschil in niveau van toen ik in 1954 onder Willem de Jong kwam 
en de jaren onder Arjan Gaasbeek is enorm.’
Wat betekent muziek eigenlijk voor Rini: ‘Ik ben altijd met muziek 
bezig. Muziek maken hoort bij het leven, bij mijn leven en je maakt het 
met elkaar, zoals het concert dit jaar in de kerk, dan doet me dat wat.

Het samen doen en iets moois tot stand brengen.’ 
Samen muziek maken heeft soms ook zo z’n problemen. Rini vertelt 
de anekdote van Cees van Voorthuizen (1918-1996) over het repeter-
en van een stuk dat de muzikanten maar niet onder de knie kregen. 
Het werd niks. Rini:  ‘Het was onder Philipsen. 
Cees zette zijn grote bashoorn neer en zei tegen Philipsen: ‘Kun jij de 
hele avond vrijen met een vrouw, waar je niet van houdt?

De magie van de dirigeerstok

Sinds mei van dit jaar heeft KNA een nieuwe dirigent Bas Koolen-
brander (1993), die al snel veel indruk heeft gemaakt op het orkest 
(‘Een tweede Arjan Gaasbeek’). Vroeger werd er thuis al veel gezon-
gen – opa was koordirigent – en  sinds zijn achtste is hij trompettist 
in het Symphonisch Blaasorkest Gaanderen, zijn geboorteplaats.

Waarom koos hij ervoor om dirigent te worden? 

Bas: ‘Opa was dirigent van verschillende kerkkoren, dat vond ik 
machtig mooi en dan zie je als trompettist een dirigent voor je en dat  
vond ik zo imposant. Het begint natuurlijk met het zaadje van de 
stok vasthouden en op het moment dat hij iets met die stok doet dan 
gebeurt er iets. 
Als kind stond ik al met een potlood voor de spiegel. 
In de studie docent muziekopleiding op het conservatorium in 
Zwolle werd het duidelijk dat ik graag dirigeerde om mijn visie en 
ideeën over muziek over te brengen.’
Bas dirigeert het KNA en is docent muziek aan het Revius Wijk 
Lyceum in Wijk bij Duurstede: ‘Je instrument is het orkest dus als je 
daar gaat staan en niemand doet wat, dan gebeurt er niks dan hoor 
je niks. Mij gaat het om met elkaar muziek te maken, dat is het 
allerbelangrijkste, dat er een verbinding ontstaat tussen mij en de 
mensen in het orkest, dat we samen iets doen. 

Met uitleggen en feedback de muzikanten zo goed mogelijk samen 
te laten werken, dat is het doel. Het moeilijke is dat je te maken hebt 
met verschillen in niveaus binnen het orkest. 
Daarom moet je altijd goed nadenken over hoe je je doel gaat 
inrichten, hoe je het zo goed mogelijk probeert over te brengen, 
welke keuzes je maakt. 
Maar dat moeilijke is juist leuk, ik probeer me altijd goed te prepar-
eren voor de repetitie om zo goed mogelijk voorbereid te zijn om zo 
min mogelijk moeilijke dingen tegen te komen waar ik niet op 
voorbereid ben.’ 
‘Het doel op dit moment is het niveau van het orkest te verhogen. 
Ik had na mijn aanstelling in mei een hele beperkte tijd voor het 
concert in de kerk begin juli. 
Dat ging goed.  Maar nu verder bouwen aan het orkest, want toen ik 
hier kwam was de club wat lamgeslagen. 
Hoofdoorzaak is het zelden repeteren en optreden tijdens de 
coronajaren.’

Wat mis je zonder muziek? 
Bas: ‘Negentig procent van mijn leven. Het is heel cliché, maar ik heb 
van mijn hobby mijn vak gemaakt, zo is het wel. 
En natuurlijk is het iets met mensen: ik heb behalve het orkest de klas 
op school en ook nog een koor.
 
Ik ben altijd in de weer 
met het mooiste wat er 
bestaat op de wereld en 
dat is muziek. 
Zonder muziek heb ik 
eigenlijk geen identiteit,
het is het essentiële
bestanddeel in mijn 
leven.’

Het oudste lid en een nieuwe dirigent
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Evert Sche�er
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www.passievoorvuur.nl  info@passievoorvuur.nl

Zoelensestraat 4 - 4013 CR Kapel Avezaath
T: 0344 606739

Uw wens, onze zorg
Voor als u echt warm wilt zitten

Pellets
Gas
Hout
Elektrisch

Voor verkoopadressen:
www.betuwsbier.nl

Heb jij hem al geproeft?

Ook: Betuws Wit - Betuws Tripel - Betuws Blond

Grieks restaurant
Dorpsplein 3a
4021EE Maurik

www.elenys.nl 
of bel 0344-605284

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

70% van onze groente komt uit eigen moestuin

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

* Lunche
* Diner
* Catering
* Afhaal

Elke dag open van 
12.00 tot 23.00 uur



‘’We zijn blij dat het allemaal kan’’

In 2013 besloot Jacob van Dam om vanuit zijn hobby meer te gaan 
doen in de ICT.  Achter de speelgoedzaak van zijn ouders aan de 
Waterstraat in Lienden stond het pand leeg. Nog voor er een 
nieuwe huurder was, vroeg hij zijn vader of hij er een zaak mocht 
proberen op te zetten. Het werd het begin van een tot aan de dag 
van vandaag, succesvol bedrijf dat nog elk jaar groeit. 

Overdag was Jacob aan het werk en stipt om 17.00 uur ging hij naar 
huis. Er moest geprogrammeerd worden én de (computer)winkel 
moest open.
In 2014 zette hij de stap om voor zichzelf te beginnen. 
Hij begon met de verkoop van computers en software en startte met 
programmeren. Jacob’s bedrij�e ‘’Jacob van Dam ICT’’ groeide en 
groeide. 
Zijn hobby liep van lieverlee uit de hand en werd een serieus bedrijf.

De markt besliste echter anders voor 
hem. Het aantal klanten nam toe, 
maar ook groeiden zijn bestaande 
klanten. De keus werd stil blijven 
staan – en dus achteruit gaan- of 
doorgaan en meegroeien met de 
klanten. 
Van Dam besloot – met succes- voor het laatste te kiezen.

Nieuw pand
Hij is al een hele poos niet meer de enige die actief is in zijn eigen 
bedrijf. Ook zijn broers Bernd en Willem zijn er werkzaam, terwijl zijn 
moeder de administratie doet en er plek is gecreëerd voor een aantal 
stagiaires. 
Het bedrijf met alle medewerkers is sinds een aantal weken gevestigd 
op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Hofstede 30 in Lienden. Bedoeling is om nu door te groeien. 
De huisvesting biedt er de mogelijkheden toe.
‘’We prijzen ons enorm gelukkig’’, Van Dam. ‘’We hebben altijd midden 
in Lienden gezeten en hebben nu aan de ene kant uitzicht op de 
Utrechtse Heuvelrug en aan de andere kant de weilanden aan de 
andere kant van de N320. 
We zijn blij dat dit allemaal kan.’’ 
De ambitie is nu om nog meer te groeien in het zakelijk segment.  
‘’Qua ict hebben veel bedrijven problemen.
Wij hebben daar de sleutel voor.’’

Doeltre�ende oplossingen
Voor een eenvoudige applicatie waardoor een bedrijf verder kan, 
biedt Jacob van Dam ICT een doeltre�ende oplossing, maar ook 
voor zeer ingewikkelde bedrijfsprocessen waarin voorraden, facture-
ring, bestellingen en uitleveringen bij elkaar moeten komen in één 
computersysteem is het bedrijf een goede partner.
 
De kracht van Jacob van Dam ICT is dat er met de klant wordt 
meegedacht in het eindproduct. 
De broers Van Dam willen iets bouwen dat bijdraagt aan het reeds 
bestaande proces of een nieuw te ontwikkelen proces.
Dagelijks worden er Webapps, webshops en websites gebouwd, 
denkt (en bouwt) Jacob van Dam ICT met de klant mee als het gaat 
om koppelingen met diverse systemen of het machinepark en wordt 
er automatiseringssoftware gebouwd om bedrijfsprocessen te 
verbeteren. 

Jacob van Dam ICT wordt tevens ingehuurd om het systeembeheer  
en netwerkbeheer bij diverse bedrijven uit te voeren. 
Voor webapps, een webshop, websitedevelopment, ict  diensten 
of koppeling van systemen binnen bedrijven is  Jacob van Dam ICT 
een hele goede partner.

Het bedrijf is sinds kort gevestigd  aan De Hofstede 30 in Lienden. 
Telefoon: 085-8768962. 
Webiste: www.jvdict.nl

Bezoek hetJVDICT automatiseerder met passie voor uw bedrijf

Van dozen naar pallets
Het duurde tot 2020, toen stopte 
Jacob met de winkel. En: deed 
corona zijn intrede. ‘’Raar genoeg’’, 
vertelt Jacob van Dam, draaiden de 
bedrijven hier in de regio als een 
trein. 
Eerst kwamen bij ons de computers 
in dozen aan maar sinds de 
coronaperiode werden er pallets vol 
aan bestellingen aangeleverd. 
Van Dam’s ambitie was altijd, niet te 
groeien en het bedrijf te houden 
zoals het was. 
Het idee: ‘Je moet tevreden zijn met 
wat je hebt’, was sinds de start van 
het bedrijf zijn levensmotto geweest. 

Jacob van Dam ICT: 

ontwerpen, realiseren en 

optimaliseren.



HULPPUNTEN
Lienden, Maurik en Stad Buren
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Credion realiseert 
Om aan je dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen is werkkapitaal nodig. Met voldoende 
kapitaal verklein je het risico op betalingsproblemen en kan je zorgeloos aan je financiële 
verplichtingen voldoen. Er zijn verschillende opties mogelijk voor het financieren van het werkkapitaal. 
Met toegang tot ruim 100 verschillende financiers vinden we altijd een passende oplossing!

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

of verbeteren?
Het kan met Credion.’

www.credion.nl

Het kan met Credion.

Of je nu groeit en snel 

werkkapitaal nodig hebt. 

Of dat je je huidige 

werkkapitaal anders wilt 

inrichten, wij helpen je 

graag op weg.

Arjan Staal
astaal@credion.nl

06 51 43 85 12

Samen met u geven wij de begrafenis 
vorm tot in de kleinste details

Duidelijkheid voor uw naasten
 Uw wensen worden kenbaar 
 Er is meer mogelijk dan u verwacht

Goed geregeld geeft rust
Waar u ook woont, wij zijn er voor u!

Maak nu direct een afspraak en vraag  
 naar de mogelijkheden.

 0488-411055

Email: info@weversuitvaart.nl
Internet: www.weversuitvaart.nl

Uw begrafenis in goede handen 

Geen Crematies

Rouwhuys

WEVERS

Uw voordelen om vooraf de
wensen bij ons vast te leggen
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Fysiotherapie Eck en Wiel innoveert!

Sinds een paar maanden werk ik bij Fysiotherapie Eck 
en Wiel. Ik voel mij al erg thuis en patiënten weten mij 
al goed te vinden. Ik behandel zowel aan huis als in de 
praktijk, hierdoor leer ik de gemeente kennen. 
Als geriatrisch (ouderen) fysiotherapeut behandel ik 
patiënten met aandoeningen dus ook aan huis.

Ik ben gespecialiseerd in duizeligheidsklachten, 
COPD, longCOVID (klachten na corona), artrose/
slijtage klachten en patiënten die net een nieuwe 
heup of knie hebben gekregen. 
Ook als u nog jonger bent, kunt u last hebben van
bovenstaande klachten. 
U bent dan meer dan welkom.

-Anna Jansma, Msc. 

Reizen door de gemeente Buren als therapeut aan huis

Nu gaan we vervolgstappen maken door ons verder 
te specialiseren. Dat wil zeggen:maatwerk met de 
nadruk op ambachtelijk handwerk! Wij volgen 
hiervoor diverse cursussen. Om het geleerde in de 
praktijk te brengen, hebben we proefpersonen nodig. 
Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen klachten 
heeft.
Mocht u hierin interesse hebben, stuur dan een 
e-mail naar: dirk@fysiotherapieeckenwiel.nl.
Vervolgens neem ik met u contact op.

- Dirk Daniels, Msc. Praktijkhouder

Ik bedank u voor het vertrouwen in onze praktijk. 
We zijn nu ruim een half jaar bezig en er is erg hard 
gewerkt om de therapie zo goed mogelijk af te 
stemmen op uw gezondheidsklacht.
  

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, 
Geriatrische (ouderen) Fysiotherapie, Tinnitus Therapie (oorsuizen),

Orofaciale Fysiotherapie, KISS en Mulligan Concept

Wij bieden u optimale zorg zodat u zich 
�jn voelt, ook bij u aan huis!



 

Vier de fruitoogst tijdens de Betuwse 
Oogstweek in Tiel, van 9 t/m 19 
september! Dans op de hits van de 
grootste artiesten tijdens Appelpop, 
bekijk de mooiste 
fruitmozaieken en laat 
je betoveren door de 
praal wagens tijdens 
de 60e editie van het 
Fruitcorso! 

Le
es

hier alle inform
atie

ZOET GS
PROEF D

Doejenburg 1 Eck en Wiel 0344 693 937 bebike.nl

E-bike verkoop & verhuur Ruim assortiment op voorraad!

Onderhoud & ReparatieHaal & brengservice

          In de herfst en winter blijft de E-bike vaker in de schuur staan, tot het 
moment dat het eerste voorjaarszonnetje ons weer naar buiten lonkt. 

maken voor een onderhoudsbeurt.

Ga er sportief op uit met één van onze e-bikes
Herfstvakantie plannen?

Dé e-bike specialist van de Betuwe

Cafetaria CalimeroCafetaria Calimero
Het gezelligste en lekkerste eethuis

van Ommeren en wijde omgeving
ook op uw locatie mogelijk

Ommerenveldseweg 9
4032 NA Ommeren
T: 0344-603021

E: arendscalimero@hetnet.nl

Volg ons ook op:

Jaar



Bezoek het Tienermoeder
De taal om je heen… Nederlands, Duits en Japans alleen in de 
winkels Italiaans…. 
Trouwens begroet ze in een winkel met een groet uit het Italo ABC. 
Dus  Arrivederci, Buongiorno of Ciao, denken ze gelijk dat je vloeiend 
Italiaans spreekt en beginnen een heel verhaal. 
Wij met ons gebrekkig ‘Non parlare Italiano’. 
Daar hebben ze geen boodschap aan en praten gewoon door. 
                Terrasjes pakken was echt veel te heet! 
Dus tegen lunchtijd de auto in en onderweg of op ons vakantieadres 
eten en SIËSTAAAAAAA tot een uur of drie. 
Half vier het zwembad in en 
er niet uit komen vóór zes 
uur. ’s Avonds rond half acht 
uiteten of picknicken met
zonsondergang.
En verder alleen maar…
Rust, Reinheid en Regelmaat 
voor onze Tieners.        Siësta, 
Zwembad en Eten voor ons
 allemaal.
 Ik zeg volgend jaar weer… 
Arrivederci
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Yes we mochten weer, weg in eigen land prima. 
Ook leuk om na 2 jaar weer andere cultuur op te snuiven! 
We waren niet de enige… wat een drukte. 
Veel mensen hadden besloten vluchthavens te vermijden. 
Wij wilden, met onze Tieners, naar Italië. 
Een lange rit want de beroemd beruchte Gotthardtunnel was dicht. 
Dus over de tunnel. Wat een uitzicht op die hoogte. 
Nog wat koerswijzigingen van Google. 
En de regelmatige wat slaperige ‘waar zijn we nu?’, ‘hoelang nog?’ en 
zijn we er bijna vraag. 
Na 12 uur incl. pauze en �les, normaal 9 uur excl. �les, vermoeid maar 
goed aangekomen bij ons vakantiehuisje.

Vanwege de hitte, 39 graden overdag en amper verkoeling in de 
avond. Heerlijk de siësta uitgebuit en ’s avonds pas laat op pad. 
Allemaal geen probleem met uitslaap en Chill Tieners. We gedroegen 
ons als import Italianen, 
heerlijk. ’s Ochtends rustig 
opstarten het was al rond de 
34 graden, buiten ontbijten???
Veel te warm! Een paar keer 
vroeg opgestaan om even de 
toerist uithangen. Steden bij 
daglicht bekijken ’s avonds zijn 
de bezienswaardigheden niet 
open. 
Ik ben wel wat gewend maar 
een uur in de rij om een Dome 
te bezoeken. 
Vroeger kon je ook nog wel 
eens een foto zonder mensen 
maken nu echt onmogelijk. 



 

H o e  m à à k t  u  h e t ?

BOUWMATERIALEN

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

Doejenburg 212-214   •   4021 HR  Maurik

Tel. 0344-782505  •  info@vanviegen.com

douglashout

golfplaten

dierenverblijf

schroeven 

schuifwanden

regentonnen

plexiglas

kanaalplaten

dakpanplaten

Bestel in de webshop 
of kom langs!

w
w

w.vanviegen.co
m

b
ou

wmater ialen

BOUW
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‘Dat Asch weinig inwoners telt, wil niet zeggen dat het dorp niet 
‘’leeft’’. Integendeel! 
Op een aantal fronten ging de afgelopen jaren het kaarsje uit, of 
ging het sterk die kant op. 
Sinds Rimmert van der Veen er tweeëneenhalf jaar geleden met 
zijn partner Hans van der Vlies kwam wonen,  gaat het weer 
bergopwaarts met activiteiten, die moeten leiden tot gezelligheid 
onderling en sociale cohesie. 
Want dat is het doel waar Van der Veen naar streeft.

Enquête
Van der Veen en zijn partner streken tweeëneenhalf jaar geleden 
vanuit de Bollenstreek in Asch neer. 
Vanaf het eerste moment voelden ze zich er welkom.  
Na hier en daar kennis te hebben gemaakt met buurgenoten, waarbij 
hij regelmatig hoorde dat het “vroeger zo  gezellig was”,  dacht Van 
der Veen: ‘’Ik ga weer leven in de tent blazen’’. 
Een enquête volgde, waar heel veel respons op kwam.  
De vragenlijst was bij iedereen persoonlijk afgegeven en ook weer bij 
ieder huishouden persoonlijk opgehaald. 
Er bleek een groot enthousiasme om mee te helpen met activiteiten 
en er aan mee te doen. Zowel de autochtone bevolking als de 
’import’ bleek interesse te hebben. 
Men wilde gezellige activiteiten die tegelijkertijd de onderlinge 
verbondenheid in het dorp zouden vergroten. 

Corona deed alle positiviteit de das om, maar juist in deze periode 
bleek dat de Oranjevereniging van Asch op het punt stond 
opgeheven te worden. Van der Ven en zijn partner wisten dat niet 
want ze waren geen lid. 
Hun buurvrouw Suus van Spanje was dat wel en stuurde hen een 
appje: ‘’De Oranjevereniging is opgehouden te bestaan, maar wij 
moeten doorgaan hoor’’. Van der Veen appte terug: ‘’Dat gaan we 
doen’’. Diezelfde avond nog, werd besloten een dorpsborrel te 
houden. 
Van der Veen, zijn partner, Suus van Spanje en Anne van Mourik van 
restaurant De Kletskop hadden in no time een �yer en bezorgden die 
huis aan huis. Het bleek goed voor 60 man publiek! ‘’Het kan dus wel’’, 
dacht Rimmert van der Veen. ‘’Dan moet er meer kunnen.
Een dorpsbarbecue bijvoorbeeld.’’
En zo was het dorpsinitiatief Asch Leeft ontstaan.

Oranjevereniging Asch Leeft
Er werd contact gezocht met het bestuur van de Oranjevereniging. 
Op het nippertje bleek de Oranjeverenigingstatuten nog niet uit de 
registers van de Kamer van Koophandel te zijn verwijderd, zodat het 
dorpsinitiatief Asch Leeft direct een juridische basis had. 
En de Oranjevereniging een doorstart maakte als Asch Leeft’. Suus 
van Spanje werd voorzitter, Hans van der Vlies secretaris, Thea van 
Ewijk (die in het vorige Oranjevereniging-bestuur al penningmeester 
was) penningmeester en Anne van Mourik en Karin van Mourik 
algemeen bestuurslid. Het bleek een slagvaardige groep 
bestuurders, die in no time de zaken op de rit had.

Veel activiteiten
Er kwam een beleidsplan, met Pasen konden de kinderen van uit het 
dorp eieren zoeken en ook was er een bezoekje aan de knu�el-
boerderij met aansluitend een huifkartocht. 
De dorpsbarbecue is inmiddels geweest. Eénderde van alle 
Asschenaren (109 stuks) was erop af gekomen. ‘’Dankzij de inzet van 
veel vrijwilligers werd het een enorm feest’’, zegt Van der Veen. ‘’Het 
was een enorm feest’’, zegt Van der Veen. ‘’Het ging niet eens zozeer 
om het barbecue-en, maar om elkaar ontmoeten, kennis maken en 
praten en gezelligheid. Van der Veen’s idee: ‘’Zoek iemand uit die je 
nog niet kent, maak kennis en stel je voor’’, bleek een succes. 
Er werd heel enthousiast op gereageerd. Inmiddels is de Speeltuin-
vereniging van Asch benaderd en zitten er gezamenlijke projecten 
in de pen.

Zo, staat er voor 24 september tijdens nationale ‘Burendag’ een 
opknapbeurt voor de speeltuin op het programma. 
Op 12 november is er een Hollandse avond. ’’ Wat wil je nog meer”, 
zegt Rimmert van der Veen, die aan alle kanten overloopt van 
enthousiasme en positiviteit. ‘’Voor 2023 komt er een jaarprogram-
ma en onze website is binnenkort in de lucht. 
Omdat we zonder subsidie werken gaan we sponsors zoeken 
‘’Vrienden van Asch Leeft’’ zoeken en gaan we voor de vereniging de 
ANBI-status aanvragen, zodat giften aftrekbaar worden.
‘’Ach’’, relativeert de immer optimistische Van der Veen, ‘’er wonen 
zulke leuke mensen in Asch. 
Er zijn plannen genoeg. 
De schouders eronder en je hebt wat leuks voor het hele dorp. 
Er moet meer levendigheid in het dorp komen en daar zijn we met 
elkaar al heel hard naar op weg.’’

“We gaan weer leven in de tent blazen”

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

Vlissingestraat 14 - 4024 JL Eck en Wiel -
www.rivierenlandnotarissen.nl - info@rivierenlandnotarissen.nl

Evert Sche�er



Bezoek het

Vogelenzangseweg 43-45
4033 AG Lienden
Tel: 0344-602250

 Fax: 0344 - 604799
www.vakgaragedehaas.nl
info@vakgaragedehaas.nl

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

onderhoud en reparatie

airco service

altijd vaste prijzen

Homoetsestraat 72  4024 HJ Eck en Wiel

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

Transport
    Verhuizingen 

Op- en Overslag

•

••

H.J. van Oort
Transport

Eck en Wiel b.v.

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

KOOPS

Gas besparen?
Wist u dat een airco ook als 
verwarming kan functioneren?

Dus op naar een warme winter

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden
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De aankoop van een sta op stoel van goede kwaliteit die helemaal 
kan worden ingesteld op de gebruiker ervan, is vaak een kostbare 
aangelegenheid. 
En dat, terwijl de stoel vaak geen jaren en jaren wordt gebruikt.

Stephan Riethoven uit Ingen ervaarde dat, toen hij naast zijn studie 
rechten een bijbaan begon in de business van deze stoelen. 
‘’Heel vaak worden deze stoelen (nieuw) gekocht, worden ze helaas 
slechts kort gebruikt en belanden ze in het ergste geval bij het afval 
als familie deze – bijvoorbeeld na het overlijden van de gebruiker- 
niet meer wilt of niet meer nodig heeft’’, zegt Riethoven, die in 2010 
een bedrijf begon in tweedehands sta op stoelen. 
En zo werd ‘een bijbaantje bij een studie’ een serieus bedrijf aan het 
Dr. A.R. Holplein in Ingen.

Alleen kwaliteit
Een nieuwe, ergonomische sta op stoel van een kwalitatief goed 
merk kost al gauw meer dan € 4.000. Vaak wordt de aankoop gedaan, 
als de stoel ook écht (direct) nodig is. En dan rijst het probleem dat 
een levertijd van pakweg tien weken tegenwoordig normaal blijkt. 
Buiten dat, wordt een dergelijke stoel dan – helaas - hooguit enkele 
jaren gebruikt. En dat kan anders!
Stephan Riethoven begon zijn bedrijf met de visie dat een sta op 
stoel van uitzonderlijk goede kwaliteit niet duur hoeft te zijn én na 
kort gebruik niet op de afvalberg hoeft te belanden. En veel van zijn 
klanten blijken daar dezelfde visie over te hebben. De bewustword-
ing dat producten natuurlijk wél goed, maar niet altijd nieuw hoeven 
te zijn, heeft Riethovens bedrijf www.staopstoel.shop in positieve zin 
in de kaart gespeeld. 

Duurzaam
Staopstoel.shop maakt onderdeel uit van VitaalZorg Nederland. 
De kort gebruikte occasions die het bedrijf levert, worden geviseerd 
en zijn verkrijgbaar in tal van kleuren in zowel stof, leer of eco-leer. 
De stoelen worden vakkundig op maat afgesteld (de zitbreedte is 
wel vast) en onder ruime garantie geleverd. 
Verantwoord omgaan met mens, dier en milieu (MVO) staat bij 
Staopstoel.shop hoog in het vaandel. 
Er wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt. Daarom worden er zoveel 
mogelijk materialen en onderdelen hergebruikt.
De stoelen die Steven Riethoven in het assortiment heeft, komen uit 
de verhuur aan hospices en luxere zorginstellingen. 
De stoelen zijn relatief kort verhuurd en hebben weinig 'geleden'. 
De sta op fauteuils worden na zorgvuldige revisie en stoomreiniging 
onder garantie aangeboden aan de particuliere markt. 
Zo voldoen deze occasion sta op stoelen aan alle kwaliteitseisen, net 
als fabrieksnieuwe stoelen. 
Ze worden in Ingen met 50-60% korting ten opzichte van de 
nieuwprijzen te koop aangeboden.

Riethoven wil alleen occasions van de beste merken, waaronder die 
van het gerenommeerde Nederlandse het merk Fitform, dat brede 
steun krijgt uit de ergonomische en fysiotherapeutische  branche. 
De Fitform stoelen zijn voorzien van drie afzonderlijk werkende 
motoren, waardoor de gebruiker eenvoudig iedere positie van 
zitten, rusten of opstaan kan aannemen.

Informatie 
‘’Niet goed zitten, wordt vooral bij ouderen een inspanning in plaats 
van dat het ontspannend zou moeten zijn. 
Veel ouderen zitten nu eenmaal (vaak) langdurig. 
Daarom moet de sta op stoel helemaal worden ingesteld naar de 
behoefte en wens van de gebruiker. 
Bij het Ingense bedrijf Staopstoel.shop gebeurt dat ook. 
Riethoven heeft de mogelijkheid om met een aantal stoelen bij de 
klant langs te gaan, maar het is ook mogelijk om de stoelen – en dat 
zijn er veel in alle kleuren, soorten en soorten stof/leer- in de 
showroom aan het Dr. A. R. Holplein in Ingen - te bekijken en prober-
en.

Wilt u eerst meer informatie? 
Lees dan alles op de website 
www.staoptoel.shop 
of bel (0344-848799) voor een afspraak! 

Ingense ondernemer geeft sta op stoel tweede leven 



 

NIEUW IN
MAURIK!



 

VITAALCLUB JULIEN in MAURIK

Na in 1989 gestart te zijn met hun sport- en gezondheidscentrum te Kesteren, vervolgens in 1992 verhuisd te zijn naar Lienden, 
hebben Juliën en Monique van der Slikke hun vleugels nu uitgeslagen naar Maurik, waar ze op het beoogde Vitaalpark in de 
nieuwe Sporthal Lignum plaats gaan nemen. Hieronder een interview: 

FB: Wat heeft jullie bewogen om naar Maurik te komen?
Juliën: Buiten dat het een geweldig mooie uitdaging is en een prachtige locatie, zijn wij ook de opdrachtnemer vanuit de gemeente 
om al het Buurtsportwerk te realiseren en onze buurtsportcoaches werken dan ook volop samen met het onderwijs, verenigingen en 
welzijnsdiensten. Vanuit die positie bekeken past het ook geweldig om op de locatie aan de Driesweg, samen met o.a. de (sport)
verenigingen een Vitaal Sportpark te realiseren. Het is uiteindelijk ook onze passie om mensen te helpen gezond(er) en fit(ter) oud 
te laten worden.
 
FB: Wat gaan jullie specifiek toevoegen aan het sportpark?
Juliën: Als 1e kunnen we ons werk als buurtsportcoaches, onder de noemer ‘Samen in Beweging’ nog beter gestalte geven, daar 
deze nieuwe omgeving zich er nog beter toe leent om een ieder in beweging te krijgen. Als 2e is het natuurlijk ook zo, dat we 
specifieke programma`s aan gaan bieden waarbij de accenten liggen op fitheid, gezondheid en preventie, dus eigenlijk alles erop 
gericht om gezond ouder te worden.
 
FB: Ook hoorden wij dat er behalve jullie Vitaalclub ook andere zelfstandigen komen te zitten in jullie 
onderkomen?
Juliën: Dat klopt. We willen het zo creëren dat we zoveel mogelijk disciplines onder één dak krijgen. Het is regelmatig zo dat je 
even wilt raadplegen met een specialist en als je dat onder één dak hebt zitten, dan werk je met korte lijntjes. Onze visie is ook dat 
de preventieve en curatieve kant ook veel meer en veel beter met elkaar zou moeten samen werken, dit scheelt zoveel gedoe. In 
Lienden hebben we het voorbeeld staan en dat werkt feilloos.
 
FB: Aan welke specialisten moeten wij dan denken?
Juliën: In dit totaalplaatje horen verschillende disciplines thuis, welke we waarschijnlijk ook nog niet allen gelijk in huis zullen hebben, 
maar dat zal zich in de loop der tijd snel uitbreiden. Voor nu zijn we in gesprek om invulling te geven aan; fysiotherapie, diëtiste, 
gewichtsconsulent, sportarts en podotherapeut. 
 
FB: Dat klinkt heel goed, waar kunnen we nog meer op rekenen?
Juliën: We komen met een geheel nieuw concept wat nog niet in Nederland is, maar waarmee we vele klachten kunnen voorko-
men en ook verhelpen, zoals lage rugklachten. Ook het vorig jaar gelanceerde Fit4Life leefstijlprogramma gaan we hier in Maurik 
inzetten en zo hebben we nog wel een aantal mooie activiteiten die gepresenteerd gaan worden.
 
FB: Komt er een samenwerking met jullie Healthclub in Lienden?
Juliën: Uiteraard gaan we elkaar zien te versterken. Zo is het voor de leden die in Maurik lid zijn mogelijk om in Lienden groepsles-
sen te volgen. Andersom is het voor de leden die in Lienden lid zijn ook mogelijk om in Maurik hun beweeguurtje in te plannen. Dus 
over en weer is uitwisseling mogelijk.
 
FB: Misschien eewn overbodige vraag, maar hebben jullie de personeelszaken al rond en weet je al wie 
hier in Maurik komen werken?
Juliën: Haha, een goede vraag hoor, maar gelukkig hebben we dat wel rond. Leuk is dat Dirk Jan van Bemmel, die al als 6 jarig 
ventje bij ons kwam judoën, hier het ‘gezicht’ gaat worden. Hij is al meer als 10 jaar werkzaam in Lienden en wordt nu dus het 
aanspreekpunt voor Maurik. Hij gaat dit samen doen met Marijke Romijn, die zelf ook uit Maurik komt en haar sporen ook al ruim-
schoots verdiend heeft op gebied van sport en preventie.
 
FB: Wanneer zijn jullie startklaar?
Juliën: We zijn bezig met de laatste loodjes, waarbij we nog wel wat oponthoud hebben met bepaalde leveringen. De officiële 
opening doen we samen met Sporthal Lignum en dat staat gepland op vrijdag 23 september. Zoals het er nu naar uit ziet kan er 
gesport worden vanaf 1 oktober.
 
FB: Komen er misschien ook nog openingsaanbiedingen?
Juliën: Jazeker, voordat we open gaan hebben we een aantal prachtige voordeelpakketten, maar ook zullen we daarna nog met 
leuke openingsaanbiedingen komen.
 
FB: Veel succes met deze nieuwe uitdaging en bedankt voor dit gesprek.
Juliën: Dank je wel, we gaan ons volledig inzetten om Maurik en omgeving te laten ervaren dat sport en bewegen iets is om blij van 
te worden.



 

Elke week verrassende specialiteitenElke week verrassende specialiteiten

Iedere 
Woensdagmorgen

op het
marktplein
in Lienden

Diverse zachte 
buitenlandse kaas

Hollandse kazen worden geproduceerd volgens het ouderswets Hollandse melkbesluit. 
De kazen zijn natuur gerijpt. Het rijpingsproces is nog traditioneel handwerk.

Diverse harde en half
harde buitenlandse kaas

Bijna 40 jaar uw
kaasspecialist

Openingstijden winkel:
Ma   09.00 tot 18.00  
Di  Gesloten  
Wo  Gesloten  
Do   09.00 tot 18.00  
Vr   09.00 tot 18.00  
Za   09.00 tot 18.00 

ZUIVEL & VLEES

Gezellig naar de ouderwetse gemoedelijkheid 
van het platteland

Volop appels en peren
 uit eigen kwekerij

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

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

Openingstijden winkel:
Ma   09.00 tot 18.00  

Streekproducten groente en fruit, zuivel en vlees

Groente en fruit uit eigen omgeving, verser
kan haast niet. Veelal ook uit eigen kwekerij.

Bestel op tijd uw kerstpakketten

 uit eigen kwekerij

Groente en fruit uit eigen omgeving, verser Bestel op tijd uw kerstpakketten

Kijk eens op onze site voor lekkere recepten met...Kijk eens op onze site voor lekkere recepten met...
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Lekkere en makelijke recepten om zelf te maken

Gehaktbal van Jonnie Boer

INGREDIËNTEN
• 500 gram rundergehakt
• 2 eetl ketjap manis of meer 
 naar smaak
• 1 eetl grove mosterd of 
 meer naar smaak
• 1/2 eetl zout
• 1 eetl franse mosterd
• 1 theel cayennepeper of meer naar smaak
• 2 eieren
• 100 gram paneermeel
• 1 pot vleesfond (380 ml)
• 25 gram boter

BEREIDEN
Doe alle ingredienten behalve de vleesfond en de boter in een kom 
en kneed het gehakt net zolang tot het goed door elkaar is 
gemengd. Draai hier grote of kleine ballen van (al naar gelang je zelf 
wilt). Je kunt daarna het gehakt direct braden, maar je kunt het ook 
een half uurtje in de koelkast laten rusten. De gehaktballen blijven 
dan beter in vorm in de pan. Smelt de boter in een pan en bak de 
gehaktballen rondom aan tot ze aan alle kanten lekker bruin zijn. Je 
kunt nu de fond er direct bij schenken, maar je kunt ook eerst het 
bakvet eruit scheppen en darana de fond toevoegen. Laat dit alles 
nog een half uurtje sudderen (bij grote gehaktballen). Kleine 
gehaktballen kunnen wel met wat minder tijd toe. Zet het deksel 
wel schuin op de pan, dan kookt de fond iets in.
Bronvermelding
Jonnie Boer

SPAGETTI MET TONIJN EN TOMATEN

INGREDIENTEN
• 435 gram tonijn uit blik, in olijfolie
• 2 tenen kno�ook, gepeld en geperst
• 30 zwarte ontpitte olijven, het liefst van die kleintjes in   
 olijfolie
• 3 volle theelepels kappertjes
• 1 grote paprika, schoongemaakt en 
 �jngehakt
• 1 blikje tomaat, gepureerd
• Goede scheut witte wijn of water
• 1 theelepel chilipoeder
• Een theelepel oregano
• Zout en peper uit de molen
• 400 gram spaghetti
• 2 goede handen sperziebonen, schoongemaakt`

INSTRUCTIES
1. Laat de tonijn uitlekken.
2. Zet een pan op het vuur en schenk hier wat olijfolie bij.   
 Fruit de kno�ook totdat deze zacht, geurend en kleur   
 krijgt.
3. Voeg de �jngehakte rode paprika toe.
4. Strooi de oregano en chili erover en roer alles om.
5. Schenk de �jngepureerde tomaten en de witte wijn erbij   
 en laat zachtjes inkoken totdat je de gewenste dikte hebt.
6. Roer de kappertjes, olijven en stukjes tonijn erdoor. Breng  
 alles op smaak met peper en zout. Laat de saus zachtjes   
 op staan zodat de smaken goed kunnen intrekken en   
 kook de spaghetti, zoals vermeld op de verpakking. Kook   
 daarnaast ook de sperziebonen in ongeveer 12 minuten   
 beetgaar.
7. Giet zowel de spaghetti al sperziebonen af en doe samen   
 met de tonijn in tomatensaus in een schaal. Schep alles   
 om en verdeel over de borden.
8. Enjoy! APPEL-KRUIMELKOEK

Ingrediënten:

200 gram boter
250 gram lichte basterd-
suiker
125 gram havermout
250 gram bloem
1 tl bakpoeder
snuf zout
3 appels
2 tl kaneel
50 gram amandelschaafsel
bakblik  ± 18x26 cm en evt mixer

Bereidingswijze:

Verwarm de over voor op 175 °C. Leg op de bodem van de bakvorm 
een vel bakpapier. Smelt de boter in de pan. Haal de pan van het 
vuur en meng de suiker en de havermout door de boter (evt met 
mixer). Zeef de bloem met bakpoeder en zout en voeg dit hier aan 
toe. Mix tot het gemengd is tot een mooi kruimelbeslag. Bekleed 
de bodem van de bakvorm met de helft van het kruimelmengsel 
en druk dit aan met de achterkant van een lepel.

Schil de appel en snijd deze in kleine stukjes. Voeg het kaneel toe. 
Doe het appelmengsel bovenop het kruimeldeegmengsel in de 
bakvorm.

Meng het amandelschaafsel door het restant van het kruimeldeeg-
mengsel. Verdeel dit mengsel over het appelmengsel. 
Bak de koek in ± 40 minuten goudbruin.

TIRAMISU

Voor ovenschaal van ± 2.25 ltr of 20 x 15 x 5 cm, ± 6 personen

Ingrediënten:
250 ml slagroom
60 gram witte basterdsuiker
4 eierdooiers
500 gram Mascarpone
250 gram lange vingers
3 kopjes hele sterke ko�e/espresso
likeur: Amaretto
cacaopoeder

Bereiding: 
Slagroom met 1 eetlepel suiker stijf kloppen.
In andere schaal: eierdooiers met de rest van de suiker in 5 minuten 
tot een romig mengsel kloppen. Dan de mascarpone erdoor mengen 
op laagste stand van de mixer.

De slagroom en het mascarponemengsel door elkaar roeren met een 
garde.

Doe de ko�e in een schaal of brede lage kan met een �inke scheut 
Amaretto. Haal hier de lange vingers doorheen en leg deze in de 
schaal tot de bodem vol is. Doe dan eerst een laagje crèmeroom, dan 
weer een laag (in ko�e gedoopte) lange vingers en zo verder tot de 
schaal vol is. Eindig met de crèmeroom!

Minimaal 3 uur in de koelkast opstijven. Daarna de cacaopoeder in 
een theezee�e doen en erover strooien naar gewenste hoeveel-
heid/dikte

recept: Verbeek eieren

recept: Verbeek eieren



 

Vogelenzangseweg 23b, Lienden
(0344) 60 14 84 – info@autobedrij�ienden.nl WWW.AUTOBEDRIJFLIENDEN.NL

• ALLE MERKEN
• ONDERHOUD
• REPARATIES
• APK KEURING
• AIRCO SERVICE
• AUTOVERKOOP

Voor het onderhouden en repareren van uw auto, ongeacht het merk, model of de leeftijd. 
Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van automechanica 
en -elektronica. Wij voeren het periodieke onderhoud van uw voertuig uit volgens de 
voorschriften van het automerk, de fabrieksgarantie blijft daardoor behouden.

Full-service autobedrijf

DE SPECIALIST IN HET AANMETEN EN VERVAARDIGEN 
VAN NIEUWE  KUNSTGEBITTEN 

Contracten met alle zorgverzekeraars
De volledige prothese zit in het basispakket

Kunstgebitten op implantaten
Frames en Partiële Protheses
Reparatie en Uitbreidingen

Gratis Advies
Flexibele Openingstijden (op afspraak)

Het werk wordt door mij volledig gerealiseerd
in ons laboratorium

Binnenhoek 2-4  4005 CB Tiel  Tel 0344 848406

UitvaartverZorging
Erik van oestZZorging
Erik van oestZZZZ

Tel. 0344-655532
Dag & nacht

   Respect voor alle wensen
Aandacht voor alle mensen

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

Lienden | 0344-600 304 |  WhatsApp | www.optiekmarieke.nl
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Buren, op deze foto zien we “De Prins van Oranje”  Het is een ronde 
stenen molen die als korenmolen is ingericht. De molen staat op de 
Molenwal en is in 1716 gebouwd als vervanging van een eerdere 
molen op dezelfde plaats. Op deze foto zien we hoe vrij de molen 
gelegen is. Nu te zien in een prachtig gerestaureerde vorm.

Ommeren, voor dit leuke huisje in Ommerenveld (Ommerenveld-
seweg) zit het echtpaar Bart en Cornelia Van Veenendaal. Een gewel-
dige foto die we ontvingen van kleinzoon Hans van Kalkeren. De foto 
straalt rust uit in deze jachtige tijd. Helaas is het huisje in 1963 
afgebroken. 

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. 

Lienden, als deze molen kon praten dan 
zou hij veel kunnen verhalen over het 
mooie Liendense dorp, de molen staat 
namelijk al sinds 1644 op deze plaats. De 
molen draagt de sierlijke naam “De 
Zwaan”. De molen is al sinds mensenheug-
enis in handen van de familie Van Harn. 
Naast deze molen hebben zij natuurlijk 
ook hun ruim gesorteerde dierenspe-
ciaalzaak.

Ingen, het Ingensche Veer is te zien op deze prachtige foto. Een fraai 
tijdsbeeld. Al eeuwenlang zijn hier talloze mensen de Rijn overgesto-
ken naar Elst (Utrecht). De overtocht was om verschillende redenen. 
Werk familiebezoek, school of gezellig winkelen in bijvoorbeeld 
Veenendaal. In vroeger jaren kon men in het Veerhuis een borreltje 
drinken.

Eck en Wiel/Ingen, op deze foto zien we 
niet de zingende zusjes, maar de zingen-
de nichtjes. Willy van Doorn en Joke 
Schimmel. Willy woonde in Eck en Wiel en 
Joke in Ingen. Begin jaren ’60 waren zij 
een populair duo dat overal in de Betuwe 
en daarbuiten optrad. Ze hadden een 
enorm repertoire, dat uiteenliep van 
algemene sfeermakers tot aan Christe-
lijke liederen.

Beusichem, met zijn prachtige Dorpsplein in vroeger jaren. Het zou 
passen in het liedje van Wim Sonneveld “Het Dorp”. De houten 
muziektent en de auto’s zijn een prachtig tijdsbeeld. Hoewel er wat 
vernieuwingen zijn, kunnen we stellen dat het Dorpsplein niets aan 
schoonheid heeft ingeboet.

Zoelmond, ook in dit Betuwse dorp zien we de schoonheid terug. In 
de jaren ’50 zagen we de telefoonpalen met straatverlichting en een 
prachtige dorpspomp. De massieve palen en pomp zien we nu niet 
meer. Alles in de keurig in de grond verstopt en de straatverlichting 
heeft een wat moderner karakter gekregen.
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Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? 
Maak dan gebruik van onze peuterspeelleergroep! De peuter-

speelleergroep is een leuke en leerzame plek waar uw kind 

onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de 

ontwikkeling van uw kind te stimuleren en het mooie is: spelenderwijs 

wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start!

De peuterspeelleergroep is geopend van maandag tot en met vrijdag 

van 7.30 tot 13.30 uur in Rijswijk. 

Kinderdagverblijf Buitenpret gaat uitbreiden!
Kinderdagverblijf Buitenpret is per 1 september 2022 uitgebreid met 

een nieuwe BSO+ groep voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Binnen 

de BSO+, wordt opvang geboden voor kinderen met een extra zorgvraag  

in een kleine groep. De kinderen krijgen tijdens de opvang de juiste 

aanmoedigingen en steun van onze pedagogische medewerkers.

Is plusgroep de Notenboom iets voor uw kind? 
Zoekt u een plusopvang waarin ruimte is voor spelen en leren op eigen 

tempo. Waar er contact is met kinderen met en zonder zorgvraag? Waar 

we alles onder een dak aanbieden? Dan is de Notenboom wellicht het juiste 

adres voor uw kind! Wilt u over één van deze opvangsoorten meer informatie? 

Neem dan contact met ons op. 

Kom een kijkje nemen!
Prinses Margrietstraat 5, 4023 AD Rijswijk (GLD)

www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl

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

25 jaar een begrip in de Betuwe



Bezoek het
Kinderdagverblijf Buitenpret is een kinderopvang van 0-12 jaar in 
het buitengebied op een voormalig fruitbedrijf. 
Op ons kinderdagverblijf zijn kleine boerderijdieren aanwezig. 
De boer Kees van Wees heeft bij ons zijn schapen in de wei rond- 
lopen en soms zijn er ook wat koeien gezellig aan het rondgrazen.

Er is een groot buitenspeelterrein met diverse buitenspeelactiviteiten 
en voor de buitenschoolse opvang een echte werkplaats. 
De omliggende bassischolen brengen hier ook regelmatig een bezoek 
en krijgen dan techniekles in deze bijzondere ruimte. 
De naam Buitenpret zegt het al we spelen en ontwikkelen veel buiten 
en hebben veel pret. 
Onze kinderen slapen zelfs buiten in speciale buitenbedden.

Op 1 september jl. was het zover. De nieuwe groep van Buitenpret 
werd geopend. Deze ruimte is geopend voor opvang van BSO+  
kinderen. Binnen de BSO+ wordt opvang geboden aan kinderen met 
een extra zorgvraag  in een kleine groep. 
De kinderen krijgen tijdens de opvang de juiste begeleiding en onder-
steuning  van onze pedagogische medewerkers.
 
De groepsnaam is “De Buitenbende”. 
Deze naam hebben de kinderen zelf uitgekozen. 
Een lekkere stoere naam voor een groep stoere kinderen die zich met 
elkaar verbonden (bende) voelen. 
Half juli hebben we groen licht gekregen van de gemeente Buren om 
deze groep te gaan opvangen. 
Met verschillende ondernemers uit de gemeente Buren hebben we 
heel hard gewerkt om de groepsruimte klaar te krijgen. 
Ze hebben hun werkzaamheden voor Buitenpret opzij gezet om deze 
bijzondere ruimte af te krijgen en het is gelukt. 
Namens onze kinderen heel erg bedankt!

De Buitenbende van Buitenpret!

Het thema van de ruimte is in de jungle. In de 
vakantie zijn de pedagogisch medewerkers 
van de Buitenbende, samen met de kinderen 
een boomhut gaan uitzoeken. 

Deze boomhut is een blikvanger in de ruimte, maar tegelijkertijd een 
rustpunt voor onze kinderen. 
Je kunt je er namelijk heerlijk in terug trekken. 

Na 24 jaar in loondienst te hebben gewerkt, zocht Rianne de Wit uit 
Maurik meer uitdaging in haar werk. O.a. dat bracht haar ertoe om 
op 1 mei 2021 haar eigen makelaarskantoor te beginnen.
Verkoop, aankoop, taxaties of bemiddeling: Rianne houdt zich met 
alle facetten van het makelaarsvak bezig. Wat daarin van groot 
belang is, is wederzijds vertrouwen. Daarmee, vindt De Wit, wordt 
een de basis gelegd voor een goede samenwerking. 
Met een open vizier werken, dat is waar ze voor staat.

‘’Ik geloof in de kracht van een goed netwerk, kennis van het gebied en 
hart voor de zaak. Ik doe mijn werk met passie en plezier, schakel snel, 
heb een �inke dosis inlevingsvermogen en communiceer duidelijk. 
Als je mij nodig hebt, ben ik bereikbaar’’, zegt Rianne de Wit. 
Voor de klant is dat een geruststellende gedachte, immers een huis 
kopen of verkopen is vaak een hele grote stap. 
Makelaar De Wit leidt haar klanten stap voor stap door dat hele proces. 
Het verlenen tot service in detail en persoonlijke betrokkenheid zijn 
pijlers waar haar werkzaamheden op rusten.

Rianne de Wit Makelaardij is een kleinschalig makelaarskantoor dat de 
verkoop van je huis begeleidt, de aankoop van je droomhuis verzorgt 
of de taxatie voor jouw �nanciering en/of verbouwing opstelt. 
Gevalideerde NWWI-taxaties worden snel geleverd.
Vanaf de eerste kennismaking en de onderhandelingen tot en met de 
juridische en �nanciële afwikkeling, doorloopt Rianne de Wit het tracé 
samen met haar klanten. 
En de service gaat verder, want ook daarna blijft de deur van het 
Maurikse makelaarskantoor openstaan.

‘’Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking’’

Makelaarskantoor Rianne de Wit is actief 
in de gehele Betuwe en als de klant dat 
wil, een stuk Land van Maas en Waal en 
Utrechtse Heuvelrug. 
Ze heeft kantoor aan huis. 
Via een afspraak kunt u daar informatie 
inwinnen en een gesprek voor een verder 
tracé aangaan.

 

Rianne de Wit Makelaardij is gevestigd aan de Prinses Marijkelaan 25 
in Maurik. 
Tel. 0344-219024 (
www.riannedewit.nl)



Frisse start van het schooljaar

En dan is het ineens weer 22 augustus…. 
de zomervakantie zit erop en we gaan 
fris het nieuwe schooljaar beginnen! 
We kijken er naar uit om alle 
kinderen weer te zien. 

De week ervoor is het team al druk bezig met alle voorbereidingen. 
Nieuwe collega's worden welkom geheten op onze �jne school. 
Er wordt overlegd, er worden plannen voor het nieuwe schooljaar 
gemaakt, lokalen worden sfeervol ingericht. 
Ook mogen we nieuwe Oekraïense kinderen komend schooljaar 
ontvangen. 
Een heel nieuw schooljaar voor de boeg waar we onze kinderen 
goed onderwijs willen bieden, waar kinderen mogen ontwikkelen en 
groeien en niet te vergeten veel plezier met elkaar hebben.

Blije gezichten komen het schoolplein opgelopen, ook wel een 
beetje spannend zo'n eerste schooldag. 
In alle klassen komen de kinderen hun lokaal in, al dan niet samen 
met een ouder. 
Nieuwsgierig naar de nieuwe meester of juf, het nieuwe tafelgroepje 
en de sfeer in de groep. En wat is het heerlijk om elkaars vrienden en 
vriendinnen weer te ontmoeten. In de kring worden vakantieverha-
len met elkaar gedeeld en gelachen. 
Wat is het �jn om weer op school te zijn! Bij de start van het school-
jaar en de weken erna zal er extra aandacht zijn voor de Gouden 
Weken waarin groepsprocessen binnen de groep veelvuldig aan de 
orde komen. 
Dit draagt bij aan een positief klimaat binnen de groep en de school 
om nog beter tot leren te kunnen komen. In één van de lokalen 
hangt een prachtige tekst op de deur: 'We bouwen aan een fantas-
tisch schooljaar". 
En zo is het! Samen met alle kinderen, ouders en het team!
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Het leerlinglighthouse team van 
de Beatrixschool in Buren

Zoals wellicht bekend is de Beatrixschool in 
Buren een ‘Leader in Me’ school. Daarom heeft 
deze school ook een leerlinglighthouse team.
Leerling Lilli van Groningen vertelt hier graag iets over:

Sinds 2017 hebben we een leerlinglighthouse, dit is een soort leerlin-
genraad. Komend schooljaar bestaat dit team uit vier leerlingen: 
Marcus, Sven, Jens en Lilli.  
We worden begeleid door juf Annelies en juf Manon. 
Om de zes weken hebben we een vergadering.
In dit team kunnen kinderen zitten uit groep 6, 7 of 8.  
Kinderen die interesse hebben in een plekje binnen dit team kunnen 
o�cieel solliciteren. Er moet dan een brief geschreven worden of een 
leuk �lmpje mag ook. 
De huidige leden kiezen zelf de beste kandidaten uit.

Het is superleuk om in het leerlinglighthouse te zitten! 
We mogen actief meedenken en helpen de meesters en ju�en van 
onze school. Zo hebben we ook meegedacht over de verkeersveilig-
heid rondom onze school. 
We hebben gemerkt dat onze mening er echt toe doet en dat we 
mogen meepraten met belangrijke zaken. 
Zo hebben we hekjes bedacht voor ons schoolplein zodat iedereen 
veilig naar en uit school kan.

We bedenken ook leuke dingen voor de school. 
De maand april stond in het teken van gewoonte 6: Creëer Synergie. 
Wij hebben toen bedacht om een wedstrijd te houden binnen de 
school: welke groep kan de hoogste toren bouwen van wc-rollen?
 Er waren twee prijzen te winnen: een prijs voor de hoogste toren, maar 
ook een prijs voor de beste samenwerking.

Tijdens de o�ciële review van The Leader in Me moesten wij ook in 
actie komen. Wij werden o�cieel geïnterviewd door mensen die onze 
school kwamen beoordelen. Wij waren daar eigenlijk niet zenuwachtig 
voor, omdat we precies weten wat we doen en we kunnen daar goed 
over vertellen. En als we even iets niet wisten hielpen we elkaar 
gewoon. Het ging hartstikke goed! 
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De Blinker 5 jarig jubileum. 

Wat een bijzondere start van het schooljaar, 
een jubileumweek omdat de Blinker op 
23 augustus 5 jaar bestond! 
Elke dag stond in het teken van een feestelijke 
activiteit. 

Op maandag was er een plechtig moment tijdens het hijsen van de 
Blinkervlag, begeleid door het uit volle borst zingen van het Blinker-
lied. Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een glas champagne. 
Proost, op naar de volgende 5 jaar!
Dat de kinderen van De Blinker geluid kunnen produceren hebben 
ze dinsdagochtend geweten in Kerk-Avezaath. 
Met potten, pannen, klaphandjes, sambaballen, ratelaars en natuurli-
jk een hoop gekakel, liepen alle klassen de lawaaioptocht door het 
dorp.

Het grote feest was dinsdagavond. 
We konden dat �jn met iedereen vieren, gezellig bij elkaar onder een 
stralende zon! Oudhollandse spelletjes, schminken en ponyrijden of 
gewoon lekker bijkletsen. 
Met een hapje en een drankje verzorgd door de leraren. 
De ranjatap stroomde rijkelijk, de knakworsten en friet waren niet 
aan te slepen en als toetje nog een heerlijk ijsje. Iedereen heeft 
genoten! 

Ook in de dagen erna is er nog �ink gesnoept. 
Op woensdag konden de kinderen wafels versieren en natuurlijk 
opeten.
Op donderdag hebben de kinderen een Action-painting schilderij 
gemaakt. Spuiten, gooien en kliederen met verf op een groot doek 
onder begeleiding van Doreen, ouder van De Blinker. 
De klodders zaten niet alleen op het doek! 
Doreen zal het doek afmaken met het logo van de Blinker en dan 
krijgt het een mooi plekje in de school.
En vrijdag sloten we de feestweek af met een heerlijk ijsje van 
Sjamaan. 
De leerlingen en leerkrachten genoten van een ijsje met een bolletje 
perzik-vanille, framboos-rozemarijn of peer-steranijs. 

Gloednieuw leerplein op obs De Sterappel

Vorig jaar kreeg de onderbouw al een prachtig 
nieuw leerplein. Maar nu was het de beurt aan 
de bovenbouw! Deze week werden de meubels
 geleverd en het leerplein klaar voor gebruik
 gemaakt. De reacties logen er niet om.
 Sommige leerlingen die onderweg waren naar hun klas bleven 
zelfs even staan om naar de nieuwe setting te kijken. 
'Wow, wat cool!' was een veelgehoorde reactie. 

Van tevoren heeft het team van De Sterappel goed nagedacht over 
de opzet van dit plein. Ieder kind leert namelijk op een andere wijze 
en heeft dus iets anders nodig. 
Het ene kind houdt van bewegen en wiebelen tijdens het leren en 
kiest voor een balance-board aan de statafel, terwijl het andere kind 
beter leert op een rustige, �jne bank. 
Waar een kruk prettig is voor de actieve houding, kunnen andere 
kinderen geconcentreerd samenwerken aan een ronde tafel met 
meegevormde bank. 
Voor ieder wat wils!

Ook is er aan gedacht aan een mooie plek om instructie te kunnen 
geven. Wekelijks is het leerplein het vaste werkhonk van groepen die 
een aangepaste vorm van onderwijs krijgen om aan te sluiten bij 
hun expliciete leerbehoeften. 
De ruimte leent zich tevens uitstekend voor groepsoverstijgende 
lessen, activiteiten en workshops.
Om de hoogte van de ruimte tot zijn recht te laten komen heeft de 
grote witte wand plaats gemaakt voor een afbeelding van een 
vriendelijke kikker. 
Daarvoor liggen uitnodigende zitzakken tussen overzichtelijke 
boekenkasten om lekker te kunnen lezen. 

Het leerplein zal af en toe ook door een volledige klas in gebruik 
genomen worden. Hoe mooi is dat: leren in je eigen school op een 
voor jou passende manier!

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

U kiezen uit maar liefst 250 verschillende pannenkoeken. Van een 
eenvoudige appel of spek pannenkoek tot een boeren pannenkoek 
of een pannenkoek met o.a. gerookte zalm en nog veel meer...

We schrijven Beusichem 1942. In huize Boon aan de Pietersteeg 
wordt Bartus geboren als derde kind in het gezin. Uiteindelijk 
zullen er 4 'Boontjes om hun loontje' komen. Het huis waarin ze 
dan wonen blijkt volgens de gemeente 'onbewoonbaar verklaard 
'en het gezin wordt gedwongen te verhuizen. Echter, pa Boon 
heeft vee en wil daar geen afstand van doen. Hij weigert tot 3x toe 
een aangewezen woning.  

Dan wordt burgemeester Mourik het zat en zegt: "nu heb ik een huis 
en daar ga je maar naar toe." Vader Boon lacht wanneer het de 
woning van oom, tante en neef blijkt te zijn aan de Maatsteeg met 
land rondom en verhuist. 
Oom en tante verhuizen blij naar Zoelmond naar de Schoolstraat 7. 
Zij wilden juist graag meer ín het dorp wonen. Bartus ging naar 
school in Beusichem en werd aangeraden daar te blijven omdat ze 
bang waren dat hij de school in Zoelmond niet zou kunnen bijbenen 
omdat ze daar met lesstof veel verder waren. Nou mooi niet dus, 
Bartus doorloopt zelfs het extra 7e jaar. Een jaar waarop hij wacht om 
toegelaten te worden tot de landbouwschool in Geldermalsen. 

Een pretjaar waarin boodschappen doen en de krant bezorgen bij de 
oudburgemeester van Everdingen belangrijker was dan bijleren. Met 
de hartelijke groeten van meester Bulten, dát moest erbij gezegd 
worden. Deze heer Bulten en zijn vrouw waren de initiators en 
dragers van het kinderkoor en de jeugdvereniging. Kinderen van 4 
tot 14 hebben ze zingen ( en boekhouden) geleerd en een plezierige 
jeugd gegeven. Bij optredens of concoursen mocht ook iedereen het 
podium op...playbackend of zingend. Onderscheid was er wel in 
kwaliteit van stem maar  werd niet gemaakt. Alle honderd deden 
mee. Bartus herinnert zich de Zwaan, een grote feestzaal aan de 
markt in Beusichem en alle winkeltjes in Zoelmond, Spaarzegels 
ophalen bij Knoop in het oude postkantoor, de schilderswinkel, 2 
smidses, de kapper, de kroeg het Hoekje later Ketel, fruitboer Olpoda 
etc. Hij groeit in deze �jne sfeer op en koopt op 14 jarige leeftijd ook 
zijn eerste 2 schapen. Echte zuivere Texelaars, stamboekvee. Hij 
brengt er graag zijn vrije tijd mee door. 

Als ontspanning trekt hij er met een groep jongens regelmatig op 
uit. Meisjes kijken en pret maken, liefst in Wijk bij Duurstede.
Daar loopt hij op een goede dag Bea Marchal tegen het lijf. En ik 
neem aan dat haar glimlach hem zo beroerd heeft dat ze tot op de 
dag van vandaag dat nog steeds naar hem doet. Met 5 broers naast 
haar wist zij naast Bartus ook haar pit te tonen. Bea trekt een half jaar 
in bij Bartus en zijn ouders aan de Maatsteeg, ze trouwen in 1970  en 
misschien mede doordat Bartus de tuin onderhoud van de dominee 
die verhuist naar Groede verhuizen ze daarna naar Maatsteeg 7 in 
Zoelmond. De cirkel is weer rond.

Eenvoud siert hen beide, klaarstaan voor anderen en geven en 
nemen is dat wat hen bindt. Samen kregen ze 3 mooie kinderen: 
Wim, Barry en Dyana. En door hen weer 7 kleinkinderen waarvan 1 
kleindochter. Trots is Bartus op allemaal. Ook vindt hij ‘t prachtig dat 
1 van de kleinzonen zijn liefde voor de schapen deelt. Hij heeft 
inmiddels van de kudde van 50 ook al 15 eigen schapen.
Tegenslag is er ook geweest, van kapotte zere knieën en operaties 
bij Bea en hem, tot gedoe 
met het hart en tot 3x toe 
zijn er schapen gestolen uit 
de wei. Ooit zelfs 7 drach-
tige, al zijn die terugge-
vonden op hun getatoeëer-
de oren ( dat mocht toen 
nog)Bartus verbaasd zich 
dat men nu juist tattoos 
sterk waardeert voor op de 
eigen huid en het bij dieren 
verboden is.
Veel doet Bartus nog altijd 
zelf. In lammerentijd zijn de 
schapen thuis in de schuur 
op eigen erf en worden 
nauwlettend in de gaten 
gehouden.
Ook in het schapenscheren is hij superkundig. Schone wol levert 
meer op, en daarom kocht hij ooit een Perzisch tapijt. Beter ook voor 
de knieën en het schaap schuift minder makkelijk weg. 
Hij haalde hiermee zelfs ooit de krant en de bladen, doordat William 
Hoogteijling dit bijzondere tafereel zag en hem fotografeerde.
Ik leerde van Bartus dat schapen 145 dgn = 5 maanden minus 5 
dagen drachtig zijn, en dat je aan de krijtkleuren kunt zien of een ooi 
bevrucht is. Een ram wordt dan geweigerd. En kan dus zijn 'kleur' 
niet meer kwijt.

De schapen en Bartus zijn zo aan elkaar gewend dat ze al op de 
uitkijk staan als het even iets langer duurt eer hij komt. Bea laat hem, 
zij heeft er niet zoveel mee, maar vind het �jn dat Bartus zijn plezier 
aan de schapen beleeft. Toch glanzen ook haar ogen als ze het over 
de lammeren heeft. Een zwaai krijgt iedereen, zo heb ik Bartus ook 
leren kennen. Dus ben je eens in de buurt, op het Hoogeinde, de 
Molenweg, het landgoed de Eng, de Voorkoopstraat of de 
Ganssteeg. Wuif dan gerust! Als je als mensen en dieren zo met 
elkaar kunt leven, met een groet en zorg en meeleven, dan ben je 
het makkelijker met elkaar eens. En dát zou Bartus graag aan deze 
tijd willen meegeven. Ben ’t wat vaker met elkaar eens en probeer 
een tevreden mens  te zijn.....zonder een heilig Boontje te willen zijn, 
sluit ik me daar graag bij aan.

Marion Bieszke

“We gaan leven in de tent blazen”
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Specialistische hulp
Tanka Tanka Psychiatric Hospital (TTPH) biedt specialistische 
klinische zorg aan patiënten met psychiatrische problematiek, 
ongeacht zijn/haar geslacht, geaardheid, geloof, nationaliteit of 
afkomst. De doelgroep betreft mensen, verblijvende in Gambia die 
in een acute psychiatrische crisis verkeren waarbij klinische hulp 
noodzakelijk is. 
Stemmingsstoornissen (depressie en manieën), psychotische 
stoornissen (o.a. schizofrenie) en verslavingsproblemen worden er 
onder andere behandeld. Veel psychiatrische klachten zijn gerela-
teerd aan drugsgebruik. 
Ook zijn er mensen met verstandelijke beperkingen (al of niet in 
combinatie met psychiatrie) opgenomen. Daarnaast worden er 
mensen opgenomen waarvan de psychiatrische problemen nog 
niet geheel duidelijk zijn.                                   
Het Psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka ontvangt van het 
EFSTH-ziekenhuis in Banjul �nanciën voor voeding, medicijnen en 
salarissen van de medewerkers.  
Alle andere kosten zoals, verblijf, bijscholing, onderhoud van de 
gebouwen en therapieën moet het ziekenhuis Tanka Tanka zelf 
betalen. Daarnaast is er regelmatig onvoldoende geld voor medicij-
nen en voeding.  
Vandaar dat elke cent aan donaties meer dan welkom is. 
Via een geweldig liedjesprogramma waar erg veel belangstelling 
voor was, werd er weer een mooie �nanciële bijdrage geleverd.
Wilt u ook een �nanciële bijdrage leveren? Bank rek. o.v.v. donatie 
Foundation SMHC Tanka Tanka RABObank: IBAN: NL57 RABO 0330 
1491 99 ; BIC: RABONL2U. 

Unieke nazomeravondvoorstelling in Erichem voor goede doel

Tijdschriften Tafel in Lienden
Elke woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur in Lienden 
organiseert Welzijn Rivierstroom in samenwerking met Biblio-
theek Rivierenland de Tijdschriften Tafel in de bibliotheek van 
Lienden.
Deze ochtend is vooral voor dames die het leuk vinden om hun 
spreekvaardigheid te verbeteren, dit doen we door samen met een 
vrijwilliger van Welzijn Rivierstroom bijvoorbeeld de Libelle of 
Margriet te lezen en de artikelen te bespreken. Van recepten tot de 
vakantie alles komt voorbij.
Aanmelden, meer informatie of je aanmelden als vrijwilliger stuur 
een mail naar magdabakker@welzijnrivierstroom.nl of klantenser-
vice@bibliotheekrivierenland.nl.
Bellen kan elke werkdag tot 14.00 uur naar Welzijn Rivierstroom 
0344-602337

                           Hulppunt in Buren-Stad!
 
Heeft u een vraag of moeite met het invullen van lastige brieven en 
formulieren, aanvragen van toeslagen, denk aan huur of energie-
toeslag. Of wilt u weten waar u recht op heeft?
Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur zijn er vrijwilligers die u 
kunnen ondersteunen met u hulpvraag. Dit kunt u doen door een 
afspraak te maken en u vraag door te geven.
Naast �nanciële vragen kunt ook vragen stellen over vrijwilliger-
swerk, leefbaarheid of mantelzorg. Elke maandag is er een sociaal-
werker van Welzijn Rivierstroom aanwezig op de hulppunten.

Woont u in de omgeving van Lienden of Maurik dan kunt u ook in 
deze dorpen terecht voor een hulppunt.
Lienden; elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur
Maurik: elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. 

Ontmoeting met inwoners uit Ingen.

Iedereen is welkom van jong tot oud!
Zin om elkaar te ontmoeten? In augustus is Welzijn Rivier-
stroom en Zorgcentra de Betuwe gestart met ontmoeting-
smiddagen. 
Deze middagen waren een groot succes, zeker na de coronati-
jd wil iedereen elkaar weer ontmoeten en is het leuk om 
samen met je dorpsgenoten een kopje ko�e of thee te 
drinken. 
Heeft u zelf leuke ideeën voor een activiteit tijdens de 
ontmoetingsmiddag dan horen wij dat graag.

De middagen zijn om de 14 dagen:  5 en 19 oktober -  2, 16 en 30 
november en 14 december.
Waar: Dorpshuis in de Gaard – Dr. A. R. Holplein 13-15
Tijd: woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Na Beusichem eerder dit jaar, was Erichem het tweede dorp waar 
het liedjesprogramma van Burenaar Mark Hofman, samen met zijn 
zus Linda en dochters Annabel en Liselot werd opgevoerd. 
Belangrijke doelstelling van de avonden was geld bij elkaar te 
brengen voor psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia. 
Een entreebedrag hoefde niet te worden betaald. 
De aanwezigen werd gevraagd een ruimhartige donatie te doen.

Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka is één van de weinige psychia-
trische ziekenhuizen in West-Afrika. 
Het is een gesloten instelling voor tachtig tot honderd patiënten, “die 
vaak nog verstoten worden uit de samenleving”. 
De stichting ‘’Foundation support mental health care Tanka Tanka 
Gambia’’ zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in 
het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka. 
Gambia is een klein land in West-Afrika, met een bevolking van 
ongeveer 2 miljoen inwoners.  Het Psychiatrisch ziekenhuis Tanka 
Tanka is gevestigd in Sukuta in het westen van Gambia. 
“Het psychiatrisch ziekenhuis valt direct onder verantwoording van 
het grote algemene ziekenhuis in Banjul”. Burenaar Mireille Vermeu-
len is bestuurslid van deze stichting . 
Ze heeft naast organisatorische zaken onder andere het aandachts-
gebied ‘’kwaliteit van zorg’’ (medicatie en wondverzorging) 



 

Provincialeweg 41 - 43 Ingen
T: 0344-602078

www.vanmourik-tuinmachines.nl

Voor iedere klus, de juiste machine
Wij leveren al meer dan 30 jaar tuinmachines 

aan particulieren en bedrijven. 

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

Tuinkwekerij Cor Nijhof 

Mauriksestraat 1 Zoelen 0344-615 439

Nu volop 
winterviolen

voor veel
kleur in de tuin

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

     Alle soorten tuinschermen

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

       Natuurlijke schermen

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

       Hout voor schuttingen   
      pergola”s en wanden   
      en overkappingen

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

www.arendsnatuurlijk.com

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

Wij zijn verhuisd!

Achter caravancentrum Midden Betuwe

Afhalenbezorgenplaatsen

Onze winkel is compleet omgetoverd in een 
magisch kerstdecor.

lichtjes warme tinten en natuurlijk heel veel sfeer.

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

 
Natuurlijk zorgen wij voor scherpe acties en voor 

de innerlijke mens

Sfeerdagen

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

www.tuincentrumvaningen.nl

Vrijdag 25 november van 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 26 november van 9.00 - 16.00 uur



Ervaringen van een importbewoner

Siertuin - plantenborders: 

•  Oktober is een goede maand om vaste planten in de tuin aan te     
planten. De grond is nu nog voldoende opgewarmd waardoor de      
   wortels er nog goed in zullen verankeren voor de winter zich laat      
   voelen. In oktober kun je de vaste planten ook nog uitgraven   
   om ze te scheuren, de jongste buitenste delen kunnen dan in de   
   grond terug gezet worden.
•  Groenblijvende heesters (struiken) en coniferen kunnen in   
   september verplant worden. 
•  Heb je grote struiken of coniferen in de tuin die je pas volgend   
   voorjaar kan verplanten dan doe je er goed aan van deze rondom  
   met de spade af te steken. Op deze manier zal de plant de   
   komende maanden vele nieuwe haarworteltjes aanmaken   
   waardoor ze zich makkelijker zal laten verplanten in het volgende  
   jaar. 
•  Denk er tijdig aan om zaden te oogsten voor volgend jaar. 
   Bewaar de zaden donker en droog. 
•  De winterbloeiende planten verschijnen in de tuincentra en    
   kunnen in de komende maanden de tuin wat op�euren. Naast   
   bloemen zoals viooltjes of winterheide (Erica's) kunnen ook   
   sierkolen, bessendragende struiken of heesters met mooie takken  
   voor kleur zorgen in de wintertuin. 
•  De hagen zijn nu al een tijdje gestopt 
   met groeien. Wil je een hele winter 
   kunnen genieten van een vrij strakke 
   haag, dan is het nu het moment om 
   deze een goede snoeibeurt te geven. 
•  Snoeivormen van buxus, liguster, taxus,
   klimop,... kunnen geschoren worden. 
   De afgeschoren buxustakjes kunt u 
   gebruiken om zelf stekken van te kweken. Zorg er bij het snoeien   
   van hagen steeds voor dat de onderkant breder is dan de boven  
   kant. Door deze tapse haagvorm kan het zonlicht tot onderaan in   
   de voet van de haag komen. 
 

Wat kunnen we in oktober in de tuin doen? 

Kuipplanten, perkgoed, eenjarige en tweejarige planten:
 
•  Zolang de planten in de bloembakken nog volop bloeien, moeten  
   ze bijna dagelijks van water worden voorzien. Planten die bloeien    
   hebben eveneens een wekelijkse portie voedsel nodig. 
•  Uitgebloeide bloemen steeds verwijderen om de bloei langer door  
   te laten gaan. 
•  Neem stekjes van de niet winterharde kuipplanten. 
   De gemakkelijkste stekken zijn de kopstekken. Snij de bovenste 10  
   cm van een takje af en verwijder de onderste 7 cm van alle blad.    
   Eventuele bloem(knoppen) worden eveneens verwijderd. Deze   
   zouden anders weglopen met de energie weg die nodig is voor de  
   wortelvorming. Vul een piepschuim bak of een bloempot met     
   stekgrond of met een mengsel van potgrond met scherp zand.   
   Steek de stekjes tot aan hun onderste bladeren in de grond en geef  
   water. Plaats boven de bak of pot een doorzichtige plastic zak zodat  
   je een soort van mini-serretje hebt. Hierdoor blijft het vochtgehalte  
   onder het plastic vrij hoog en bovendien is het er warmer. 
   Afhankelijk van de soort zullen de stekjes na enkele weken nieuwe  
   wortels hebben gevormd. 
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Nieuws van de Ingense Molen

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het enthousiasme 
rondom de Molenmaand medio dit jaar. De actie “Appeltaart in de 
Gaard” op Hemelvaartsdag was een groot succes. 
Vrijwilligers hebben heerlijke appeltaarten gebakken en de hele Gaard 
zat vol met enthousiaste mensen die genoten van de heerlijke taart. 
De foto tentoonstelling van Willem van Doorn had veel bekijks en ook 
de presentaties van molenaar Gerard waren zeer interessant. 
Al met al een groot succes waarvoor we u willen bedanken! 

Met de feestelijke molenmaand nog vers in ons geheugen is het 
alweer tijd om aan de kerstpakketten te denken. 
Na het succes van vorig jaar verkopen wij ook dit jaar weer echte 
Ingense Molen kerstpakketten.
Een heerlijk kerstpakket gevuld met eerlijke lokale producten, 
waarvan de meeste in de molen door de molenaar zelf worden 
gemaakt. Een mooi pakket om familie, vrienden of medewerkers mee 
te verrassen.

We verkopen dit jaar een groot pakket (+/-  €50,) en een 
klein pakket (+/- € 25,00). 
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor foto’s en 
meer informatie over de pakketten. 

Wilt u zeker zijn van zo’n leuk kerstpakket? 
Dan ontvangen wij uw bestelling graag uiterlijk 
1 november. De kerstpakketten zijn, net als vorig jaar,
uiterlijk één week voor de kerstdagen klaar. 

Ook dit jaar zullen we met de opbrengst van de kerstpakketten het 
onderhoud aan de molen bekostigen. 
Onderhoudswerk is vakwerk en daardoor kostbaar. 
Hierbij is �nanciële ondersteuning zeer welkom. 
Helaas zijn de subsidies grotendeels weggevallen en bestaan de 
inkomsten voornamelijk uit de jaarlijkse bijdrage van donateurs.
Onze stichting besteedt veel tijd, geld en energie om onze molen in 
stand te houden en te bewaren voor de komende generaties. 
En tot dusver met succes! 

Wilt u nu al meer informatie over onze kerstpakketten? 
Neem gerust contact met ons op via: 
stichtingvriendeningensemolen@gmail.com of via 06-51438512 of 
06-11599306



 

HÉ SPEURNEUS!
GA JIJ MEE
OP MISSIE?

MARECHAUSSEEMUSEUM.NLMARECHAUSSEEMUSEUM.NL

HEB JIJ OOG 
VOOR SPOREN?
KOM DAN NAAR 
HET M-LAB!

Het Baron van Brakell’s avonturenommetje is een feit! Zoals al 
eerder beschreven zijn de eerste plannen van het  “Avonturenom-
metje” uitgewerkt en is er een heuse route ontstaan. 
Na onze opening op 8 juni jl. hebben je helaas te maken gekregen 
met �inke vernielingen waardoor we de plannen hebben 
bijgesteld. Door de vele donaties van Kabouters en andere 
bosvrienden, hebben we de route snel weer kunnen opbouwen en 
merken we dat er al veel gezinnen van aan het genieten zijn.

Wij, de dames van de stichting, krijgen enorm veel energie van alle 
positieve reacties en enthousiaste kinderen die we geregeld in het 
Ommerense bos tre�en. 
Er is ook al een sport route van de Qr-�t gerealiseerd op onze route.  
Op de route zijn een zestal palen geplaatst die voorzien zijn van 
QR-codes en die bij scannen verschillende bewegingsoefeningen 
aanbieden. Je kunt dus tijdens het zoeken ook lekker in beweging 
zijn. Ook is dit een perfecte combinatie als je het joggen weer wil 
oppakken, elke paal bied onderbreking en hierdoor worden de 
spieren en conditie beide getraind. 

 Op onze Facebookpagina en 
Instagram hebben we bingokaarten 
staan om het zoeken nog iets 
tastbaarder te maken. De kaarten
zijn te printen of je kunt ze gewoon 
op je mobiel bekijken en afkruisen. 
Voor het herfstseizoen zullen we 
ook nog zeker wat leuke wisse-
lingen op de route gaan doen. 
Er zullen ook meer knutselideeën 
en weetjes over de natuur verschij-
nen om zo de combinatie van 
spelen en bezig zijn in de natuur te 
combineren met behoud en respect voor de natuur.

Wij kunnen nog steeds erg veel spullen gebruiken om de route nog 
verder en beter aan te kleden. Heeft u nog iets staan wat u zou 
willen doneren dan horen wij het graag! Ook heeft onze stichting 
een serieuzere vorm gekregen waardoor onze zakelijke rekening bij 
de Regiobank ook een feit is. Mocht u ons �nancieel willen steunen 
dat zou dat ook erg �jn zijn zodat er niet alleen afhankelijk zijn van 
de spullen die we uit donaties krijgen maar dat we ook kunnen 
vernieuwen en extra activiteiten kunnen toevoegen.  
Onze Stichting rekening is: Regiobank nl45rbrb8836740642 

Wij hopen komende tijd de route te blijven vernieuwen en uit te 
breiden. Hou ons in de gaten via Baron van Brakell’s avonturenom-
metje op Facebook en instagram. Heb je het Avonturenommetje 
bezocht en zet je leuke foto’s online dan waarderen wij het enorm 
dat we vermeld worden zodat wij deze ook kunnen delen! 
Ook staan we open voor suggesties van bezoekers!
 "Baron van Brakell 's avonturenommetje"
avonturenommetje@gmail.com
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Smulketting voor vogels

benodigdheden:
Naald
Sterk stuk draad
Lekkere dingen voor vogels

Neem de naald en doe het draad eraan. 
Zorg dat je veel lekkere dingen voor 
vogels hebt.

Bijvoorbeeld:
Stukjes appel
Stukjes wit brood
Stukjes bruin brood
Pinda's in dop (ongebrand voor vogels)
Gepelde pinda's
Stukjes wortel

Knutselen in de herfstvakantie

Ze ploppen overal uit de grond: paddenstoelen. 
Het is leuk om ze te zoeken. 
Onder bomen, op bomen, op omgevallen stammen en in het gras.
Welke kleuren en vormen zie je allemaal? 
Misschien wel de vliegenzwam, dat is de beroemde rood met witte 
stippen paddenstoel. 
Heel vrolijk, maar ook giftig. 
Paddenstoelen zijn schimmels. 
Grote schimmeldraden die onder de grond groeien. 
De paddenstoel die boven de grond komt is zeg maar de vrucht, 
net zoals een appelboom appels heeft. 

Als je een spiegel meeneemt, kun je ook de onderkant bekijken.

Rijg de hapjes aan de draad. Je kunt de verschillende hapjes heel 
leuk afwisselen, zodat er een vrolijke ketting uit komt. 
Pas op dat je wel genoeg draad overhoudt om de ketting op te 
hangen.
Je kunt de ketting als hij klaar is bivoorbeeld tussen twee bomen 
ophangen, of aan een vogelvoederhuisje zoals op de foto.

Idee komt van Wim's  fröbel pagina's op internet.

Paddenstoelen zoeken is leuk en leerzaam
Je kunt ze ook fotograferen met je mobieltje en thuis ontdekken 
welke soort het is. 
Zo leg je je eigen verzameling paddenstoelen aan.
Sla ze op in je computer en je hebt, als je een werkstuk voor school 
moet maken, al een leuk onderwerp.
Zoek ook eens uit hoe een paddenstoel groeit en waarom ze zo 
nuttig zijn. 

  ` Er gaat een misterieuze wereld voor je  
   open.

   Je mag ze in Nederland niet plukken   
   en mee naar huis nemen.



Bezoek het

ad ho a4 aflopend fruitbode/bronherfst22.indd   1 25-08-2022   12:11


