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

Volgende Fruitbode 
  Maart 2023

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

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

Zo, het einde van het jaar is weer in zicht. Na het warme weer gaan we de 
kou weer in. dat heeft ook weer zijn charme alhoewel we met alle 
besparingen het wel wat koudere binnentemperaturen moeten doen. 
Nou ja een trui extra en misschien komen de wolletjes van vroeger weer 
uit de kast of in de winkel. Moeten we misschien weer baaien hemden aan 
en ook lange onderbroeken dragen? De laatste kunnen de vrouwen nu 
ook onder hun broek aan, vroeger met de rokken en jurken was dat geen 
gezicht.  De geitenwollen sokken mogen ook weer. 
Hebben de oudjes als ze het nog kunnen er ook een hobby bij, of is het 
sokken breien uitgestorven. 

De sport teelt wierig in de gemeente na de opening van de sporthal in 
Maurik, veel verenigingen willen graag samengaan en er worden ook 
nieuwe sporten bij gezocht om de hal en de velden optimaal te gaan 
benutten. Als we zo doorgaan worden we misschien ooit de sportiefste 
gemeente van Nederland.

Nu de feestdagen weer naderen rest mij aan het eind van dit toch bewo-
gen jaar iedereen te bedanken voor zijn/haar bijdrage om de Fruitbode 
steeds weer mogelijk te maken. 
Hoofdzakelijk onze trouwe adverteerders. 
Zijn er mensen die echt een goed gevoel hebben bij dit magazine, dan 
zoeken wij freelancers voor de advertentie werving, een leuke bijverdien-
ste, maar een vlotte babbel en humor is wel een vereiste in dit vak. 
Ben benieuwd.

Rest mij nog ieder �jne feestdagen en een goed 2023 toe te wensen.

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Gelukkig nieuw jaar
Weer twaalf maanden

Verder in de tijd
Jaar vol gebeurtenissen
De helft alweer kwijt.

Zoveel gebeurd
In 1 enkel jaar

Nog enkele dagen
En dan staan we daar.

Daar buiten in december
Buiten in de kou

Schreeuwen we tegen elkaar
En ik tegen jou.

Ik wens je volgend jaar
Voor alle 365 dagen

Plezier, geluk en gezondheid
En hopelijk niks te klagen

Wim van Ommeren is in het geheim getrouwd met zijn 
lieve Arico. Niemand mocht het weten maar wij willen 
namens veel inwoners uit Ingen hier toch even melding 
van maken.

Wim is niet voor niets onze topvrijwilliger en je ziet hem 
overal druk in de weer bij allerlei evenementen in de 
omgeving.

Namens alle mensen uit Ingen en omgeving van harte en 
geniet van jullie liefde voor en met elkaar.



Bezoek het

  Ontstoppen en reiniging 
  Camera inspecties 
  Leiding detectie 
  Preventief onderhoud 
  Kalk, Vet en wortels frezen 
  Rook detectie 
  Vernieuwen en herstellen 
  Herstel hak en breekwerk 
  Grond en straatwerk 
 
 

Uw riool, onze zorg 

 

Twee Sluizen 11       www.aanpak.eu 

4016 DC Kapel-Avezaath     info@aanpak.eu 

0344-66199        06-46076572 
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Kerstdorpclub
In de loop van de jaren heeft ze pakweg 80 huisjes, honderden 
poppetjes en 1500 bomen en struiken verzameld.  
‘’Je koopt wat, je verkoopt weer wat en je hebt weer geld om wat 
nieuws te kopen’’, licht de kerstdorp-bouwster toe. Inmiddels is ze al 
jaren lid van de ‘’Kerstdorpclub’, waarvan de leden een aantal keren 
per jaar bij elkaar komen. Daar vinden demonstraties plaats, wordt 
informatie uitgewisseld en worden objecten geruild en/of verkocht. 
‘’Ik ben er het hele jaar mee bezig’’, vertelt ze. ‘’Dit is geen hobby voor 
alleen de kerstdagen. Als het kerstdorp in februari wordt afgebroken 
en ik heb zin, ga ik een zomertafereel of strandtafereel maken. Niet 
groot hoor: 60 x 80 cm . Zoiets.

Beetje hebberig 
Deze periode is het voor Yvonne dagwerk om het kerstdorp – denkt 
de laatste week voor kerst- af te krijgen. ‘’Maar het staat in de kamer, 
dus je kunt lekker doorwerken’’, zegt ze. 
Ondertussen kan ze het huishouden ernaast doen én nog in de 
gaten houden wat er op marktplaats of in de kerstdorpclub via 
facebook wordt aangeboden. ‘
’Want ja…. een beetje hebberig word je er wel van’’, zegt ze. 
Met een maximale limiet van 30 euro per object waar op geboden 
kan worden, houdt ze haar hobby in �nancieel opzicht binnen de 
perken. 
Anders zou het ook niet leuk meer zijn. Inmiddels heeft ze al wel 
voor een aardig vermogen kerstdorpobjecten verzameld. ‘’Het is een 
leuke investering’’, zegt Netten ‘’De objecten – helemaal van de 
goede merken- blijven waardevast’’.

Sinds ze met het bouwen van kerstdorpen begon, heeft ze al menige 
hoofdprijs in de wacht gesleept. 
Het leverde haar �kse geldprijzen en waardebonnen op, die zijn 
omgezet in prachtige objecten die ze altijd een keer kan verwerken 
in een kerstdorp. Tientallen kennissen, vrienden en ‘’zomaar’’ 
Beusichemmers en streekgenoten (een enkele zelfs landelijk) komen 
zich jaarlijks vergapen aan de enorme creatieve kunsten van Yvonne 
Netten. 
En het moet gezegd: Als alle objecten een plekje hebben gekregen 
weet je werkelijk ook niet wat je ziet! 

Wil je ook eens kijken naar het kerstdorp mail dan even naar:  
 Yvonne van Beek:  yvanbeek@solcon.nl ( alleen op afspraak. )

“Dit is geen hobby voor alleen de kerstdagen” 
De laatste zondag van september gaan bij Yvonne Netten thuis in 
Beusichem de tafel en stoelen aan de kant en wordt er vanaf dat 
moment gegeten in de serre. 
Het is de start van de bouw van een immens kerstdorp waar tot op 
de millimeter over wordt nagedacht. Voorheen draaide Yvonne 
haar hand niet om voor een kerstdorp van een meter of zes en 1.70 
meter diep. 
Nu doet ze het iets rustiger aan, alhoewel een meter of vier nog 
steeds enorm is.

Een heel gedoe 
‘’Natuurlijk! Als het klaar is, is het geweldig. 
Maar het bouwen is het allerleukste’’, zegt Netten, die het hele jaar 
door, bezig is met haar hobby.
De start van het bouwen van immense kerstdorpen begon in 1995, 
toen ze de dag voor kerst bij de Makro was. 
Daar waren toen de kerstdorphuisjes in de uitverkoop. 
Leuk, dacht ze en ze kocht vijf huisjes, een kerk en wat poppetjes en 
kleedde het kerstdorpje aan met sneeuw dat ze maakte met spullen 
uit de verbandtrommel. 
Het jaar erop werd haar kerstdorp groter en het jaar daarop maakte ze 
voor een tuincentrum de basis voor een kerstdorp in een kerstshow. 
Het kwam voort uit het werk dat ze, samen met haar in 2002 overleden 
echtgenoot deed in hun standbouwbedrijf plus de interesse in het 
maken van kerstdorpen. 

Jaar op jaar verzorgde ze bij het tuincentrum de basis voor een groot 
kerstdorp en ondertussen bouwde ze thuis ook aan grote kerstdorp-
en. ‘’Het ging van kwaad tot erger’’, vertelt ze. 
De kerstdorpen werden groter en meer en meer ging ze thuis zelf ook 
de basis maken voor dorpen: Ze ontwierp – en zo werkt ze tot vandaag 
de dag nog, de landschappen. 
Ze creëert ze met pur, bewerkt dat en snijdt alles in model. Vervolgens 
komt er een laagje alabastine op, dat een eerste laag verf krijgt. 
Daarna werkt ze er van onder naar boven nog een laagje verf op, 
waarna de details erop worden geschilderd. 
Het geheel wordt daarna met sneeuw afgewerkt. 
Als laatste komen de huizen, de poppetjes, de bomen, de straatjes 
(waarvan ze stenen trouwens ook zelf maakt) en verder alles wat ze er 
elk jaar bij bedenkt.
Voor de leek lijkt het een heel gedoe, voor Yvonne is het een vorm van 
rust om iedere keer weer wat te bouwen. 
Ze bewaart het hele jaar door de ‘’ko�eprut’’, zoals ze het zelf noemt, 
op de zaak van haar huidige echtgenoot. ‘’Daar kan ik weer aarde van 
maken. 
En eierdozen… die zijn weer goed om er straatsteentjes van te 
maken’’.  
En zo bedenkt Yvonne ieder jaar weer iets anders en bouwt ze ieder 
jaar een ander prachtig tafereel.



Bezoek het

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

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

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

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

Citroën C3 1.6 Blue HDI Business 
bouwjaar 2015 - € 7.995,-

Peugeot 108 1.0e VTi Active  
bouwjaar 2016 - € 7.250,- Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline 

bouwjaar 2020 - € 20.950,-

Volvo S40 1.8 Edition II 
bouwjaar 2007 - € 4.195,-

Peugeot 308 1.2 Puretech BlueLease 
Executive - bouwjaar 2016 - € 12.350,-

Opel Corsa 1.4 Edition
bouwjaar 2016 - € 9.995,-
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Hart voor Maurik 

Een klein facebookgroepje dat uitgroeit tot een actieve groep inwon-
ers die omzien naar een ander, hoog in het vaandel heeft. 
Dat is de facebookgroep ‘’Hart voor Maurik’’.

Het bescheiden facebookgroepje deelde leuke vertelsels over en 
foto’s van ‘’oud’’ Maurik, tot het moment dat er – met de komst van 
asielzoekers eind augustus- veel reuring in het dorp kwam.  
Het was een hectische en warrige tijd voor veel dorpsgenoten, maar er 
kwam iets positiefs uit voort: het ‘’dorpsgevoel’’ kwam weer terug. 
De groep facebookers zag dat het ‘’hart voor Maurik’’ weer begon te 
kloppen en kwam direct op de gedachte hier iets mee te gaan doen. 
Inmiddels is het kleine groepje uitgegroeid tot een actieve groep 
inwoners die verbindt en de zorg voor elkaar hoog in het vaandel 
heeft staan in deze onzekere en voor vele een moeilijke tijd.
 
Dat heeft onder meer geresulteerd in een eerste versie van de ‘’Eerlijk 
delen kast’’. Deze kast staat aan de zijkant van de woning aan de 
Lijsterbesstraat 14 in Maurik. 
De opzet van de kast is kortweg: ‘Heb je wat over, kom het brengen. 
Heb je nodig, kom het halen!’ 
De kast blijft op deze manier goed gevuld, mede door de donaties van 
plaatselijke middenstanders.

Daarnaast is het project Eten wat de pot schaft’ inmiddels van start 
gegaan. Op 9 november hebben in totaal al 26 huishoudens heerlijk 
gesmuld van de boerenkoolstamppot.
De maaltijden worden door groepsleden gekookt en zijn gratis. 
Om dit te kunnen blijven doen, is er bij de ‘Eerlijk delen kast‘ een 
spaarpot neergezet. 
Donaties voor dit geweldige initiatief zijn derhalve meer dan 
welkom.
     Met deze giften en de   
    donaties van verschillende   
    ondernemers wordt gepoogd  
    elke week een stamppot of   
    soep te maken voor de   
    mensen die dat willen.
    Kijk voor meer informatie op  
    de facebookgroep Hart voor   
    Maurik (gem.Buren).

  Na twee jaar van afwezigheid gaat dit jaar de   
  Betuwse Oliebollenrun weer van start op 31   
  december in Tiel. 
  De leukste /vetste hardloopwedstrijd van de   
  Betuwe kent een afstand van 5 of 10 kilometer. 
Daarnaast wordt er dit jaar ook weer een kidsrun en een minirun 
georganiseerd. 
Kortom, hét evenement voor het hele gezin om het jaar sportief af te 
sluiten. 
Naast hardlopen staat het evenement ook in het teken van goed doen 
voor een ander oliebollen. 
De run wordt georganiseerd door JCI de Betuwe, een netwerkclub voor 

jonge ondernemende mensen die actief bijdragen aan de 
maatschappij. In het kader hiervan hebben zij ook dit jaar weer een 
oliebollenverkoop gekoppeld aan het evenement. 
De oliebollen worden gebakken door Jan Pieter Duijn en de 
opbrengst van het totale  event komt ten goede van twee goede 
doelen: Roparunteam 108 move2ur, (waar besteden zij het aan?) en 
Stichting Het Gehandicapte Kind, waarbij de speeltuin in Zoelen 
opgeknapt wordt. 
 
Inschrijven kan gemakkelijk via de website www.betuwseoliebol-
lenrun.nl. 
Hier is ook alle informatie over het event terug te vinden.
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Bezoek het

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 Hofstede 30, 4033 BV Lienden
Telefoon Email

Website
085 87 68 962 info@jvdict.nl

www.jvdict.nl

Automatisering

Koppelingen

Webapplicaties

Webshops

Websites

Ruim 10 jaar een betrouwbare partner op gebied van:

IT diensten:

     VoIP telefonie

     Microsoft 365

     Systeembeheer

     Netwerkbeheer

     Cloud werkplek
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De raadzaal wordt de ruimte waar het ontstaan van Buren tot de 
renovatie (plm. 1960), het moment van de start van de restauratie én 
alle belangrijke jaartallen wordt vorm gegeven. 
De benedenverdieping zal over Buren zelf gaan.

Vanuit de middenverdieping zie je door het raam de Lambertuskerk 
waar Willem van Oranje en 
Anna in 1851 binnenliepen, 
toen ze gingen trouwen. 
Dat moment wordt aange-
grepen om uit te beelden. 
Ook het verhaal van het 
kasteel, van het graafschap 
Buren en van Maria van 
Oranje (de dochter van 
Willem en Anna) wordt daar 
weergegeven. 
Deze verdieping wordt 
helemaal ingericht als de 
verbintenis tussen Buren en 
het Koninklijk Huis.
Op de bovenverdieping 
gaat alle aandacht uit naar 
het Koninklijk Huis, vanaf Willem I tot Amalia. Daar komt ieder jaar 
een wisseltentoonstelling met voorwerpen uit het huidige museum. 
   
Polderhuisje
Het Polderhuisje (het pand naast het oude stadhuis dat tot voor kort 
als winkeltje diende) krijgt ook een nieuwe functie: Dat wordt het 
startpunt van stadswandelingen. 
Vroeger was daar ook een bovenverdieping, de burgemeesterskam-
er van o.m. burgemeester Van Sandick. Die kamer wordt weer in ere 
hersteld; het bureau van burgemeester Van Sandick is er zelfs 
nog….. 
In deze kamer wordt de renovatie van Buren in beeld gebracht.

Geld en handen
Museum Buren en Oranje heeft net als veel verenigingen en 
maatschappelijke organisaties een �ks tekort aan vrijwilligers 
gehad. Nu gaat het goed! Het museum heeft pakweg 20 / 25 vrijwil-
ligers. En dat varieert van iemand die elke morgen de deur open 
doet en de lichten aan, tot vrijwilligers die elke keren per week de 
entree runnen. 
Een paar bestuursleden kunnen er nog wel bij. Helemaal   omdat er 
richting volgend jaar grote plannen liggen. 
De ‘’vrienden van het museum’’ moet weer nieuw leven worden 
ingeblazen, de plannen van de verbouwing liggen klaar, en ‘De 
nacht van Buren’’ (waarover later meer) staat in de kinderschoenen. 
‘’Geld en handjes’’. Dat hebben we nodig, zegt voorzitter Johan 
Jonkers.          

Zonder visie geen toekomst 
    Bijna 500 jaar is het pand,   
    waarin museum Buren en   
    Oranje sinds 1988 is geves-  
    tigd (het oude raadhuis aan  
    de markt in Buren), eigen  
    dom van  de gemeente   
    Buren. 
    Maar zal dat ook zo blijven? 
    De gemeente gaat eigendom- 
    men afstoten en ook het   
    voormalige stadhuis zit in   
    deze vastgoedpoule. 
    En zo zijn er in Buren nog   
    meer historische panden,   
    waarvan de huidige gebruik- 
    ers nog niet weten wat de   
    gemeente ermee gaat doen.

Voor museum Buren en Oranje wordt 2023 een heel belangrijk jaar. 
Er liggen enorme verbouwplannen, maar daar wordt geen begin mee 
gemaakt voordat bekend is of het museum ook werkelijk in het 
huidige pand kan blijven. Begin 2023 moet de raad daarover een 
beslissing nemen. 

Buren en Oranjes
Als het aan Johan Jonkers – sinds januari dit jaar voorzitter – ligt, gaat 
het museum een enorme gedaanteverwisseling ondergaan. 
Daarmee zijn subsidies gemoeid, maar die wil hij niet aanvragen 
zolang niet bekend is of het museum in het pand mag blijven. ‘’Ik ga 
op deze basis geen tonnen gemeenschapsgeld investeren’’, zegt hij. 
Maar onder het motto ‘’zonder visie geen toekomst’’, is er al wel hard 
gewerkt aan plannen. 
Het museum is nu veel Koninklijk Huis en Oranje(s) en weinig Buren. 
Daar gaat verandering in komen. ‘’Alle speelgoed van Prinses Juliana, 
alle aardewerk, kleding en wat al niet meer….. allemaal prachtig, maar 
too much’’, zegt de voorzitter. ‘’En behalve dat, zit er ook geen 
verhaallijn in.’’
Zo vreemd is dat trouwens niet.  
Het museum is gestart vanuit een verzameling én verzamelwoede van 
de heer Thijssen, waardoor het min of meer een klassiek verzamelmu-
seum is geworden. 
En dat is  de tijd voorbij. 
Het streven is nu om het museum in te gaan richten vanuit het idee: 
Buren en de band met de Oranjes.

Plan
Als het museum mag blijven en er is genoeg geld, gaat de heleboel op 
de kop.
Wat nu entree is, wordt een ruimte waar Anna van Buren de bezoekers 
gaat ontvangen en uitleg geeft. Ook mensen die voor Buren erg 
belangrijk zijn geweest zullen daar acte de préséance geven.

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...



Bezoek het

Buren     Geldermalsen 
Graafschapsstraat 2d, 4116 GE Oudenhof 2F, 4191 NW
M: 06-45476815  |  info@dekrachtwacht.nl  |  www.dekrachtwacht.nl

Zet de stap naar een gezond gewicht dat blijft! 
Maak vrijblijvend een afspraak!

Ina van Lith, 
voedingscoach

Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. - Prinses Margrietstraat 5 - 4023 AD Rijswijk - T: 0345 - 502536

Kaasautomaat Vernooij
Donkerstraat 19
4119LX Ravenswaaij

De Stompetoren kaas en boerenkaas 
van Snoek, zomaar een selectie uit ons 
zorgvuldig geselecteerde assortiment kaas en 
noten van Niels Vernooij. 

De automaat geeft je als consument een extra locatie om onze 
producten aan te scha�en. 
Wij bevoorraden de automaat dagelijks. 
Hierdoor heb je altijd ruime keuze uit onze (h)eerlijke  producten. 
Al met al is de automaat een veilige en bovenal handige optie voor de 
voorbijrijdende �ets of automobilist die eens extra wilt genieten van 
onze kaas en noten hebben we ook verrassende seizoenskazen.

Houd er rekening mee dat er bij onze automaat alleen met muntgeld of 
met de pin betaald kan worden!

Kaas waar je voor terug komt

Kaas en noten dicht in de buurt

Noten, krakend vers, 
smaakvol en top kwaliteit.

Nieuw!
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Volleybalvereniging De Driesprong heeft natuurlijk gebruik gemaakt 
van dit evenement: Zo gingen de leden van de vereniging met aanhang, 
oud-leden (waaronder 1 oud-international die voorheen de heren 
trainde, Lidy Schut!) en geïnteresseerde, potentielle leden naar een 
interland Italië – België (Gelredome) en hebben ze op basisschool De 
Wiekslag een lezing te gegeven over volleybal, het WK, zit- en beachvol-
leybal en het belang van bewegen en gezonde voeding. 
Een andere voormalig herentrainer van De Driesprong -Chantal van 
Wamel, nu de teammanager van het nationale (dames)zitvolleybalteam- 
was 1 van de sprekers op de Wiekslag en heeft de bovenbouw vervol-
gens ook een volleybalclinic gegeven.
Inmiddels heeft De Driesprong  - vanwege de grote inzet voor leefbaar-
heid in de kleine kernen – van een gemeente leefbaarheidssubsidie 
ontvangen. Daarmee werd een heus WK-oranjecafé te gerealiseerd in 
zaal De Hoekenburg in Rijswijk. 
I.v.m. gezonde voeding zijn het echter italiaanse capresespiesjes 
geworden, die hand in hand gingen met de oerhollandse bitterballen.

Informatie
Wie interesse heeft in de volleybalsport kan bij De Driesprong vrij-
blijvend komen kijken of er een paar keer meedoen. Alleen of met een 
vriend(in): je bent meer dan van harte welkom! Voor meer informatie:  
www.vvdeDriesprong.nl  (Dirk van Suilichem 06 – 54 77 15 05, Karin 
Nagorka 06 – 10 14 00 31 of Johan Zaaijer 06 – 54 95 35 74. 

Volleybalvereniging De Driesprong timmert �ink aan de weg 

Uitvaartverzorging Erik van Zoest heeft van de gemeente Buren 
groen licht gekregen om in Ommeren, in het uitvaartcentrum, een 
Resomatorium te realiseren. Na een grondige verbouwing is het 
de bedoeling dat er meer parkeergelegenheid komt en het 
centrum volledig energie neutraal gaat werken. Maar het meest in 
oog springende is misschien wel de mogelijkheid voor resomeren.
 
Maar wat is resomeren nu eigenlijk? 
Resomeren is een proces waarbij het lichaam van een overledene 
wordt ontbonden in verwarmd water. 
Dit vindt plaats onder verhoogde druk, waardoor het water niet gaat 
borrelen. 
Om het proces te beginnen wordt er na bepalen van het 
lichaamsgewicht het basische middel kaliumhydroxide toegevoegd. 
Dit is dus geen zuur, maar juist het tegenovergesteld. 
Resomeren vormt daarmee een alternatief voor cremeren of begra-
ven en is in beginsel niet anders dan een andere uitvaart. 
Het verschil zit alleen in de laatste stap. 
Na circa 3,5 uur is het proces klaar. 
Het gene wat overblijft is een waterachtige steriele vloeistof, ook wel 
e�uent genoemd, de botten van de overledene en eventuele 
medische hulpmiddelen en sieraden. 
De vloeistof wordt gezuiverd in een zuiveringsinstallatie en stroomt 
weer terug naar de watercyclus of als grondverbeteraar. 
De beenderen worden gedroogd en ver�jnd, net als bij een 
crematie. Alleen waar de as van een crematie grijs tot zwart is en 
wisselend van structuur is de poederas van een resomatie wit en 
egaal van samenstelling. 

En de medische hulpmiddelen zoals een kunstheup of pacemaker 
zijn nog volledig intact kunnen in principe opnieuw worden 
ingezet.
Al met al de meest duurzame methode voor een uitvaart omdat er 
geen gas gebruikt wordt en er geen verbrandingsproces plaatsvin-
dt. Tevens de mogelijkheid voor hergebruik van het e�uent en de 
medische hulpmiddelen. 
Tot slot liggen de kosten via deze methode voor een uitvaart lager 
t.o.v. een crematie.
Als halverwege het komende jaar het uitvaartcentrum weer in 
gebruik kan worden genomen is het naast resomeren uiteraard ook 
beschikbaar voor condoleances, opbaringen en uitvaartdiensten. 
Ook voor begrafenissen en voor collega uitvaartverzorgers.

Erik van Zoest opent eerste Resomatorium in Nederland 

Uitvaartverzorging Erik van Zoest
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
T: 0344-655532

Volleybalvereniging De Driesprong en het (WK) vrouwenvolleybal 
hebben één ding met elkaar gemeen: De liefde voor het volleybalspel. 

De actieve sportvereniging uit Rijswijk kan niet tippen aan het niveau 
van die dames natuurlijk, maar de kans is groot dat ze ze wèl overtre�en 
qua gezelligheid. 
Met leuke activiteiten en een eigen bar in De Hoekenburg in het Burense 
Rijswijk zet de vereniging gezelligheid op dezelfde voet als sportiviteit 
terwijl de professionele trainers zorgen voor voldoende sportieve 
uitdaging. 
Deze combinatie van gezelligheid en sportiviteit trekt vooral voormalig 
Nevobospelers aan, die wat vrijblijvender willen spelen, de weekenden 
vrij willen hebben, maar toch op een leuk niveau willen blijven volleybal-
len. 

Leden van De Driesprong komen uit de hele regio, tot aan Slijk-Ewijk toe! 
Met vooralsnog drie teams (2x heren, 1x dames) en bij gelegenheid een 
gemengd team, nemen de teams in verschillende klasses deel aan de 
Rivierenland- (Recvol) en de Maas & Waalcompetitie.

Kleine, gezellige vereniging
Het WK zette de volleybalsport weer in de spotlights. 
De Rijswijkse vereniging was daar blij mee. 
Het bestuur hoopt dat meer mensen hierdoor zelf ook (weer) eens willen 
gaan volleyballen. 
Tegen de trend in groeit Volleybalvereniging De Driesprong. 
Het is een kleine, maar gezellige vereniging, die hard aan de weg timmert 
qua bekendheid en gezelligheid. Inmiddels is het daardoor de grootste 
volleybalvereniging van de gemeente Buren geworden. De leden van de 
vereniging hebben hun medewerking verleend aan het onlangs 
geopende netsportveld in Maurik waarbij ook international Demi 
Korevaar aanwezig en was één van de verenigingen bij de sportinstuif 
zaterdag 24 september, ter ere van de opening van de nieuwe sporthal. 

Pr voor de volleybalsport
De gemeente Buren (en Neder-Betuwe) mochten het nationale Italiaanse 
team huisvesten (overnachten in Fruithotel Ochten,
trainen bij Julien, Lienden) dat twee maanden geleden meedeed aan het 
WK (dames) volleybal en daar zelfs een bronzen medaille pakte.

Oud Nieuw



Bezoek het

Een woord van dank
In de vorige editie deden wij een oproep om ons 
te helpen. Diverse proefpersonen hebben zich 
gemeld waar we behandeltechnieken op hebben 
kunnen oefenen. Zonder deze hulp was dit niet 
mogelijk. Vandaar een welgemeende dank voor 
uw medewerking!

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Geriatrische 
(ouderen) Fysiotherapie, Tinnitus Therapie (oorsuizen),

Orofaciale Fysiotherapie, KISS en Mulligan Concept

Vlissingsestraat 14
4024 JL Eck en Wiel

Telefoon 0344-693472
WhatsApp: 06 40324073

info@fysiotherapieeckenwiel.nl
www.fysitherapieeckenwiel.nl

Eck en Wiel
Fysiotherapie

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

Zorgverzekering
Het is tijd om uw zorgverzekering nog eens goed te 
bekijken. Niet alleen veranderen de premies, ook 
veranderen ieder jaar de voorwaarden en vergoe-
dingen.
Daarom is het belangrijk om ieder jaar uw polis te 
checken en af te wegen met het overige aanbod.

Wij komen ook bij u thuis
Lukt het niet om naar onze praktijk te komen, of 
bent u moeilijk ter been?
Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Onze therapeut Anna Jansma komt met hetzelfde 
plezier aan huis. Zo hoeft u dus niet te blijven 
zitten met uw klachten.

Hersteld van Corona maar nog niet de 
oude?
Sommige mensen houden langdurige klachten 
nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dit kunnen ook 
spier- en gewrichtsklachten zijn. In veel gevallen kan 
uw fysiotherapeut hier positief resultaat boeken.
Bel ons voor een intake.

Nieuw in 2023
Wij kijken, mede door uw vertrouwen, terug op 
een jaar met mooie ontwikkelingen binnen onze 
praktijk.  Vanaf 2023 breiden wij onze dienstverle-
ning uit en zijn wij 4 avonden geopend!

voorspoedig 2023.

Wobbe Wolters, Bsc.

Anna Jamsma, Msc.

Dirk Daniëls, Msc.



Het sneeuwde! Overal dwarrelden de witte vlokjes massaal uit de 
lucht. De wereld zag er ineens sprookjesachtig uit. 
Alles verstilde de anders zo drukke wereld. 
Alle bomen droegen een prachtige witte laag op hun takken. 
Op de paden lag er wel vijftien centimeter sneeuw!

Een jong stel wurmde zich erdoor. 
De vrouw was hoogzwanger. 
Haar vriend sloeg liefdevol zijn arm 
om haar heen. 
Hij drapeerde een dekentje om haar
frêle schouders en �uisterde haar 
wat bemoedigende woorden toe. 
Zij glimlachte vriendelijk. De sneeuw kraakte onder hun voeten.
 In de verte zagen zij de verlichting van een huis. 
Daar konden zij hulp vragen, want het was echt geen weer om een 
hond door te jagen. 
ngemerkt waren zij middenin een sneeuwstorm terecht gekomen. 
Eindelijk! Daar was het huis. Hij belde rillerig aan.

Krakend ging de deur van het slot. 
Een pinnige vrouw deed open en bleef met gekruiste armen in het 
deurgat staan.
“Wat mot je?”, vroeg ze in plat dialect.                                                                             
“Dag mevrouw. Mogen wij hier even schuilen alstublieft?”, vroeg de 
man.
“Nee! Ik moet niks van vreemdelingen!”, beet zij hem toe.
“Maar mevrouw, het is zulk slecht weer en mijn vrouw is 
hoogzwanger!”’, stamelde de man verbluft.
“Niks mee te maken! Dan ga je maar naar het Inloophuis! 
Nog één kilometer �ink doorstappen. 
Doei!”, zei ze en ze meet de deur voor hen dicht.
“Red je het nog?”, vroeg de man met tranen in zijn ogen aan zijn 
vriendin.
“Ja hoor lieverd. Onze Lieve Heer zal ons wel helpen”, zei ze.
“Kom op, nog even �ink zijn!” Zij strompelden verder. 
Een half uur later kwamen zij in de bewoonde wereld. 
Hij belde bij het eerste het beste huis aan. In de gang werd het licht 
aangeknipt. Een vriendelijke oude man deed open. 

 

Een Kerstavond om nooit te vergeten
Verbaasd keek hij het verkleumde tweetal aan.
“Ach, moedertje, kom snel binnen!”, sprak hij bezorgd. “Wie stuurt er 
nu mensen door zulk vreselijk weer?”
Beschaamd sloegen zij hun ogen neer. 
Zij zwegen echter. Plots sloeg Maria haar handen rond haar buik. 
Ze kreunde.
“Hebben jullie even geluk dat ik vroeger huisarts geweest ben!”, zei 
de oude man. “Kom snel mee naar de praktijkkamer hiernaast!” 
Dat deden zij. De oude arts zette snel alles klaar en hielp Maria op de 
verlostafel. Jozef ging naast haar staan en hield haar hand vast. 
Niks te vroeg! Daar kwam het hoofdje en vlak daarna volgde het 
lij�e. Wat een prachtige baby!

Wat later zaten Jozef en Maria, met hun baby in de armen, gezellig in 
de woonkamer van de arts. Hij keek blij.
“Dank u wel mijnheer omdat u ons geholpen heeft!”, sprak Jozef 
dankbaar.
“Ach, dat geeft helemaal niks. Anders zat ik hier toch maar in mijn 
eentje”, zei de oude man verdrietig. “Mijn vrouw is vorig jaar gestor-
ven, weet je. Door corona zitten alle mensen nu in quarantaine. 
Geen restaurants en geen café ’s open vanavond. Ik heb ook geen 
kinderen en de buren zitten in hun eigen bubbel. Het is me een rare 
wereld tegenwoordig!”

“Dan mag u ons kindje delen!”, 
sprak Maria ineens. “U hebt ons wel zo 
liefdevol geholpen toen wij in grote 
nood verkeerden!” 
Zij legde haar zoontje in de armen van 
de ontroerde man. 
Hij keek de pasgeborene vertederd aan 
en aaide hem even over zijn zachte 
haartjes.
“Hier heb ik altijd over gedroomd!”, sprak 
hij met een brok in zin keel. Maria en Jozef glimlachten hem toe. 
Het kindje lachte naar hem! 
Toen leek het alsof heel de wereld ineens verlicht werd. 
Zo ’n prachtige Kerstavond hadden zij nog nooit gehad!

13

Persoonlijk 
Betrouwbaar 
Sterk regionaal 
Intake gesprek bij jullie thuis 
Gra�s gebruik borstkolf in kraam�jd 

Aanmelden voor kraamzorg? Of wil je graag meer informatie?  

Kijk dan op onze website of bel ons persoonlijk: 0488-482151! 

©Laurine Vandepitte
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Het eCoBuren katern “Samen op weg naar 
een duurzame toekomst verscheen eind 
2021. Inmiddels zijn we een jaar verder. 
Een jaar waarin superveel is gebeurd. D
e noodzaak om maatregelen te nemen 
tegen de verdere achteruitgang van onze 
leefomgeving is schrikbarend toegenomen. 
Anderzijds, wanneer de nood hoger wordt 
nemen ook de kansen toe. 
Het bewustzijn om echte stappen te zetten 
groeit, bij de overheid maar ook bij ons zelf, 
bij onze huishoudens en onze onderne-
mers. Er komt ruimte en er komen nieuwe 
ideeën. In dit artikel schetsen we activiteit-
en van het afgelopen jaar die doorlopen 
naar de komende jaren. 

Een citaat van 1 van onze ondernemers: 
Mét mij gaan velen van onze generatie de 
gevolgen van het “niets” doen waarschijnlijk 
niet ervaren, althans dat denken velen. 
Maar dat onze kinderen de prijs betalen 
staat wel vast. 
Dus ja, verantwoordelijkheidsgevoel is voor 
mij een belangrijke motivatie.

Dat we dit niet alleen kunnen maar samen 
op moeten trekken is eigenlijk geen vraag 
meer maar een feit. eCoBuren wil als 
energie coöperatie samenwerken met alle 
belangengroepen in de gemeente, met de 
gemeente zelf en met collega coöperaties 
in onze regio Rivierenland. 
De energie transitie houdt immers niet op 
aan de gemeentegrens en wat nog belan-
grijker is de opgave waar we voor staan is 
simpelweg te groot om alleen te willen 
doen. Bovendien gaat het alleen niet snel 
genoeg en in dat geval is het gewoon 
weggooien van toch al beperkte middelen.

Belangrijke ontwikkelingen in 2021 - 
waarom nu echt stappen zetten?
Ondanks belangrijke andere ontwikkelin-
gen blijft de kwaliteit van onze samenleving 
de belangrijkste noodzaak. 
De onrust veroorzaakt door de stikstofcrisis 
behoeft geen nadere toelichting. 
De biodiversiteit holt achteruit. 
De zorgen om onze weidevogels zijn zeer 
terecht maar waarom dan toch de grote 
hoeveelheid raaigras voor onze koeien?

Zonder volledig te zijn moeten we natuurli-
jk ook de prijsontwikkeling noemen op de 
energiemarkt en de oorlog in Oekraïne 
waardoor zonneklaar is geworden dat de 
beschikbaarheid van betaalbare energie 
niet langer vanzelfsprekend is. 
De gevolgen zijn voor iedereen in meer of 
mindere mate voelbaar.

De algemene ledenvergadering 2021
Het aantal leden groeit gestaag. Hier zijn we 
erg blij mee. 
De ALV heeft zich in 2021 uitgesproken voor 
lokaal eigendom van duurzame produc-
tie-installaties. 
Daarnaast wordt onderschreven dat 

windenergie naast zonne-energie belangrijk 
is voor een evenwichtige duurzame energie-
mix. Een bezoek aan een agrarische onderne-
mer in Meerkerk wees duidelijk uit dat deze 
ondernemer met een zonnedak en een kleine 
windmolen door het jaar heen nagenoeg zelf 
kon voorzien in zijn energiebehoefte!

De ALV onderschrijft dat zeker voor wind er 
voldoende draagvlak moet zijn bij de directe 
omgeving. Met de karakteristieken van onze 
gemeente biedt een gezamenlijke zoektocht 
naar locaties voor wind mogelijk toch 
kansen?

 

De energiegemeenschap
De Europese unie, de Nederlandse overheid 
en de samenwerkende energie coöperaties 
denken na over de energiegemeenschap: 
Lokaal werken opwekkers van duurzame 
energie en consumenten samen om op 
termijn voor iedereen betaalbare duurzame 
energie te leveren. 
Hier is wel wat voor nodig. 
Om maar iets te noemen, een nieuwe 
energiewet die het mogelijk moet maken om 
onderling opgewekte energie te delen! 
eCoBuren wil met haar collega coöperaties in 
Rivierenland hierin een voortrekkersrol 
spelen. 

Onze opwekinstallaties
eCoBuren is inmiddels betrokken bij een 
vijftal zonneparken binnen de gemeente-
grenzen. In 2021 zijn daar bijgekomen het 
initiatief voor een drijvend zonnepark op De 
Beldert en het initiatief Essenbos, een 
innovatief zon-op-land project langs de 
provinciale weg (N320).

 

Met een aantal investeerders hebben wij 
afgesproken om aan het zonnedak op de 
Hennisdijk een zon-op-dak project toe te 
voegen.

Voor alle projecten hebben wij als doel  om 
Lokaal Eigendom zo groot mogelijk te 

maken en de opgewekte energie, voor zover 
wij daar zeggenschap over hebben, ten 
goede te laten komen aan de (lokale) 
energiegemeenschap. 
Dit laatste geldt overigens ook voor de 
(bestaande) zon-op-dak installaties. eCoBu-
ren wil hierover graag met de dakeigenaren in 
gesprek!

Het net zit vol?
Vaak wordt gesteld dat meer opwek niet 
mogelijk is. We hebben immers een capacite-
itsprobleem op onze elektriciteitsinfrastruc-
tuur.
Inderdaad een probleem maar door vooral 
samen naar oplossingen te zoeken is er nog 
best wat mogelijk. Een voorbeeld uit onze 
buurgemeente West Betuwe, door slechts een 
beperkt aantal uren per jaar de windmolens 
stop te zetten kan de netbeheerder een 
viertal nieuwe zonne-initiatieven wel aanslu-
iten!

Warmtepilot Zoelmond
Samen met de bewoners van de Kloosterlaan 
in Zoelmond onderzoekt eCoBuren de 
mogelijkheden om het aardgasverbruik te 
verminderen en uiteindelijk daar onafhanke-
lijk van te worden. 

 

Alle woningen zijn door een energie-
prestatieadviseur (EPA) uitvoerig in kaart 
gebracht en de bewoners zijn voorzien van 
een individueel verbeteradvies. 
De komende periode wordt onderzocht wat 
de meest e�ciënte manier is om de woningen 
aardgasvrij van warmte te voorzien, 
gezamenlijk met een eigen buurtwarmtenet, 
of individueel met een eigen warmtepomp.

De energiecoach - eerste hulp bij 
energiebesparing 
“Na het bezoek van de energiecoach besloten 
Simone en Robert uit Beusichem om de 
dakrenovatie te combineren met extra 
isolatie. In november wordt de spouw 
geïsoleerd en als het meezit komen er binnen-
kort zonnepanelen op het vernieuwde dak”.

Waar begin je nu met energiebesparing: 
zonnepanelen, dakisolatie, vloerisolatie of 

De energietransitie: alweer een (turbulent) jaar verder!



toch het oude dubbelglas vervangen door 
HR++ glas? Nodig dan gratis een 
energiecoach uit bij je thuis. De energie-
coach geeft je tips over hoe jij energie kan 
besparen en je jouw energierekening kan 
verlagen. Als je in een koopwoning woont, 
kan de energiecoach je ook inzicht geven in 
wat er nog meer mogelijk is om jouw 
woning energiezuinig te maken. Plan gratis 
een energiecoach op:
www.energieloketburen.nl/energiecoach 

Isolatiecampagne voor de hele gemeente 
Buren
In 2023 wil de gemeente Buren vaart maken 
met het energiezuinig maken van wonin-
gen bij de minder draagkrachtigen. 
Hiervoor is eCoBuren gevraagd om mee te 
denken over een grootschalige campagne, 
waarbij honderden woningen voorzien 
worden van betere isolatie. 

Met een wijkgerichte aanpak kan bespaard 
worden op de uitvoeringskosten en 
pro�teren de bewoners van een lagere 
energierekening. De ervaring van eCoBuren 
bij de warmtepilot in Zoelmond kan hierbij 
goed gebruikt worden.

In gesprek
eCoBuren is een coöperatie en wil met 
leden, met huishoudens en ondernemers in 
gesprek, op basis van feiten, om de energie-
transitie de noodzakelijke versnelling te 
geven.

Ondernemend Buren
Ondernemers in Buren willen maar moeten 
ook hun onderneming verduurzamen. Dit 
bleek nog maar eens op de door eCoBuren 
begin november georganiseerde bijeen-
komst. Aan het eind van de bijeenkomst is de 
afspraak gemaakt om geïnteresseerde 
ondernemers op thema’s te organiseren en 
met elkaar stappen te zetten en van elkaar te 
leren. Kijk voor de relevante thema’s en geef 
je op via de ondernemerspagina op 
www.ecoburen.nl

Webinars en online colleges
Het online college over zonnepanelen-tech-
nologie, door professor Arthur Weeber van 
TNO/TU Delft, was met meer dan 100 bezoek-
ers een hoogtepunt in de lange reeks van 
webinars en colleges. In een uurtje werden 
inwoners van onze gemeente bijgepraat over 
de nieuwste ontwikkelingen en 
geïnformeerd over diverse energiebesparen-
de maatregelen. Mis ze niet en meld je aan 
voor de nieuwsbrief van eCoBuren op 
www.ecoburen.nl 

eCoBuren wil hierover ook met de gemeente in 
gesprek, zowel met ambtenaren, het College als 
de Gemeenteraad. In februari van dit jaar 
hebben we een verkiezingsdebat georgani-
seerd. 
Hieruit is naar voren gekomen dat we samen 
moeten zoeken naar de mogelijkheden om deze 
versnelling te realiseren.

eCoBuren praat met de fracties in de 
gemeenteraad. In de eerste maanden van 2023 
moet dit wat ons betreft resulteren in een raad 
brede discussie over onze duurzaamheidsambi-
ties, hoe we die kunnen realiseren en waar we 
die mogelijk moeten verruimen.

Pareltjes
In het zoeken naar verruiming moeten we oog 
hebben voor “pareltjes”. 
Wat te denken van “zon-boven-fruit” ter vervan-
ging van de alom aanwezige kappen en 
“horizontale warmteopslag”? 
Overigens, beide voorbeelden waarin we 
uitgaan van dubbelgebruik van de locatie. 

De feestmaand is bij uitstek een periode om gezellig bij elkaar te zijn, 
te overdenken en goede voornemens te maken. 
Vooral nu, na een aantal jaren Corona, met een oorlog in Europa die 
niemand voor mogelijk had gehouden, met torenhoge 
energieprijzen en alle andere wereldproblemen. 
Een aantal vanzelfsprekendheden zijn niet meer zo vanzelfsprekend 
en er is dus voldoende stof om goed over na te denken. 
Maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Cadeautjes en Kerst zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
Het stadje Buren kent vele boetiekjes die daar niet weg te denken zijn 
en met Kerst zeker een speciaal assortiment hebben. 
Vanaf half november zijn ze allemaal aangekleed in Kerststijl. 
Om er enkele te noemen: World of Chocolate, Het Koolwitje, Ko�e en 
Kunst, de Verleiding, De Pauw Brocante, het Koopmanshuys en Mister 
Moen. Kijk voor het complete aanbod en alle openingstijden op 
www.burenstad.nl. 
Winkeltjes en galerieën in Buren zijn o.a. het 
gehele weekend van 10,11 december en 17,18 
december geopend voor uw kerstinkopen.

Ook kun je je hart ophalen bij één van de zes 
restaurants die Buren rijk is
Verwen jezelf en geniet van culinaire hoogstandjes 
bij Restaurant De Prins, Vicini, Brasserie Goede 
Buren, Lagrange, Brasserie de Hofhouding of de 
Pannekoekenbakker.
Een ruime keuze met voor ieder wat wils. 
Het is wel verstandig om van tevoren te reserveren. 
Uiteraard ook prima te combineren met een 
middagje kerstinkopen doen in het pittoreske 
stadje. 

Trouwens een bezoekje aan het Marechaussee museum of het net 
geopende Visscher Classique museum is ook zeer de moeite waard. 

Kortom, in de gezellige en sfeervolle straatjes van Buren kan 
iedereen slagen voor de feestdagen. 
De ondernemers maken er in ieder geval iets gezelligs van. 
Mocht het toch niet lukken om in de voorbereidingen langs te 
komen dan heten we iedereen nu alvast van harte welkom in het 
nieuwe jaar. 

En wensen we iedereen hele �jne en bovenal veilige en gezonde 
feestdagen.

Kerst 2022 in Buren



WAT KUN JE DOEN?

Bootcamp

Looptraining

Wandelen

Outdoor Fitness*

Heerlijk in de buitenlucht
Enthousiaste instructeurs
Ruim aanbod/uitgebreid rooster
Zowel kracht als conditie trainen
Aantrekkelijk, nieuw abonnement

OUT-OUT-
DOORDOOR
SPORTENSPORTEN
NIEUW!NIEUW!
*Bekijk het filmpje op de 
  website en/of scan de code

Scan de codes of surf naar www.julien.fit voor meer info. 
Of bel of WhatsApp naar: 0344-602204

z.o.z.
SCHRIJF JE DIT JAAR NOG IN!
Bezoek de website voor de speciale aanbieding.



NIEUW NIEUW NIEUW
HET OUTDOOR LIDMAATSCHAP VAN HEALTHCLUB JULIEN

HARDLOPEN – BOOTCAMP – WANDELEN – OUTDOOR FITNESS

Ons liggen enkele prangende vragen op de lippen en die stellen we dan ook aan Juliën.

FB: WAAROM BUITEN ALS JE OOK VOLOP MOGELIJKHEDEN BINNEN HEBT?
JvdS: Ten 1e omdat we ook pretenderen voor iedereen wat wils te hebben en ten 2e omdat er buiten ook
veel mogelijkheden zijn, die je binnen niet of minder goed of minder fijn kunt beoefenen. Denk aan
hardlooptraining, bootcamp en wandelen.

FB: ZIJN JULLIE HIER ONDERSCHEIDEND IN?
JvdS: Ja, dat durf ik wel te stellen. Behalve dat we meerdere Outdoor activiteiten aanbieden, is het gegeven
dat je professionele fitnessapparatuur buiten hebt staan uitzonderlijk. Krachttraining is essentieel als
onderdeel van een uitgebalanceerd trainingsprogramma. Alleen maar hardlopen, wandelen of fietsen is
volgens de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) te eenzijdig en zal op de korte of lange termijn
klachten en of blessures opleveren. Dat we dit ook buiten aanbieden is derhalve het compleet maken van
het ideale plaatje.

FB: WAT KOST EEN LIDMAATSCHAP
JvdS: Men kan al lid worden voor €24,- per 4 weken bij 1x per week sporten. Hierbij mag je zelfs de indeling
maken dat je eerst een krachttraining afwerkt en daarna meedoet met de hardlooptraining. Naast de 1x per
week hebben we een onbeperkt Outdoor lidmaatschap, die slechts €36,- per 4 weken bedraagt. Daarnaast
organiseren we diverse clinics en themasessies die inbegrepen zijn.

FB: HEBBEN JULLIE OOK GECERTIFICEERDE OUTDOOR TRAINERS?
JvdS: Uiteraard zetten we ervaren en gediplomeerde trainers voor de groep. We hebben een Team van maar
liefst 10 Outdoor Trainers, waarvan het outdoor hun passie is. Door hun jarenlange ervaring en kennis van
zaken, kunnen wij ook veilige en verantwoorde trainingen aanbieden.

FB: HOE KAN MEN KENNIS MAKEN MET JULLIE OUTDOOR SPORTEN?
JvdS: Dat kan op verschillende manieren. We hebben bijvoorbeeld de actie 10dagen10euro, wat wilt zeggen
dat je10 aaneengesloten dagen de tijd hebt om een aantal activiteiten uit te proberen. Verder geven wij de
gelegenheid om ook een 4 weken periode af te nemen, zodat je het 4 weken kunt proeven en ervaren.

FB: HEB JE OOK NOG EEN SPECIALE EINDEJAARS ACTIE? 😊😊
JvdS: Dat mag je ook bevestigend in de Fruitbode plaatsen; JA. Wordt men in 2022 nog  lid, dan ontvangt men
een sportpakket bestaande uit een sporttas, handdoek en bidon. Voorwaarde is wel dat je je via de website 
 www.healthclubjulien.nl aanmeld voor de actie.

FB: WIJ WETEN VOORLOPIG WEER GENOEG, WIL JIJ NOG IETS KWIJT?
JvdS: ja, voor meer informatie kan men kijken op www.healthclubjulien.nl

INTERVIEW



Bezoek het

Iedere woensdag van 
8.00 tot 12.30 op het 

Marktplein in Lienden

Bijna 40 jaar uw
kaasspecialist

Diverse zachte 
buitenlandse kaas

Diverse harde en half
harde buitenlandse kaas

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

Lekker en lekker makkelijk
Proef onze stamppotten

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.

Nog een kerstpakket nodig?

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
Laan van Nieuw Meerten 17 4033 DC Lienden  

0344-604791  06-46061453  www.ariehonders.nl

 Administratie, 
 Samenstellen jaarrekening, 
 Belastingaangifte. 

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

NOSTALGISCHE BROODPAP

NEDERLANDS, STREEKGERECHT

uit grootmoeders tijd dit was een 
armoe maaltijd van oud brood
het was te duur om weg te gooien
maar wel lekker als pap
Deel dit recept
Ingrediënten 4 personen
ongeveer 1 liter melk / 1 witbrood liefst wat oud/ naar smaak
suiker/ en 2 eieren/ kaneel naar smaak met
eventueel/ wat honing / of rietsuikerstroop./ of witte rozijnen

Keukenspullen
pan en een garde

Bereidingswijze
breng de melk bijna aan de kook voeg dan stukjes brood toe en ei
blijven roeren voeg de suiker en kaneel toe laat alles goed door
koken tot er een stevige pap ontstaat blijven roeren

Serveertip
direct warm of als dessert koud opdienen

MIJN OMA'S WENTELTEEFJES

Herkomst Nederland
4 porties
Bereiden  15 min.

Ingrediënten
8 sneetjes witbrood
bruine suiker ( of basterdsuiker)
1 theelepel kaneelpoeder
250 milliliter melk
1 ei
40 gram boter

Keukenspullen
Koekenpan

Bereidingswijze
Klop het ei in een diep bord of in een schaaltje goed los.
Voeg aan het ei de kaneelpoeder en melk toe.
Haal de korstjes van de broodjes.
Haal de sneetjes brood 1 voor 1 door het mengsel.
Giet de restjes van het mengsel over de stapels sneetjes brood.
Laat dit even intrekken totdat de sneetjes goed doorweekt zijn.
niet te nat anders stort het in elkaar.
Voeg boter toe aan de koekenpan en bak de sneetjes per 4 stuks voor 
5 minuten.
Laat de sneetjes brood bakken tot ze een goudbruine kleur hebben.
Serveer de sneetjes met de basterdsuiker en kaneelpoeder of met 
vruchten.

KOEKJESPAP

NEDERLANDS, NAGERECHT

De pudding die mijn moeder altijd 
maakte. En iedereen bij ons
vond het heerlijk.

Ingrediënten
Theebiscuitjes(dit kunnen best de allergoedkoopste zijn)
1 liter melk,custardpoeder,suiker en jam(ik maak het altijd met kersen 
of aardbeienjam) 
Een schaal waar je de pudding in kunt doen.

Voorbereiding
Bestrijk ruim een half pak biscuitjes met de jam.

Bereidingswijze
Kook de custardpoeder volgens de gebruiksaanwijzing op het pak.
Leg alvast op de bodem van een schaal een laag ingesmeerde biscuit-
jes. Als de pudding kookt een laagje pudding op de koekjes doen. Dan 
weer een laag koekjes en ga zo door tot de pudding op is. Eindig met 
een laag pudding. Dan natuurlijk de pudding af laten koelen.

Serveertip
Lekker met een beetje slagroom

DUITSE  WEIHNACHTSSTOLLEN 

Bereiden ± 30 min. / rijzen ± 2½ uur / oven ± 1 uur
Ingrediënten:
100 g rozijnen 1 nacht in ongeveer 6 el rum wellen,
500 g bloem, 2 zakjes gedroogde gist à 7 g, 
½ tl zout, 
100 g suiker, 
1 ei, 
200 g boter kamertemperatuur, 
200 ml lauwe melk, 
2 tl olie, 
2 el poedersuiker, 
50 g sukade, 
175 g gepelde amandelen (grof 
gehakt.)

Bereidingswijze:
Zeef de bloem boven een beslagkom en voeg gist, ½ tl zout en suiker 
toe. Meng alles goed en voeg dan ei, 150 g van de boter en de melk 
toe. Mix met de keukenmachine (deeghaken) tot een soepel deeg. 
Laat 1½ uur rijzen of tot het deeg in volume is verdubbeld. 
Kneed met de handen 5 min. door op een met bloem bestoven 
aanrecht. Zeef en laat de rozijnen goed uitlekken. 
Dan het deeg, nogmaals met de handen kneden en de sukade, 
rozijnen en amandelen rustig toevoegen. 
Op een met bloem bestoven werkvlak een rechthoek van 30×25 cm 
maken. Klap dan de lange kant van het deeg voor driekwart over de 
andere kant zodat de typische stolvorm ontstaat. 
Leg het deeg op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk licht 
met olie. Laat het deeg zo nog een uur afgedekt rijzen. 
Verwarm de oven voor op 175°C. Smelt de rest van de boter. 
Bak de stol in ± 1 uur bruin en gaar in het midden van de oven. 
Bestrijk vlak voor het eind met wat gesmolten boter en bestrooi de 
stol voor het afgekoeld is met poedersuiker. 

Eten met de kerst 1956 
Hier  aan een eenvoudige maaltijd



Bezoek het

  

• 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

Kom tijdens het WK voetbal 

korting scoren in de

 wasmachines

Dé electrospecialist van de Betuwe

Ook hebben we elke week weer een aantal 
nieuwe WK deals dus snel naar:

25 jaar een begrip in de Betuwe

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar
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Bewoners welkom op startavond Klompenpad 
Buren

Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen 
omgeving? 
Wilt u meedenken over wandelmogelijkheden 
in het buitengebied van Buren? Kom dan naar de 
startavond op woensdag 30 november. 
De gemeente Buren & Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLG) willen samen met bewoners en partijen in het 
buitengebied van Buren dit Klompenpad gaan ontwikkelen. De 
startavond vindt plaats om 20.00 uur in de Prinsenhof, De Bijen 1 te 
Buren.
In de buitengebieden van de gemeente Buren liggen al vier 
Klompenpaden: het Batouwepad, het Engelrodepad, het Errekom-
sepad en het Teisterbantpad. Op dit moment wordt ook gewerkt aan 
een nieuw Klompenpad rond Maurik. 
Zo ontstaat een netwerk van Klompenpaden in deze gemeente.

Meld je aan voor de startavond!
Op de startavond wordt het project om het Klompenpad in het 
buitengebied van Buren te ontwikkelen toegelicht. 
Alle aanwezigen krijgen de kans om te reageren op de eerste ideeën 
en hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interes-
sante objecten en hun aanvullende ideeën voor deze route aan te 
dragen. Alle input van de avond wordt verzameld op een centrale 
kaart. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan 
aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken 
partijen, gaat vervolgens aan de slag met de ontwikkeling van dit 
Klompenpad. 
Meld je aan op onze website: slgelderland.nl/projecten/klompen-
pad-buren. 

Het Klompenpad wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Buren en de provincie Gelderland.

Zo beschikt Activitas over een eigen accommodatie op het 
sportpark in Maurik met sportveld, clubhuis, kleedkamers en 
bergruimte. De verwachting is dat de fusie in de eerste helft van 
2023 een feit kan zijn. 

In een heldere brief aan de leden wordt uitgelegd wat de be-
weegredenen zijn. 
Daarbij wordt ook ingegaan op de toekomstige belangen. ’
’Activitas is geconfronteerd met een behoorlijke ledenafname. 
De toekomst van de club is ongewis tenzij samenwerking kan 
worden gevonden’’, zo staat te lezen.

Wat DOS Sportief en T&P aangaat ligt de situatie genuanceerder. 
De clubs zijn intussen gestart met de eerste lessen gymnastiek en 
turnen. Dansgroepen verhuizen ook naar sporthal Lignum. 
Het is nog wel wennen voor iedereen, maar blijdschap overheerst. 
Alleen is met het gebruiken en onderbrengen van materiaal nog 
even een puzzel op te lossen. 

Tekst en foto’s: Cees van CuijlenburgLignum in Maurik centrum van bewegingssporten

Fusie van drie clubs op komst 

MAURIK/ECK EN WIEL/OMMEREN – De komst van de nieuwe 
sporthal Lignum heeft de regionale verenigingen een geweldige 
injectie gegeven. 
Weliswaar moet de beoogde toestroom van nieuwe leden nog 
afgewacht worden, maar zeker is dat binnen meerdere samen-
werkingsvormen al grote activiteit heerst. 
Er is zelfs een reële kans dat de bestaande fusieplannen van DOS 
Sportief en T&P Sport worden uitgebreid met de aansluiting van 
de korfbalvereniging Activitas.
 Hierdoor zou een multifunctionele club ontstaan.

Alle leden en ouders zijn uitvoerig op de hoogte gesteld van de 
besprekingen. Activitas neemt op voorhand deel aan het overleg. 
Het samensmelten van de drie verenigingen wordt door de besturen 
gezien als harde noodzaak. Enerzijds voor het bestaansrecht, ander-
zijds om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. 
Zo zou het introduceren van nieuwe sporttakken eenvoudig te 
realiseren zijn. In het kader van de nieuwe opzet krijgen de clubs 
begeleiding van Johan van Kouterik, sportverenigingscoach binnen 
de gemeente Buren. 

• De trainer van T&P Sport legt aan jongere leden de bedoelingen uit.

• Op de lange mat werkt deze groep aan kracht en lenigheid tijdens 
 een Gymsportles van DOS Sportief.

Wat Past dat Past

Een betrouwbaar transportbedrijf nodig?

Wij verzorgen groot en klein transport

 • Gekoeld vervoer van AGF, zacht fruit en diepvriesprodukten
• Bomen, meubels en zeer zware pakketten
• Kleinschalige koeriersdiensten 
• Nalevering of een nabestelling bij klanten
• VW busjes voor blokpalets tot 1.50 m. Hoog

Bastiaan Briene Transport
Rijnstraaat 43 4031 KK Ingen
www.bastiaanbrienetransport.nl
bastiaanbriene@bastiaanbrienetransport.nl

Wegens aanhoudende drukte
zijn wij op zoek naar

gemotiveerde chaufeurs
zowel parttimers als fulltimers

met rijbewijs B
Voor informatie kunt u
contact opnemen met

Bastiaan Briene
0648962203



Bezoek het

STAOPSTOEL.SHOP
Dat beurt u op!

Bel: 0344 -848799
of bezoek: www.staopstoel.shop

SHOP

Bezoek onze website of bel voor een (kijk) afspraak.
Showroom: Dr. A.R. Holplein 11 Ingen

Fauteuils
vanaf

€ 895,-

Wordt
 op uw maat

afgesteld

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

Stichting Second Life organiseert weer een ouderwets gezellige middag voor de 
ouderen in het Klokhuis in Maurik, waar de oude liedjes centraal staan. 
Woensdag 18 januari 2023 – Tijd : van 13.30 tot ca.16.30 – Toegang is gratis
Wilt u hier graag bij zijn?  
Vul dan onderstaande strook in en deponeer die in een Second Life Box op één van 
de onderstaande locaties:
Jumbo Maurik of Lienden – Boons Eck & Wiel of Buren  - de Kapper Ingen

Dhr. / mevr. 
…………………………………………………………………………………………
Straat 
…………………………………………………………………………………………

Postcode…………………………….Woonplaats…………………….

 Tel. ………………………..

Uitnodiging voor een gezellige middag voor ouderen uit de gemeente Buren

Reserveren kan per mail of telefonisch.
Kijk voor het menu en meer informatie op onze website

www.deburenbeusichem.nl

Reserveer nu 
jouw sfeervolle 

kerstdiner bij De Buren.

Geniet deze Kerst 
volop van een 

vorstelijke Kerstbrunch 
en een sfeervol 
Kerstdiner bij 

De Buren Beusichem.

De mooiste plek om kerst te vieren 
met familie, vrienden en collefga’s!
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Buren, een prachtige oude foto van de poort in Buren. Deze poort 
heeft de eeuwen doorstaan tot aan de dag van vandaag. Mooi is het 
om de ESSO benzinepompen te zien. Oud en nieuw gecombineerd. 
De foto is naar schatting uit de jaren ’50.

Lienden, om weemoedig van te worden, deze prachtige opname 
van het dorp Lienden. Geweldig de boerderijen met hun hooiber-
gen. Het huis rechts onderaan met de prachtig uitgewerkte lijst. 
Geen druk verkeer, geen internet, wat een contrast met de huidige 
tijd.

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. 

Ingen, een mooi tijdsbeeld van hoe een vrachtwagen er in de jaren 
’50 uitzag. Wim Bos van de Peppel was de trotse eigenaar. Chau�eur 
Dick van Sijll, lijkt net zo trots te zijn dat hij deze wagen mag 
besturen..

Eck en Wiel hoe anders ging men vroeger tennissen in lange rokken 
en de mannen in pak. Alles volgens de regels van die tijd. Eerst was de 
tennisvereniging LUNO gevestigd in Eck en Wiel aan de 
Vlissingsestraat en later in Maurik. Nu alweer een aantal jaren 
opnieuw in Eck en Wiel. Een club met een rijke geschiedenis.

Rijswijk, puur nostalgie twee mannen heerlijk kuierend over de dijk. 
Een �ets tegen een telefoonpaal. Terug naar de basis “Toen was 
geluk heel gewoon”.

Kapel Avezaath, wie kent niet Hans van Driel, van o.a. de bekende 
Atlas graafmachines. Hans van Driel is een begrip in de Betuwe en ver 
daarbuiten. Hans van Driel groeide uit zijn jasje in Kapel Avezaath. zie 
de prachtige foto uit de jaren ‘50. Het bedrijf zorgt en zorgde voor 
veel werkgelegenheid voor de inwoners in de Betuwe. In de jaren ’80 
werd een pand betrokken op het industrieterrein “Kellen”. Alwaar ze 
nu nog actief zijn. 



Leesonderwijs op de Bloesem

De kinderboekenweek, die dit jaar in het 
teken stond van de natuur met het 
thema Gi-ga groen!, was weer een 
mooie gelegenheid voor de 
Bloesem in Eck en Wiel om wederom 
speciale aandacht te geven aan het 
leesonderwijs. 

Bij de opening waren de meeste kinderen in het groen gekleed en 
werd elke klas verrast met een mooie stapel boeken, waarna de 
speurtocht naar het allermooiste boek kon beginnen. 
De kinderboekenweek startte echt nadat gezamenlijk gedanst werd 
op het kinderboekenweeklied. 

De Bloesem besteedt momenteel veel aandacht aan goed 
leesonderwijs en heeft hiervoor een onderwijsadviseur in de hand 
genomen die samen met de leerkrachten een mooie leesomgeving 
wil neerzetten op deze school. 
Dit gebeurt door de school visueel aantrekkelijk te maken met veel 
leesmateriaal, maar ook door leestijd in te plannen op momenten 
dat dit kan. 
Dit betreft zowel voorlezen, zelfstandig lezen als begrijpend lezen.
Ook zullen de leerkrachten zelf actief bijdragen aan het geven van 
kwalitatief goed leesonderwijs, waarbij ook het leesplezier en het 
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ScholenKlets ScholenKlets

Kinderboekenweek "Obs Koningin 
Beatrix in Buren" Gi-ga-groen 2022

Dit jaar heeft de Beatrixschool in Buren 
extra uitgepakt met de opening van de Kinderboekenweek.
Het thema van de Kinderboekenweek was Gi-ga-groen, dat gaat dus 
over alles wat met de natuur te maken heeft.

Vorig schooljaar heeft de school hun eigen schooldoel met vlag en 
wimpel gehaald: 10.000 boeken gelezen in groep 1 t/m 8.
En dat moest gevierd worden. De werkgroep van de Kinderboeken-
week op school is het dan ook echt gelukt alle leerlingen te verrassen!

Drie medewerkers van Exotus Serpent kwamen met reptielen naar 
school. Zij geven op een leuke en informatieve manier over deze 
dieren presentaties.

Bij de groepen 1,2 en 3 kwamen de volgende dieren:
- Russische vierteenschildpad
- De reuzenslak
- Kameleon
- Kleine slang

Bij de groepen 4,5 en 6:
- Russische vierteenschildpad
- Stekelstaartvaraan
- Koningspython
- Baardagaam
 
Bij de groepen 7, 8 en 8:
- Vogelspin
- Boa constrictor
- Blauwtongskink
- Luipaardgekko
 
De kinderen mochten de dieren 
aaien, vasthouden en de slangen werden zelfs in hun nek gelegd, als je 
dat natuurlijk durfde.

Sporthal Lignum

Sinds de start van het schooljaar, mogen de 
leerlingen van De Boogerd gebruik maken van de 
nieuwe sporthal in Maurik. Zodra je Maurik binnen 
komt rijden aan de kant van onze school, is 
deze hal niet te missen. Een groot gebouw, 
met daarop in gloeiende groene letters de naam 
Lignum. Ons team mocht in de laatste week van de zomervakantie al 
een kijkje nemen in de hal en wat werden wij aangenaam verrast. 
Een mooie ruim opgezette hal, met daarin 3 volwaardige zalen. 
Waarbij de achterste zaal het meest volledig uitgerust is voor de 
gymlessen aan de basisscholen. Het feit dat de hal op loopafstand 
van school ligt, is ook heel prettig. Kinderen kunnen nu daar de dag 
starten of afsluiten, wat een e�ciënt gebruik van de tijd in de hal 
mogelijk maakt. 

Gymmeester Kevin is ook zeer enthousiast over deze nieuwe 
zaal, de akoestiek die zeer prettig is, de ruimte en de toestellen 
plus mogelijkheden. Er kunnen veel meer diverse soorten sport 
en oefeningen uitgevoerd worden, die eerst niet mogelijk 
waren.
Onze leerlingen zijn vooral onder de indruk van de grootte van 
de zaal én het feit dat er ook de mogelijkheid is om alledrie de 
zalen tegelijkertijd te gebruiken.
Daarnaast is deze sporthal een mooie rijke aanvulling in het 
dorp zelf. Want naast het feit dat de gymlessen hier voortaan 
gegeven worden, is er een kleine afdeling van Healthclub Juliën 
gevestigd, is er ruimte voor fysiotherapeuten en kunnen er 
allerlei sportlessen gegeven worden. Waardoor sportverenigin-
gen ook een mooie plek hebben om de jeugd enthousiast voor 
een sport te maken en deze te laten beoefenen. De komst van 
deze sporthal is dus een win-win-situatie voor heel het dorp, 
waar wij enorm van genieten!

De ruime hal biedt veel mogelijkheden tot spel. ©Angela de Morée



ScholenKlets ScholenKlets

Kom met jouw kind rollen en springen bij de 
peuters en kleuters in Lienden!

Is jouw peuter of kleuter ook de hele dag door aan het rennen 
en klimmen door de woonkamer? Kom dan eens naar de peuter 
of kleuterlessen van gymnastiekvereniging I.L.O. in Lienden! 
De gymzaal is zo opgebouwd dat jouw kind in dat uur mág 
klimmen en klauteren!

Samen met jouw kind sporten tijdens peutergym
Op woensdagmiddag van 15:15 - 16:00 staat de gymzaal vol 
met allemaal parcours speciaal voor peuters die zelfstandig 
kunnen lopen. Samen met jouw peuter ontdekt je spelenderwi-
js de wereld van het bewegen. 
De ene week gaan we klauteren, klimmen, rennen en springen 
en de week daarop gaan we juist weer balanceren, zwaaien, 
gooien en mikken. Kortom, alle facetten van het bewegen 
komen tijdens de les naar voren! 
Uiteraard heel erg goed voor de motorische ontwikkeling van 
jouw peuter, maar ook heel erg gezellig om samen te sporten! 

Samen met klasgenootjes sporten tijdens kleutergym
In het uur na de peuters, op woensdag van 16:00 - 17:00, heeft 
de gymvereniging speciale kleuterlessen. 
Deze lessen zijn voor alle kinderen uit groep 1 en 2 (en 3). 
De lessen gaan net iets verder dan de peuters en leren al koprol-
len, radslagen, hurksprongen en spreidsprongen. 
Omdat niet elk kind hetzelfde is houden we rekening met 
verschillende niveaus. Misschien gaat het ene kind nog lopend 
over een hoge balk, maar kan jouw kind al springend over de 
balk. Daarnaast spelen en werken de kleuters samen in de les, 
én ontmoeten ze hun klasgenootjes! 

Geïnteresseerd in één van deze lessen? Iedereen is van harte 
welkom om een keer langs te komen op de woensdagmiddag 
in de gymzaal van Lienden! Voor meer informatie kan je ook 
naar onze facebookpagina of naar www.ilogym.nl. 
Hopelijk zien we jullie snel!

Basisschool den Aldenhaaguit
Zoelen heef een �lmpje gemaakt.

Kijk op: https://youtu.be/qbDHdH0Tisw

Schoolontbijt op de bio-boerderij De Weide - obs 
Den Aldenhaag

Op woensdag 9 november kregen de 68 leerlingen van obs Den Alden-
haag in Zoelen een heerlijk schoolontbijt. Dit ontbijt was niet op 
school maar op de bio-boerderij De Weide in Buren.
Sponsors van deze geweldige activiteit waren GMB en Krol Reizen.

Bij aankomst werden eerst de neuzen nog dicht geknepen maar dat 
was snel afgelopen. Iedereen genoot volop van het heerlijke ontbijt op 
de stro- en hooibalen en vervolgens kregen alle leerlingen een rond-
leiding.
Varkens, biggetjes, de modderpoel, Lakenvelders, schapen en de 
alpaca’s ---- we kwamen ogen te kort en de tijd vloog voorbij! 
Dit schoolontbijt was een groot succes en alle leerlingen van obs Den 
Aldenhaag hebben ook weer een hoop geleerd.

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
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‘De Oude Kerstbal’ is een winkel vol oude en antieke kerstversiering, 
die wachten op een nieuw huis. 

Waar ze weer van generatie op generatie met kerst van zolder gehaald kunnen 
worden, om jou een echt kerst gevoel te geven.

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

Mister Moen & De oude Kerstbal 
Voorstraat 9  
4116 BC Buren (Gld.)
tel: 06-19694014

Een echt sprookje. 
Een eigen wereld van nostalgie, decoratie, fair 

trade producten, antiek en oude kerstversiering.

DE OUDE KERSTBAL

Werk van 11 defensiefotografen 
in het Marechausseemuseum

MARECHAUSSEEMUSEUM.NL

DOOR HET OOG VAN DEFENSIE

  TE ZIEN VANAF

17
DECEMBER
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'De Oude Kerstbal' is de winkel waar u antieke en oude kerstver-
siering kunt vinden. Kerstballen van rond het jaar 1880 tot het 
jaar 1999. Een passie! Een uit de hand gelopen hobby!

Ik heb nu zo'n 10 jaar een winkel 'Mister Moen' in Buren. 
Een cadeauwinkel/speelgoedwinkel met nieuwe en nostalgische 
artikelen. 
Bij deze winkel ben ik in 2017 gestart met een tweede winkel 'De 
Oude Kerstbal'. Ik ben nog iedere dag blij met dit besluit. 
De éne helft van het pand is Mister Moen en de andere helft is 'De 
Oude Kerstbal'.

Bij 'De Oude Kerstbal' vindt u allemaal kerstballen die generaties 
lang bij verschillende families waren. Ieder jaar werden ze van zolder 
gehaald. 
Oude doosjes vol glimmende, gekleurde ballen, klokjes, dennenap-
peljes, huisjes, trompettertjes, vogeltjes, paddenstoeltjes en nog 
veel meer. 
Ze kregen ieder jaar een mooi plekje in de boom.

Kom langs om ze te bekijken. 
En wie weet vindt u een kerstbal die in uw boom past. 
En zal die éne bal weer een nieuw leven krijgen bij u in de familie. 
Die van generatie op generatie met kerst van zolder gehaald zal 
worden. En die ieder jaar een mooi plekje krijgt in de boom. 
Vandaar ook de naam 'De Oude Kerstbal'

Ik heet iedereen van harte welkom in mijn
 kerstwinkel. 
Ik heb kerstballen in verschillende prijsklassen. 
Zeker ook voor de beginnende verzamelaars 
zeer aantrekkelijk.

De oude kerstbal Buren 

U kunt de winkel ook vinden op 
Instagram, Facebook en u kunt de 
winkel bezoeken in Buren. Mister Moen 
en De Oude Kerstbal.

Openingstijden:
Woensdag 13:00 tot 17:00
Donderdag en vrijdag 11:00 tot 17:00
Zaterdag 11:00 tot 16:00

Mister Moen & De Oude Kerstbal 
Voorstraat 9
4116 BC Buren
Tel. 0619694014

Fototentoonstelling in het Marechausseemuseum
Te zien vanaf 17 december
In december opent een nieuwe tijdelijke tentoonstelling, met werk 
van alle defensiefotografen. 
Indrukwekkend beeldmateriaal, groot afgedrukt en nu te zien in de 
bijzondere ambiance van het  historische pand te Buren (Gelder-
land) waarin het Marechausseemuseum gevestigd is.
De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met het Mediacen-
trum Defensie (MCD) en is te zien tot november 2023. 

De defensieorganisatie stuurt met grote regelmaat haar fotografen op 
pad om de diverse werkzaamheden van de onderdelen vast te leggen. 
De opdrachten die de 11 huidige defensiefotografen krijgen variëren 
van het vastleggen van een boekpresentatie tot het verslaan van een 
wintertraining, van het in het beeld brengen van ceremoniële taken 
tot documenteren van buitenlandmissies. 

Het Mediacentrum Defensie heeft elf fotografen in dienst, die allen een 
eigen selectie hebben gemaakt uit hun recente werk. De onderwerpen 
zijn daarom defensiebreed, van oefeningen in sneeuw- en ijsgebied, 
inzet bij humanitaire acties tot de afwikkeling van de ramp met de 
MH17.

Menselijke emoties
Naast indrukwekkende beelden van de inzet van materieel, denk 
aan de F35 tijdens oefeningen in Californië, een pantserhouwitser 
in Litouwen, een bushmaster in Afghanistan, ook foto’s die juist de 
menselijke kant van het defensiewerk belichten. Zo is er een serie 
beelden bij van de humanitaire inzet op de Bahama’s, waar 
militairen de bevolking hielpen nadat een verwoestende orkaan 
over het eiland trok. 
Maar ook de moeilijke momenten worden in beeld gebracht: het 
ceremonieel rondom het repatriëren van een gesneuvelde collega 
wordt ook vastgelegd. 
Er is ook een vrolijke kant: tijdens hun werk komen militairen over 
de hele wereld. Het beeld van marinepersoneel op verlof in New 
York is daar een mooi voorbeeld van.

Marechausseemuseum - Weeshuiswal 9 - Buren
www.marechausseemuseum.nl - di t/m zo 10.00 – 17.00

Foto Maartje Roos: Tijdens een werktrip in New York schiet Maartje Roos dit iconische 
beeld: onze Jantjes met petten in de lucht, midden op Times Square. Zr. Ms. Holland 
maakte een korte tussenstop in New York na een missie van 3 maanden in het 
Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk. 
De bemanning mocht even de stad in. (2018

Door het oog van defensie

Foto Cristian Schrik: Hevige sneeuwval, Arctische wind en een uur lopen door bergachtig 
terrein met sneeuw tot aan de knieën, weerhield twee Mariniers er niet van om de 
reusachtige bevroren waterval van de Geadggeseatnu rivier te beklimmen. 
Noorwegen, januari 2021



Bezoek het

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

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?

Warm in de winter en koel in de zomer
Vraag vrijblijvend naar
 de mogelijkheden

Wilt u ook bespraken op uw stookkosten?

U kunt ook een airconditioning inschakelen om mee te verwarmen. 
Als de airconditioning 1 kWh aan stroom verbruikt krijgt u er 4/6 kWh aan 
verwarmend vermogen voor terug. 
Als u dit vergelijkt met een elektrische kachel die 1 kWh aan stroom 
verbruikt maar u er ook 1 kWh voor terug krijgt. 
Het rendement van een airconditioning ligt dus aanzienlijk hoger. 
Heeft u daarnaast ook nog zonnepanelen dan bespaard u nog meer. 

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact op nemen. 
Wij geven u graag een passend advies.



Bezoek het Tienermoeder

Tot voor kort deed ik de verwarming hoger als ik het koud had i.p.v. 
een vest of trui aan te trekken. 
Maar met deze gasprijzen? 
Eigenlijk best gek en zo gemakkelijk. 

Nu hebben onze tieners aangegeven de verwarming niet meer zo 
warm zetten. Om vervolgens te worden terug gesmeten naar vroegâh 
en herinneringen aan… ijsbloemen aan de binnenkant van de ramen,

echte winterkost, �anellen pyjama’s, extra dekens op bed, een heater 
in de badkamer en bevroren water in de stortbak. ‘
Wat is het koud hier!’ Roept een tiener, als ze de woonkamer binnen-
loopt met een T-shirt  aan. 
‘Dan doe je iets warmers aan!‘ roep ik.’ 
En bedenk me lachend, dat mijn moeder dat altijd riep en ze had gelijk! 

‘We gaan een aantal zaken terug draaien…’  En ik begin te vertellen 
hoe wij vroeger in zelfgebreide, “tante Annie” truien rondliepen. 
In een geruite �anellen pyjama sliepen. Altijd dikke slo�en of geiten-
wollen sokken aan hadden. 
Het op mijn slaapkamer ijskoud was omdat alleen in de woonkamer 
een gaskachel was. Nu hebben we winterdekbedden. 
Toen een laken, wollen deken en eventueel een extra deken. 
En als het echt heel koud werd, ging je met een hete kruik in een 
handdoek naar bed.  ’s Ochtends renden we snel de badkamer in om 
te wassen met ijskoud water, wakker worden was geen probleem. 
Brrrr. In de badkamer  was wel een heater maar die ging alleen aan als 
we gingen douchen. 
Douchen deed je sowieso liever niet of te lang omdat je er niet 
onderuit durfde, zo koud!!! 

Terug op je kamer met je nagel kijken of die ijsbloem echt aan de 
binnenkant van je raam zat. 
En met je warme adem wolkjes maken. 
Snel weer naar de woonkamer want daar was de kachel altijd aan. 
Ja we zijn/waren best verwend met alle warmte. 
Maar nu draaien we de gaskraan een beetje dicht. 
Doen we een dikke trui aan en kruipen onder een dekentje. 
Gezellige kaarsjes aan een warm kopje thee of chocomel en mijmer-
en over mijn tienertijd. 
Niet alles was altijd beter      maar het was wel kouder!!! 

Fijne warme knusse dagen naar Kerst en het Nieuwe jaar gewenst!



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

Bezoek het

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

Koop nu 
winterplanten
voor kleur in

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

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

www.tuincentrumvaningen.nl



De oorlog in Oekraïne lijkt nog lang niet voorbij. 
De op de vlucht geslagen inwoners van het land kunnen niet terug 
en naar verwachting zullen nog meer inwoners het land proberen 
te verlaten. 
Degenen die eerder op de vlucht sloegen kunnen iet anders, dan 
afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.

Dat geldt ook voor de 142 Oekraïners die in augustus in Maurik 
werden opgevangen. In april startte de bouw van de opvanglocatie 
aan de Achthontstraat en in no time was letterlijk alles geregeld. 
Wat eerst niet meer was dan een weiland, was in augustus een locatie 
waar zesendertig 4-, 5- en 6-persoons chalets stonden, inclusief 
riolering, gas water, licht en infrastructuur. 
Er was een enorme klus geklaard, de Oekraïense vluchtelingen 
konden vanaf 1 augustus worden gehuisvest. Sinds dat moment 
kwamen er 144 bewoners

Nog meer
‘’Er staan 180 bedden’’, vertelt Simone Koomans, coördinator 
gemeentelijke opvang vluchtelingen Oekraïne. ‘’Die gaan zoveel 
mogelijk gevuld worden’’. 
Dat proces verloopt via het RCVS (Regionaal Coördinatiepunt Vluch-
telingen Spreiding). Gezinnen, individuele vluchtelingen, (alleen) 
moeders met kinderen… in de opvang in Maurik worden Oekraïners 
uit verschillende gezinssamenstellingen opgevangen. 
‘’Het RCVS houdt bij hoeveel plekken er per veiligheidsregio beschik-
baar zijn en schakelt veel met onze locatiemanager. 
Op deze manier kunnen mensen een plek in onze opvang 
toegewezen krijgen’’, aldus Simone Koomans, die haar werk vanuit de 
gemeente voor de Maurikse vluchtelingen ‘’mooi, maar heftig’’ vindt. 
Ze coördineert alles op het gebied van ondermeer onderwijs, 
gezondheidszorg, werk, �nanciën en betrekt daarin alle sectoren van 
de gemeente.
 
Al met al een enorme klus waarin ze wordt bijgestaan door de 
locatiemanager Jan Schimmel en de Oekraïense bewoonster Olha die 
tolkt/vertaalt. ‘’Het is een pittige klus, maar wel een hele dankbare’’, 
omschrijft Koomans haar werk. ‘’Vooral ook, omdat de Oekraïners 
dankbaar zijn. Ze hebben letterlijk alles achter moeten laten en 
moeten hier – voor de tijd dat ze hier zijn- helemaal opnieuw begin-
nen. Gelukkig zijn ze hier welkom’’.

 

De bewoners zijn erg dankbaar. Ze voelen zich welkom en veilig.

‘’De bewoners gaan hun eigen gang’’, licht Simone Koomans toe. 
‘’Het is erg rustig op het park. Gelukkig maar trouwens, want daar 
waren de bewoners wel aan toe. 
Ieder heeft zijn eigen huis/chalet en dat is een groot verschil met 
vluchtelingen die met honderden samen in één gebouw moeten 
verblijven. Heel even was er media-aandacht toen de plannen voor 
de opvanglocatie werden gepresenteerd, daarna is het in de hele 
gemeente geen hot item of discussiepunt meer geweest. 
Ook in en met de buurt gaat het erg goed. 
Daar zijn we erg blij mee.

Vrijwilligers    
Toen de plannen om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen, 
de�nitief werden, was er een tiental vrijwilligers die de handen uit 
de mouwen wilde steken. 
En dat als vaste kern trouwens nog doet! In het begin kwamen 
mensen uit de buurt en zelfs van heel veel verder kleren, speelgoed 
en spullen brengen, die de vluchtelingen nodig hadden. 
Er was zoveel, dat er zelfs een kledingmarkt is geweest. 
De stelregel nu is, dat er wordt gewerkt en georganiseerd vanuit de 
behoefte van de bewoners. ‘’We gaan ze niet overladen met van 
alles en nogwat’’, zegt Simone Koomans. ‘’Als er vraag is naar iets 
gaan we samen met de vrijwilligers en de bewoners bekijken of we 
dit kunnen realiseren’’. 
De vrijwilligers organiseren activiteiten en de gemeente heeft 
ervoor gezorgd dat de bewoners Nederlandse taalles kunnen 
volgen. Inmiddels zijn de kinderen uit de basisschoolleeftijd, naar 
school en is de gemeente druk bezig om de jongeren een plek te 
bieden op een middelbare school. 

Verder zijn er al Oekraïners aan het werk. 
De gemeente kan speelt geen actieve rol spelen in de bemiddeling 
van banen, maar vacatures worden bij het kantoor bij de ingang van 
de opvanglocatie wél opgehangen. 
‘’Het mooiste is als de mensen mee kunnen doen in onze 
maatschappij’’, zegt Simone Koolmans. ‘’Het is erg mooi te zien dat er 
al zoveel bereikt is. We doen het allemaal voor die mensen.
 Niemand die hier woont heeft ervoor gekozen of om gevraagd. 
Allemaal komen ze uit een land waar vreselijke dingen aan de orde 
van de dag zijn. Dan is het toch �jn, dat er om hen heen zoveel 
positieve mensen zijn die iets willen doen! 

Heeft u ideeën, wilt u helpen misschien? 
Of heeft u iets aan te bieden als kleding, speelgoed of wat ook? 
Kom in contact met de vrijwillig coördinatoren door een mail te 
sturen naar: coordinatie_opvangmaurik@outlook.com
Via dit emailadres komen alle vragen en aanbiedingen centraal 
binnen en worden ze afgehandeld.
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Wij zetten u op het juiste spoor

# 2E spoor

# Outplacement

# UWV re-
intergratie

Tramm gelooft in een passend
en op maat gerichte oplossing.

Vogelenzangseweg 40 I 4033 AH Lienden I info@tramm.nl I www.tram.nl Tel: 0344-745066 
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