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Dé electrospecialist van de Betuwe

Sla nu uw slag!
In verband met de nieuwe TV modellen

houden wij een showroommodellen verkoop 

Extra korting op alle TV’s

in de showroom.
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25 jaar een begrip in de Betuwe

Foto: Mts. C.W. van Ossenbruggen 
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Gemis

Volg ons op

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

Volgende Fruitbode 
  mei 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”

Ze zeggen wel eens nieuw jaar nieuwe kansen en die krijgt iedereen.

Wij als inwoners krijgen een nieuwe burgemeester en we hebben al een 
afspraak gemaakt voor een intervieuw in de Fruitbode van mei.

In Ommeren gaan professionals op zoek 
naar de schat. Wist u trouwens dat dit
zelfs een Japanse krant hehaald heeft?

Ieder jaar opnieuw kunnen we van de
lente genieten en ontluikt er weer veel
nieuw leven.

We maken nieuwe plannen voor de tuin,
de huisinrichting, vakantie, nieuwe voor-
nemens en zeggen vaak dat we het dit jaar beter gaan doen.

We mogen dankbaar zijn in een vrij en tolerant veilig land leven, sta maar 
even stil bij Turkye, Sirie, Oekraïne etc. etc.

Maar ook in eigen land kunnen we ons wel eens afvragen waarom er toch 
nog veel geweld, disciminatie, en andere gebeurtenissen voorkomen.

Wij mogen strak weer kiezen voor de provinciale staten en hebben de 
kans om in de eerste kamer een signaal af te geven op de huidige 
regering. Dit kan het huidige Kabinet zich eens achter de oren krabben of 
ze wel op de goede weg zijn. Zelf wordt ik wel een gek van alle regeltjes.
Neem alleen al het onzinnige voorstel om de damherten uit de herten-
kampen te verbieden. Er zijn grotere problemen op te lossen in ons land, 
laten we deze nieuwe kansen benutten, dan hebben we er misschien 
allemaal wat aan.
 
U heeft nu de kans dus ga stemmen op 15 maart!

Voorwoord

Henk v. Dorland, 
uitgever

Veel heb ik je moeten missen 
In het afgelopen jaar

Laten we DAT nu maar gaan wissen
Vooruitkijken, dat doen we maar

In de herfst van het leven
Komen ongemakken al heel snel

Elkaar veel liefde geven
Dan komen we er wel

Ondank alles, genieten van de tijd
Het voorjaar steekt zijn kop weer op
Wij gaan mee in die positieve strijd
Samen op weg naar een fleurige top

Genieten van elkaar iedere dag
Samen staan we voor die taak

En elke dag beginnen met een lach
Sterk zijn, is ONZE schone zaak

Henk
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  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 

De tweede zaterdag van mei liggen de kramen op het plein voor de 
RK H. Gregoriuskerk aan de Kornedijk 3 in Buren weer helemaal vol 
met boeken. De boekenmarkt op die dag, is inmiddels tot in de verre 
omtrek bekend. 

In oktober 2017 werd er door een aantal mensen binnen de locatie 
Buren/Geldermalsen overlegd, wat te kunnen doen om de mensen en 
vooral de jeugd meer te betrekken bij de kerk. Gerrie Verweij, één van 
de kartrekkers, vroeg daarop aan de locatieraad toestemming om een 
boekenmarkt te mogen organiseren om de kosten voor activiteiten te 
kunnen dekken. 
Het bleek een schot in de roos!

Sinds 2018 wordt er op de tweede zaterdag in mei, met een grote 
groep vrijwilligers van binnen en buiten de locatie, een boekenmarkt 
op het kerkplein bij de H.Gregorius kerk aan de Kornedijk 3 in Buren 
gehouden. Er werden van het begin af aan heel veel boeken 
ingeleverd, die de vrijwilligers uitzochten. 
Ze werden die dag voor een klein prijsje verkocht. 
De opbrengst van de boekenmarkt werd en wordt nog steeds gebruikt 
om materiaal voor de kinderactiviteiten van o.a. de kinderwoorddienst 
te bekostigen.
De markt is een groot succes gebleken. De activiteit die op bescheiden 
schaal startte, is uitgegroeid tot een gezellig evenement op het 
kerkplein, wat ook nog eens mooie bedragen heeft opgebracht.

              

             

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

Boekenmarkt H. Gregoriuskerk voor goede doel 
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Webshop suitstweedehandsboeken.nl

Veel mensen weten – voor boeken én de boekenmarkt - het team 
vrijwilligers van de H. Gregoriuskerk inmiddels te vinden. 
Het inleveren van de boeken gaat gestaag door.
Het comité heeft daarom van de nood een deugd gemaakt en is, 
onder de naam suitstweedehandsboeken.nl een webshop in 
tweedehandsboeken begonnen. De naam is een knipoog naar de 
kerk, 
Suits is afgeleid van Suitbertus (de parochie).
Zowel de boekenmarkt als de webshop draaien volledig op vrijwillige 
basis, waardoor er nagenoeg geen kosten zijn. 
De prijzen van de boeken kunnen daarom laag blijven. 
En, heel belangrijk: de opbrengst komt geheel ten goede aan de 
kinderactiviteiten van de Suitbertus parochie, locatie Buren/Gelder-
malsen.

Op maandag 10 april vindt voor de derde keer een survivalrun 
plaats in Buren voor sportievelingen die zichzelf willen uitdagen op 
een parcours met obstakels door de boomgaarden en het histor-
ische centrum van Buren. 
De run is zowel voor volwassenen als jongeren geschikt. 
Als toeschouwer is het ook een leuk om te komen kijken, want hoe 
vaak zie je mensen bij Restaurant de Prins onder de brug over een 
balk klimmen? 

Tijdens deze survivalrun ren je een route van 5,5 of 8 km en kom je de 
ene na de andere hindernis tegen. Denk aan touwen waar je in moet 
klimmen, balken waar je overheen moet, netten waarmee je naar de 
overkant gaat, grachten en sloten om doorheen te waden en je hebt 
een heel aardig beeld van wat je kunt verwachten. 

Wil je meedoen? Dan kun je kiezen voor een parcours van 5,5 kilometer 
of 8 kilometer en voor een lichte of zware variant van het parcours. 
Je kunt alleen rennen of als groep. Voor het uitlopen van de run heb je 
een basisconditie nodig en is het handig als je een aantal technieken 
beheerst. Meedoen is mogelijk vanaf 8 jaar.

Kom hardlopen met hindernissen op Tweede Paasdag

Om die technieken te leren en zo goed voorbereid aan de start te 
verschijnen kun je meedoen met trainingen bij de trainingsgroep van 
Survivalrun Buren, Wilgjes survivalrunteam. 
Zij trainen op woensdagavond en zondagochtend op het parcours bij 
Wilgje Buitensport in Buren. Hier kun je basistechnieken leren, zoals 
een apenhang, een voetklem en een swing-over.

Is meedoen aan de run niets voor jou, maar vind je het wel leuk om 
onderdeel te zijn van dit sportieve evenement? 
We zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers die op de dag zelf willen 
meehelpen. 

Voor meer informatie over de survivalrun, inschrijven of meedoen als 
vrijwilliger: kijk op www.survivalrunburen.nl. 
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Meersteeg 4, Echteld 
T. (0344) 644 403

Bestel 

makkelijk via 

de bestel-app

Friet • Snacks • Softijs
• Thee • FrisdrankSundae • Milkshakes 

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

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.

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

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

Al 50 jaar een begrip in de omgeving

Bent u op zoek naar een betrouwbare garage voor het onderhoud 
en  reparatie van uw auto? 

Dan bent u bij Autobedrijf  Zaayer aan het goede adres. 
Met een ruime werkplaats, eerlijke prijzen, professionele 

monteurs en een persoonlijke service is uw auto bij ons in goede 
handen.

De lente wacht op je!

Bandenwissel

Wissel je winterbanden weer 
om voor zomerbanden.
Plan nu een bandenwissel met 
gratis opslag!

Aircocheck

Laat je airco checken voor 
slechts € 20.-
Onderhoud incl. vullen vanaf 
€ 115.-

Op de akkers van boerenbedrijf De Terp, die samen zo’n 56 hectare 
tellen, groeien pompoenen, granen, gras/klavers en andere 
groenbemesters. Naast akkerbouw is ook veel ruimte voor natuu-
rontwikkeling, in de vorm van hagen, natuurvriendelijke oevers, 
een vispaaiplaats, een paddenpoel en een natuurbos van vijf 
hectare. De Terp ontwikkelt zich dan ook in harmonie met de natuur 
en heeft veel oog voor de biodiversiteit. 

Het was in 2018 een logische stap om in het gebied ook een voedsel-
bos van 4,5 hectare aan te planten. Helaas sloeg er veel niet aan, de 
weersomstandigheden hielpen niet echt mee om het voedselbos op 
gang te helpen.
Eind vorig jaar werd een nieuwe poging gedaan. 
Er werden walnoten, kastanjes, olijfwilgen en nog veel meer soorten 
bomen en struiken aangeplant, waarvan de zaden en vruchten eetbaar 
zijn. Het ziet er nu nog allemaal uitgestorven uit, maar dat komt wel 
goed.

Exclusieve soorten
Voedselbos De Terp is gelegen aan de provinciale weg, hoek 
Burensedijk in Erichem. In het verleden was dit een maïsakker. 
In het ontwerp, gemaakt door landschaps- en voedselbosontwerper 
Evelyn Derksen, is een indeling gemaakt in soorten, die in rijen zijn 
geplant om eenvoudig te kunnen oogsten. 
Hierbij is gekozen voor meer exclusieve, eetbare soorten, zoals de 
Japanse walnoot, peerlijsterbes, schapenbes, pawpaw en Szechuan 
peper. Een voedselbos wordt gekenmerkt door onderhoudsarme, 
duurzame, plantaardige voedselproductie op basis van het principe 
van een bosecosysteem.
In een voedselbos worden fruit- en notenbomen, struiken, vaste 
planten en klimmers in diverse vegetatielagen aangeplant. 
Er is een klein hoekje zelfoogst, maar het grootste gedeelte van het 
voedselbos is plukbos.  De oogst gaat – als het in het herfst allemaal 
oogstrijp is- als voedselbospakket naar grootwinkelbedrijven. 
Het bos wordt dan in één keer leeg geoogst.

              

             

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

Tweede kans voor voedselbos bij De Terp 
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Zorg voor milieu en planeet
Een voedselbos past heel erg goed in de �loso�e die bij 
boerenbedrijf De Terp wordt nagestreefd.
De Terp is in 1984 opgericht als een 1 ha grote biologische dynamis-
che tuinderij, vanuit het ideaal om tot een alternatieve duurzame 
landbouwmethode te komen. 
Tuinieren dus met een kruiwagen een spa een hark een hand 
zaaimachine, werken aan een schone landbouw, een logische keuze 
Een agrarische achtergrond had oprichter Robbert trouwens totaal 
niet. De drijfveer was en is nog steeds de zorg voor het milieu en 
onze planeet. 
Ponieren vanuit het niets met het gevoel op zoek te moeten gaan 
naar alternatieven. Hier ligt de missie van de familie Robberts: 
Er alles aan willen doen om bij te dragen aan de zorg voor en het 
voortbestaan van onze planeet, onze leefomgeving en dus het 
behoud van een toekomst voor de volgende generaties.

Biologisch
De Terp CV is uitgegroeid tot een biologisch landbouwbedrijf van 65 
ha. in combinatie met het biologische pompoenenbedrijf De Terp 
Squashpackers BV. 
Op de akkers groeien pompoenen, granen, gras/klavers en andere 
groenbemesters, in vruchtwisseling op 56 ha. Dit is een eenvoudige 
extensieve vruchtwisseling waarin stikstof en organische sto�en in 
de bodem worden vastgelegd. 
Naast akkerbouw is er ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling, in 
de vorm van hagen, een permanent natuurbos van 5 ha., natuur-
vriendelijk oevers, een vispaaiplaats en een paddenpoel.

Pompoenen en meer
De Terp is – alhoewel de meeste pompoenen op akkers in Zoelen bij 
het kasteel groeien- het meest bekend als pompoenenboerderij. 
Maar er is ook akkerbouw, spelt en suikermaisteelt. 
Een volgende activiteit is het 370 bomen grote walnotenbos van 
speciale Franse rassen, aan het einde van het Erichemse Lutterveld. 
De bomen staan nu 2 jaar. 
Over drie jaar kan er worden geoogst. Over 10 jaar zit de oogst op 
80% van de productie en over 20 jaar – schat de familie Robberts in- 
komt er 10 ton noten van het terrein. 
De opbrengst gaan naar Kerk-Avezaath waar er op ‘’Veld 4’’ notenolie 
van wordt geperst.
Na de allesvernietigende brand van vorig jaar is het bedrijf voor het 
grootste gedeelte alweer opgebouwd. 
Er komt nog een nieuwe schuur waarin de snijkeuken wordt geves-
tigd., Daarin worden als nieuwe activiteit van de De Terp, de 
pompoenen voor Albert Heyn in kleine blokjes gesneden. 
Het bedrijf biedt dagelijks aan twaalf man en een aantal uitzend-
krachten werk. In de drukke tijd loopt dat aantal op naar 20 tot 30 
personen en in de piektijd en het inpakseizoen komen er nog eens 
zes bij. 
Wie daarvan de voorman wil zijn, mag contact opnemen met boer-
derij De Terp.    

Jeroen en Rinke Robberts
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4 avonden geopend
Zoals in de vorige editie aangekondigd hebben 
wij onze openingstijden verruimd. Zo kunt u van 
Maandag tot en met Donderdag van 9:00 tot 
20:00 en Vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur bij ons 
terecht.

Eck en Wiel
Fysiotherapie

Volg ons op Social Media
Ook zijn we het nieuwe jaar gestart met meer 
zichtbaarheid op de social media. Zo kunt u ons 
volgen op Facebook en Instagram.

Hier vindt u niet alleen het laatste nieuws, meer 
over onze therapeuten maar ook verdieping in 
de verschillende behandelmethoden.

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 besparen 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.
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Natuurlijke Schapenvachten, gelegen aan de Rijnbandijk in Maurik, is 
een bedrij�e wat gevilte schapenvachten maakt en verkoopt. 
Een gevilte schapenvacht wil zeggen, een vacht van 100% wol. 

Een geschoren schapenvacht wordt door middel van water, olijfzeep 
en wrijving vast gevilt op een dikke laag gekaarde ( gekamde) wol. 
De dikke laag gekaarde wol vilt vast aan de geschoren vacht, 
en vormt zo weer een stevige, solide basis voor de schapenvacht, een 
soort tweede huid. 
Een gevilte schapenvacht is diervriendelijk en duurzaam, omdat alleen 
de geschoren wol van het schaap wordt gebruikt. 

Deze gevilte schapenvachten worden met veel plezier en passie 
gemaakt door Ineke Brouwer. 
In 2018 waren de geschoren vachtjes van haar eigen twee schaapjes 
haar eerste probeersels. Omdat zij dit vachtvilten zo leuk vond om te 
doen, en omdat de vachtjes zo leuk waren geworden, besloot ze meer 
gevilte vachten te gaan maken. 
De eerste tijd verkocht ze haar gevilte vachten via Facebook en Markt-
plaats, en sinds twee jaar is er een webshop: www.natuurlijkeschapen-
vachten.nl

Schapenvachten zonder leer dus puur wol 

                  Ingen als veelkleurig veldboeket

              Een podcastserie met de stemmen van het dorp

Enige tijd geleden kwam Hermina van Tuil (54) op een lumineus 
idee. Hoe leuk is het niet om een eigen podcastserie te maken 
met de bewoners van haar eigen dorp Ingen?

Hermina (54) is in Ingen op de Zevenmorgen geboren. Ze verhuisde 
naar het oude postkantoor in de Dorpsstraat waar haar vader Wim 
van Ledden zijn succesvolle sto�eerderij vestigde. 
In 2017 verhuisde ze met haar moeder Toos en de zonen Mike en 
Tim naar Geldermalsen en zette de sto�eerderij voort. 
Daarnaast volgde ze cursussen en een opleiding in een heel andere 
richting: in 2019 stichtte ze een praktijk met adviezen over lifestyle 
en voeding. Adviezen om meer uit het leven te halen dan er nu lijkt 
in te zitten. Zie haar website herminavantuil.nl. 

Sinds vorig jaar zomer woont ze weer met groot plezier in Ingen.
Ze benaderde mij omdat ik dezelfde genegenheid voor het dorp 
heb als zij. Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Een jongen van het 
dorp Honderd jaar Ingen een dorp in de Betuwe verscheen, waarin 
vele Ingenaren aan het woord kwamen. 
Tijd dus voor een nieuwe hedendaagse versie, een podcast. 
Er is al een hele lijst samengesteld van kandidaten om te interview-
en: oud, jong, autochtoon, import en wat niet al. Alle sociale klassen 
van arm tot rijk komen voor de microfoon. En zo mogelijk ook de 
stem van buiten, bijvoorbeeld de burgemeester, de huisarts, de 
notaris, de dominee of wellicht zelfs een Liendenaar. Hoe kijken zij 
tegen het dorp aan en wat zijn de verschillen met het dorp in de 
omgeving?  

Het dorpsgevoel 

Hermina produceert het geheel met, technisch gesproken, profes-
sionele apparatuur. Ik fungeer bij de interviews en de productie als
klankbord en sparring partner.  

"Ik vind het zo ontzettend �jn om met mijn handen in de wol te 
zitten! Het vachtvilten is een �inke fysieke klus, maar ik hou ervan om 
met mijn handen een vette vacht, soms vol met hooi en viezigheidjes, 
om te toveren tot een prachtige gevilte vacht. 
En ik vind het zo �jn dat er gewoon een alternatief bestaat voor de 
gelooide vachten.
 
Mijn vachten zijn gemaakt van alleen de afgeschoren wol, geen 
leer. 
Daar zit je dan toch een stuk lekkerder op?΅

Hoewel het een webshop betreft, zijn mensen die interesse hebben 
in een gevilte vacht,welkom om de vachten te komen bekijken in 
haar wolschuurtje.
Ook het maken van uw eigen vacht, d.m.v. een workshop, behoort tot 
de mogelijkheden. 
Neem daarvoor contact op met Ineke via de website.

Www.natuurlijkeschapenvachten.nl
Facebook: Natuurlijke Schapenvachten
Instagram: @natuurlijkeschapenvachten

Belangrijke vragen zullen aan de orde komen:

- Hoe was het dorp in je jeugd?
- Wat is veranderd in de loop der jaren?
- Hoe omschrijf je het wonen in Ingen nu?
- Wat maakt Ingen en de Betuwe bijzonder?
- Zijn er ook dingen verbeterd vergeleken met het verleden?
- Zie je jezelf in de toekomst in Ingen blijven wonen of niet?  
 En waarom?
- Bestaat er iets als een dorpsgevoel en hoe is dat te omsch-
 rijven?
- Wat kan er verbeterd worden om het dorpsgevoel te   
 versterken. 
- Wat is de rol van de kerk en van de verenigingen in het   
 dorp?

Hermina’s idee is een unieke gelegenheid om de toestand en de stand 
van zaken anno 2023 te peilen. 
De antwoorden zullen heel verschillend zijn net als in 2003. 
Toen haalden oude Ingenaren nog herinneringen op herenboeren of 
zonen van herenboeren die stra�eloos hun dienstboden bezwang-
erden. Dat bestaat nu niet meer en andere verhalen waar in 2003 nog 
niemand aan dacht zullen verteld worden. 
Beschouw de podcastserie als een veelkleurig veldboeket, samen-
gesteld door de bewoners zelf. 

De podcast is te beluisteren via:

Springcast
Spotify
Podcast apple.com
Podbay

Of google podcast Ingen in de Betuwe en de afspeellijsten komen 
tevoorschijn.

Chris van Esterik
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Wat kunt u bij ons verwachten:

* Verse groenten en fruit
* Uitgebeide kaasafdeling
* Noten (vers gebrand)
* Vers brood  van de bakker
* Kant en klare maaltijden
* Maaltijdsalades
* Eigen Bierbrouwerij van 
      Brouwerij de Betuwe
* Wijnen
* Bakmixen van Betuwse Molens
* Zuivel van de boer
* Delicatessen

Gruun in Ommeren is geopend

Henrien Boorsma blaast de boerderijwinkel nieuw leven in.
Na een grondige verbouwing nu met een breed assortiment lekkere en (h)eerlijke produkten

Wat kunt u bij ons verwachten:

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 8.30  - 18:00 uur

Zaterdag 8.30 - 16.00 uur

Zondag gesloten
Zijveling 1

4032 NT Ommeren

U bent van 

welkom
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Vanaf heden is het weer mogelijk om je aan te melden voor een 
supergezellige kampweek van de Betuwse Jeugdkampen (BJK). Sinds 
2021 strijkt de BJK neer op het uitgestrekte terrein van scoutingve-
reniging St. Walrick in het prachtige natuurgebied, de Hatertse en 
Overasseltse Vennen in Overasselt, onder de rook van Nijmegen.
Het terrein biedt tal van morgelijkheden voor sport, spel en andere 
leuke ontspanningsactiviteiten.  
De kampweken hebben diverse leeftijdscategorieën, verschillende 
groepen met verschillende leiding, maar allemaal met een goede dosis 
enthousiasme.
Ieder jeugdkamp heeft zijn eigen creatieve programma samengesteld. 
Niemand hoeft zich te vervelen. Een week lang maximaal plezier. Een 
te gekke week om met “nieuwe” vrienden door te brengen.
In 2021 is SBS6/Talpa met het programma Reiskriebels op het jeugd-
kamp geweest. Hoe ziet een dag tijdens de kampweek eruit. Wie 
brengt ons naar Overasselt? Hoe ziet het terrein met alle tenten eruit? 
Wat wordt er allemaal gedaan? Kijk op de website van de stichting 
Betuwse Jeugdkampen naar dit mooie �lmpje.
De kampweken zijn op de volgende data:
Kamp A: 8 juli t/m 15 juli
Kamp B: 15 juli t/m 22 juli
Kamp C: 22 juli t/m 29 juli
Kamp D: 29 juli t/m 5 augustus
Kamp E: 5 augustus t/m 12 augustus
Kamp F: 12 augustus t/m 19 augustus

Aanmelden kan via de website: betuwsejeugdkampen.nl

Aanmelden Betuwse jeugdkampen 

De avond4daagse in Ingen vindt dit jaar plaats van 
30 mei t/m 2 juni 2023, het is de 5e editie.

In 2017 is de avond4daagse in Ingen van start gegaan, na enkele 
jaren van afwezigheid. Het is een initiatief van enkele inwoners 
uit het dorp die samen de Stichting Algemene Avond4daagse 
Ingen      (SAAI) hebben opgericht.
We zijn er trots op dat er vrijwilligers bereid zijn om ons te helpen 
om de avond4daagse mogelijk te maken. 
Elk jaar genieten er zo'n 100 deelnemers van het wandelen met 
elkaar door onze mooie omgeving.                                                                                                                                                             
Om de avond4daagse veilig te laten verlopen zijn wij blij met 
onze sponsoren die ons hierbij hebben geholpen met onder 
andere de aanschaf van verkeersregelaarshesjes en portofoons. 
Tijdens elke route (3, 5 en 10 km) worden er versnaperingen 
uitgedeeld aan de deelnemers, ook mogelijk gemaakt door 
onze sponsoren.
Om deze feestelijke editie dit jaar te vieren hopen wij u te zien 
tijdens de avond4daagse als deelnemer of vrijwilliger. 

Aanmelden als deelnemer kan via onze Facebookpagina avond-
vierdaagse Ingen. 
Aanmelden als vrijwilliger kan via avond4daagse.Ingen@out-
look.com. 
Team SAAI

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

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. 

www.arendsnatuurlijk.com

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

Wie kwaliteit zoekt…kiest voor 

Achter caravancentrum Midden Betuwe

Bamboematten, Rietmatten, Heidematten, Wilgenteenmatten 
en Boomschorsmatten, Schuttingen en Schermen.

Hout voor schuttingen pergola”s en wanden en overkappingen

Onze vestiging is voor particulieren geopend op:
Maandag – Vrijdag:9:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00

Zaterdag:9:00 – 12:00
Andere tijden op afspraak: 06 – 41 176 171

Afhalenbezorgenplaatsen

Ruim 20 jaar ervaring

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

Tuinkwekerij Cor Nijhof 

Mauriksestraat 1 Zoelen 0344-615 439

Nu volop 
voorjaarsplanten

voor tuin en
balkon

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

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

Voorstraat 4 • 4033 AD Lienden
Tel. 0344 - 603663

www.tuincentrumvaningen.nl

Mieke Verhaar is al bijna 30 jaar werkzaam in de apotheek, de laatste 
jaren bij een apotheekhoudende huisarts.
Zij ziet door de jaren heen dat de mensen voor allerlei kwalen en 
ziekten bij de huisarts en de apotheek komen. 
Hiervoor krijgen zij  vaak medicatie voorgeschreven die niet de 
eigenlijke oorzaak oplost, maar vaak slechts de symptomen. 
Veel medicijnen geven nare bijwerkingen die op hun beurt ook 
weer bestreden moeten worden.

Het zou mooier zijn als men gezonder gaat leven, waardoor het 
mogelijk is om ziekten te voorkomen of zelfs te genezen.
Mede hierdoor is Mieke zich gaan interesseren in kruidenge-
neeskunde. Het is immers zo, dat de meeste medicijnen zijn gebaseerd 
op natuurlijke sto�en uit planten en kruiden. 
Deze informatie smaakte naar meer en Mieke begon met haar studie 
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut.
De Orthomoleculaire geneeskunde streeft ernaar om het lichaam zo 
optimaal mogelijk sto�en aan te bieden ter behoud en verbetering 
van de gezondheid.
Nadat zij deze studie met goed resultaat afsloot, startte zij met haar 
eigen praktijk Natuurlijkmique. 

Hoe ziet haar dienstverlening er uit?
Na aanmelding via de internetsite `NATUURLIJKMIQUE.NL`  of  via de 
mail `NATUURLIJKMIQUE@GMAIL.COM`, wordt een intakegesprek 
gepland. Zo’n gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.
Tijdens de intake worden de klachten, medicijngebruik, voeding, 
leefstijl en beweging besproken. Soms is een onderzoek van bloed, 
ontlasting of iets anders nodig om vast te stellen welke tekorten het 
lichaam heeft.

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

Het zou mooier zijn als men gezonder gaat leven
Hierna komt Mieke met haar adviezen; gebruik van vitale voeding en 
zonodig supplementen en /of vitamines, maar ook leefstijl, bewegen 
of slaapgewoontes.
Uiteraard blijft er hierna contact via mail of consulten om de 
voortgang te monitoren.

Mieke is erg gedreven om u te helpen op een natuurlijke manier beter 
te worden.
Zij is zich momenteel aan het specialiseren op het gebied van 
darmproblemen en spijsvertering.

Contact:
Natuurlijkmique.nl
Natuurlijkmique@gmail.com
Praktijk in Beusichem

Ontmoetingen in Maurik

Zin om elkaar te ontmoeten?
Elke donderdagmiddag staat er ko�e en thee voor je klaar om elkaar 
te ontmoeten en gezellig bij te praten.
Tussen 14.00 en 16.00 uur bent je welkom in dorpshuis ’t Klokhuis in 
Maurik, adres Sterappelhof 7.

We willen deze inloop graag uitbreiden door bijvoorbeeld een 
spelletje kaart te spelen, rummikub of een ander spel te spelen.
Die keuze is aan de bezoekers. Voor een kopje ko�e of thee mèt een 
lekker koekje wordt slechts € 1,50 gerekend.

(Klein)kinderen zijn natuurlijk ook welkom want de bibliotheek is er 
dan ook aanwezig met de Bieb in de buurt. 
Leesplezier voor jong en oud en voor kinderen tot 18 jaar gratis 
lidmaatschap.
 
Voor inwoners die beter Nederlands willen spreken is er een tijdschrif-
tentafel. 
Deze is bedoeld voor statushouders en laaggeletterden die het �jn 
vinden om hun spreekvaardigheid te verbeteren. 
Dit gebeurt door samen met een vrijwilliger van Welzijn Rivierstroom 
tijdschriften te lezen en actuele onderwerpen te bespreken.

Wilt je meer informatie?
Bel of mail graag met 
Caroline Kol�, sociaal werker
 Welzijn Rivierstroom, 
tel. 06-12532320 of 
carolinekol�@welzijnrivierstroom.nl

De eerste bijeenkomst gaf al een mooie opkomst. 
Loop je binnenkort ook binnen? 
Je bent van harte welkom. 

In de gemeente Buren
KLAAR  VOOR ELKAAR

ONTMOETINGEN
IN MAURIK

IN HET  
DORPS-

HUIS
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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 ICT partner 
die naast je op de 
werkvloer staat

Jacob van Dam ICT gaat als full-service ICT-dienstverlener

naast je op de werkvloer staan. Daar denken we met je mee 

over de oplossing die jouw werk nog leuker gaat maken. 

Bijvoorbeeld terugkerende processen automatiseren met 

slimme software. Of een webshop bouwen die je meer omzet 

gaat opleveren. Samen steken we graag de handen uit de 

mouwen, om ICT voor jouw business te laten werken.

De Hofstede 30

4033 BV Lienden

Email:      info@jvdict.nl

Website:  www.jvdict.nl

Direct advies?  085 87 6 89 62

Systeembeheer Business ITDevelopment
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Provincie Gelderland voert van 3 april tot en met 30 juni 2023 groot 
onderhoud uit aan de N320 tussen Zoelmond en Kesteren. 
Het asfalt van de rijbaan N320 tussen Zoelmond en Kesteren krijgt op 
sommige plekken een nieuwe deklaag of een versteviging. 
Daarnaast brengt provincie Gelderland nieuwe markeringen aan, 
voert onderhoud uit aan de openbare verlichting en vervangt enkele 
bewegwijzeringen. 

Werkzaamheden in fasen
De werkzaamheden zijn in 3 fasen opgedeeld. 
Zo beperkt de provincie de hinder tot een minimum en is het gebied 
bereikbaar voor direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer. 
De werkzaamheden starten vanaf Zoelmond richting Zwarte Paard. 
richting Kesteren (N233). 
Tijdens alle fases wordt het werk overdag uitgevoerd. Behalve van 
vrijdag 14 april (19.00 uur) tot en met zaterdag 15 april (24.00 uur) is de 
rotonde Culemborgseweg (N834 bij Asch) geheel afgesloten voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Van maandag 8 mei (07.00 uur) tot en met vrijdag 12 mei (18.00 uur) is 
de rotonde Vogelenzangseweg geheel dicht. En van vrijdag 16 juni 
(19.00 uur) tot en met zaterdag 17 juni ( 24.00 uur) zijn de op- en afrit 
richting A15 afgesloten voor doorgaand verkeer.

N320 Werkzaamheden Zoelmond Kesteren in voorjaar 2023 
Planning
Maandag 3 april tot en met vrijdag 28 april vinden werkzaamheden 
plaats tussen Zoelmond en Zwarte Paard. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N835 (Asch-Buren) A15 en 
de N835 (Tiel-Zwarte Paard).
 
Maandag 1 mei tot en met vrijdag 26 mei vinden werkzaamheden 
plaats tussen Zwarte Paard en rotonde Lienden (Vogelenzangseweg). 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N835 (Tiel-Zwarte Paard), 
A15 en N233 (Kesteren). Maandag 29 mei tot en met vrijdag 30 juni 
wordt gewerkt tussen rotonde Liende (Vogelenzangseweg) en de 
oprit naar N233. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N835 
(Tiel-Zwarte Paard), A15 en N233 (Kesteren).

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes voor doorgaand 
verkeer.

De omleidingsroutes voor gemotoriseerd staan begin voorjaar op de 
borden langs de weg en op www.gelderland.nl/n320 en op 
www.bereikbaargelderland.nl.

NIEUW ELEKTRISCH VEER VOOR RHENEN-LIENDEN 
GAAT BINNENKORT VAREN

In de afgelopen jaren heeft het recreatiebedrijf Uit®waarde zich 
ingezet voor het ontwerpen en bouwen van het eerste elektrische 
veer van Uit®waarde. 

“Er was eens een droom, waaruit ambitie sprak”. Hoe mooi zou het zijn 
om duurzaam te kunnen gaan varen. Aangewakkerd door nieuwe 
inzichten om behoedzaam om te gaan met de aarde voor nu en later. 

Enkele jaren terug startte de directeur van Uit®waarde, Alex Kwaker-
naak, de verkenning naar de mogelijkheden voor duurzame veren. 
De scheepvaartsector had zich de laatste jaren sterk ontwikkeld om 
met schonere brandsto�en of alternatieven te kunnen varen. 
Van hieruit is de droom omgezet in concrete plannen. 
Zodoende werd in 2021 het eerste elektrische veer in de vaart 
gebracht in Renkum (veerverbinding Renkum-Heteren).

De wandel- en �etsnetwerken van de oevergemeenten Buren en 
Rhenen worden over het water met elkaar verbonden door de inzet 
van een duurzaam veer. 
Het Rivierenlandschap is een uniek stukje Nederland en het varen 
over de rivieren geeft een extra dimensie aan de beleving.

De doelstelling van Uit®waarde is, dat in de toekomst de gehele veren-
vloot wordt omgezet in duurzame veren. 

Daarom werd met een jaar geleden de opdracht aan Scheepswerf 
Sepers in Dreumel de opdracht gegeven om eenzelfde elektrisch 
veer te bouwen als in Renkum.
Tevens zijn er nog eens twee veren in aanbouw voor de 
veerverbindingen Batenburg-Demen en Ravenstein-Niftrik. 
Deze worden later in het seizoen te water gelaten. 
Daarmee komt de verenvloot van Uit®waarde op 6 elektrische veren 
van de 10 aanwezige ponten. 

De verwachting is dat aan het begin van het vaarseizoen 2023 het 
elektrische veer Rhenen-Lienden gereed zal zijn. 

Het vaarseizoen start op Koningsdag en loopt tot 1 oktober. De 
exacte vaardagen en -tijden staan op uiterwaarde.nl onder pontjes.

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

Lammetjesdag bij Boer Berends

Save the date! 6 mei 2023 is het weer zo ver. De deuren van de stallen 
gaan voor jullie open. Kom een kijkje nemen bij de lammetjes die   
    geboren zijn en kom de dames  
    bewonderen die zorgen voor  
    heerlijke melk en natuurlijk de  
    echte boerensoftijsjes. Volg ons  
    op instagram en op een   
    facebook pagina om alvast een  
    glimp op te vangen van het   
    boeren leven.

    Wanneer: 6 mei 2023
    Waar: Meertenwei 1, Lienden
    Hoe laat:  10:00 tot 16:00
    Gratis parkeren in de wei naast  
    de boerderij
Tot ziens Bij Boer Berends
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Tramm gelooft in een passend en op maat gerichte oplossing.
Vogelenzangseweg 40 I 4033 AH Lienden I info@tramm.nl I www.tramm.nl Tel: 0344-745066 

# 2E spoor

# Outplacement

# UWV re-
integratie

#

##

##

Outplacement#

#

Wij zetten u op het juiste spoor

Of je nu benieuwd bent naar de waarde van jouw woning, 
informatie wil over hoe een aankoopproces in zijn werk gaat 

of een taxatierapport nodig hebt, ik help je graag!
Voel je vrij om contact op te nemen via 
0344-21 90 24 / rianne@riannedewit.nl

Zo’n beetje driekwart van de Nederlanders is op één of andere 
manier betrokken bij vrijwilligerswerk. 
Een aantal daarvan is er zelfs bijna fulltime mee bezig. Henk van 
Winsen uit Ingen is zo iemand. 
Bijna zijn hele leven lang al, is hij op een of andere manier actief 
voor anderen.

Buschau�eur
Als zoon van loonwerker van Winsen van het Zwarte Paard in Ingen zat 
werken er al vroeg in. Niks doen was er niet bij, werken werd er van 
jongs af aan met de paplepel ingegoten. 
Hij volgde de lagere school in Eck en Wiel en ging later uit in Maurik. In 
Ingen kwam hij nooit, maar eenmaal getrouwd, verhuisde Van Winsen 
met zijn vrouw – die uit Millingen aan de Rijn komt- daar toch naartoe. 
Henk bleek de (elektro)techniek in de vingers te hebben en werd 
elektromonteur bij Van Wijnen in Doorn. 
Begin jaren tachtig ging het in de bouw niet goed en kreeg hij via een 
familielid de tip om buschau�eur te worden. 
Van 1982 tot aan zijn pensioen in 2017 reed hij op de bus. Eerst in Zeist, 
later – toen daar plek was- in Rhenen.
In de 35 jaar dat hij buschau�eur was, kluste hij (ook) al volop. Het 
kwam zelf voor dat hij geen rijdienst had, maar klusdienst. Zijn 
collega’s dachten dat hij – toen hij met pensioen ging- zich wel zou 
gaan vervelen. Maar niets was minder waar.

De Breipot
Bij het busbedrijf deed hij de ene na de andere klus, tot aan het 
bouwen van een overdekte �etsenstalling toe, maar ondertussen 
waren hij en zijn echtgenote ook lid geworden van Buurtvereniging De 
Breipot in Ommeren. 
En daar is al dertig jaar meer dan genoeg te doen. Inmiddels is van 
Winsen daar een onmisbare factor in het vrijwilligersgeheel én het 
buurthuis. Hij maakte er een discotafel, veranderde alle verlichting in 
ledverlichting, maakte er een alarminstallatie in, ontwierp en maakte 
een scorebord voor de jeu de boulesbaan en deed en doet er al dertig 
jaar alle onderhoud en voorkomende klussen. 
Hij heeft er zelfs voor gezorgd dat de elektrische bakpannen – die in 
‘De Breipot’ worden gebruikt om twee keer per jaar oliebollen te 
bakken – die mevrouw van Winsen dan weer mee helpt uitventen- op 
ingenieuze wijze op een constante temperatuur blijven, waardoor het 
oliebollen bakken sneller gaat én de kwaliteit van de bollen goed blijft.
Verder zet hij voor de leden van de buurtvereniging altijd een 
�etspuzzelrit uit voor Hemelvaartsdag.

Geen knooiwerk
‘’Ach, het is allemaal leuk om te doen en ik doe het graag’’, zegt Van 
Winsen, die nog nooit aan iemand een cent heeft gevraagd voor de 
hulp die hij op velerlei manieren geeft. 

              

             

Henk van Wunsen, een man met gouden handen
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Een paar jaar geleden nog, verhuisde een goede kennis naar een 
miljoenenpand in Bergen aan Zee. 
Daar verzorgde Van Winsen alle elektra en technische apparatuur, tot 
aan het bedenken en ontwikkelen van een ingenieus systeem 
waarmee de televisie in een meubel kon wegzakken zodat deze niet 
de hele dag als beeldbepalend in de kamer zou staan.
Van Winsen is een pietje precies en houdt absoluut niet van ‘’knooi-
werk’’, zoals hij zelf zegt.

 
Duizendpoot
En dat geldt voor alles: Hij 
verzorgt al 35 jaar lang de 
verlichting van de Ingense 
molen. Elk weekend (vrijdag, 
zaterdag én zondag) en op 
alle feestdagen moet dat 
goed zijn. En dat is het dan 
ook! Ook in de Molenhof 
waar het echtpaar Van 
Winsen al heel lang woont,
weten ze Van Winsen te 
vinden. Of biedt hij in de 
buurt hulp aan. Van een 
televisie afstellen of bedraad 
internet maken tot camera’s 
installeren, autobanden 
oppompen, een stofzuiger 
een keer helemaal schoon-
blazen, hulp bieden bij een 
grasmaaier die het niet meer 
doet… het is meer dan 
iemand kan bedenken

Zelfs de Molenhof zelf, moet eraan geloven. 
Menig keer gaat hij met de bladblazer door de straat, snoeit er de 
bomen, veegt de boel aan en wiedt er het onkruid. 
Scheve tegels, veel blad op straat, onkruid achter de schuurtjes… 
het is hem een doorn in het oog.
En waarom allemaal gratis en voor niks? ‘’Ach’’, zegt Van Winsen, ‘’ik 
ben nou eenmaal zo’n mens. 
Ik vind klussen en elektriciteit machtig. 
Werken met gas, elektriciteit, water, hout of ijzer.. het maakt Van 
Winsen niet uit. 
Als het voor de buurtvereniging is of voor een kennis die in nood zit, 
is het hem al lang goed.                 
                 

Kent u ook iemand die veel vrijwilligerswerk doet
en het verdient om eens in het zonnetje gezet te
worden?  Geef  dat dan op bij de Fruitbode.
06-22967345 of info@fruitbode.nl



      ntzettend trots op onze 25+ members. 
 Sommige zijn al vanaf het 1e jaar (1989) lid. Meer
dan 33 jaar dus! Hoogste tijd om ze even in het
zonnetje te zetten. Dat is gelukt zoals je ziet! 

3jetfotografie
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Jongerenraad Buren

zoekt jou!
B E N  J I J  T U S S E N  D E  1 5  E N  2 3  J A A R  O U D
E N  W I L  J I J :

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

N E E M  D A N  C O N T A C T  M E T  O N S  O P !
 

J O N G E R E N R A A D B U R E N @ G M A I L . C O M

Ga direct naar onze website

www.stipverhuur.nl
www.pro-kids.nl

Suzanne 06 - 38 89 47 44
Sir Rowland Hillstraat 10 - 4004 JT Tiel

Voor ieder feest is er wel een opblaas�guur

Van theelepel tot aggregaat

Veel nieuwe modellen, een kleine selectie.

Maak uw feest helemaal compleet
Vraag naar onze vele mogelijkheden

Tobbedansbaan

Licht letters en cijfers

Slide Combo Amazon Safari

Multiplay-Leeuw springkussen

Funworld Tractor

Abraham of Sarah op paard

Ideeën nodig?
Bezoek onze website!

* Feestartikelen
* Partyverhuur
* Blikvangers
* Limosine
* en nog veel meer

Bezoek het

‘Tieners met een plusje’

De één ‘Volwassen’ de ander ‘Sweet-sixtiener’. 
De de�nitie van volwassen: ‘Zo oud dat hij of zij niet meer groeit,’ 
Klopt! In lichamelijke groei. 

Maar dan: ‘Een leeftijd bereikt hebbend waarop men volgroeid en 
onafhankelijk kan zijn.’ 
Kortom: het recht om zelf te beslissen. 
Maar de vaatwasser, die accepteert nog steeds geen NEE! 
Sorry, een eigen zorgverzekering, stemrecht en drankrecht � 
(half Duits, dus mag al 2 jaar bier en wijn drinken). 
P�f eigen zorgverzekering (wat een geld). 
Dan mag ze stemmen, waarop dan? 
Allemaal dillema’s maar met onze hulp...  

Even terug naar de 2de de�nitie en dan het laatste stukje, ‘…onaf-
hankelijk kan zijn.’ Ja kan! 
Hier (NL) kan het helemaal niet want er is een groot gat tussen 
kunnen, gereed zijn en dan ook nog de mogelijkheid hebben, om te 
kunnen. 
Ik ga er maar niet heel diep op in maar denk aan opleiding, werk en 
huisvesting en dan draait het allemaal om geld… veel geld. 
Hoeveel jongvolwassenen staan niet op straat omdat ze treurig 
genoeg 18 jaar zijn geworden en er dus dat gat is! 
Brrr ik moet er niet aan denken… hoe dan? 
Werken, studeren en onderhouden. 
Mmm, het woordje onder* hoe ironisch (*op een lagere plaats).
 
Te diep? Okay, laat ik het luchtig houden. 
Want hoe dan ook, het is mooi om volwassen te worden. 
De Sweet-sixtiener feliciteert met de volgende woorden: ‘Yes, nu kan 
jij drank voor mij kopen!’ 

Tienermoeder

En wij… ‘pak je ko�ers maar, doei!’ 
Nee hoor, blij dat er in de buurt gestudeerd kan worden en ze lekker 
onder moeders vleugels klaarstomen om helemaal zelfstandig te 
worden. 
Trouwens nog een de�nitie van volwassen die ik met jullie deel, zegt 
‘… geestelijk volgroeid’.  
En dat betekent…niet van iemand of iets afhankelijk zijn. 
Ik hoop natuurlijk dat ik tegen die tijd nog steeds ‘nodig’ ben. 
Als ze maar niet vraagt om even die vaatwasser uit te ruimen! 
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We kregen van Anton Verbeek uit Erichem een aantal oude foto’s. Deze uit 1901 is de moeite waard om eens nader te bekijken.
Opmerkelijk is ook het adres: Fraulein Jo Dorrestein, Woudenberg (nabij de pijramide van austerlitz  prov. Utrecht. Nederland) 

Eibergen 16 aug. 1901
Ontvang bij deze mijn hartelijke gelukwenschen met den gunstigen uitslag van uw examen. Met goeden groet aan U en verdere kennissen.   Salut

Dit is een klein dorpje in de betuwe, het kerkje pastorie eneen der grootste boerderijen stelt dit plaatje voor de boerderij is ?????    Salut

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

Jij kan mensen blij maken…
… door vrijwilligerswerk te doen wat bij jou past.

Een klein gebaar kan van grote betekenis zijn.
Vanuit Welzijn Rivierstroom zetten vrijwilligers zich in om een ander 
inwoner vooruit te helpen.
Elke inwoner kan soms wel wat hulp gebruiken. Wellicht uw buur-
vrouw van een paar straten verderop.

We zoeken inwoners die we voor de volgende vragen kunnen 
inzetten: 
- Hulp bij administratie
- Maatje voor gezelschap of een activiteit (wandelen, spelletje,  
   gezelligheid)
- Maatje leefomgeving ontdekken voor statushouders
- Meedenker; zet jouw ervaring in om een ander op weg te helpen
- Verrichten van kleine klusjes in en rondom het huis
- Vervoer (ziekenhuis, voedselbank)

Heb jij tijd vrij om een ander te helpen?
Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact 
opnemen met Welzijn Rivierstroom 0344 60 23 37 of stuur een mail 
naar info@welzijnrivierstroom.nl

Mozaïek Welzijn erkend leerbedrijf

Mozaiek kreeg in januari het bericht weer voor vier jaar goedgekeurd 
te zijn als erkend leerbedrijf. Dit betekent dat Mozaïek naast HBO-stu-
denten ook MBO-studenten een stageplek met goede begeleiding 
kan bieden. Deze beoordeling is uitgevoerd door Samenwerkingsor-
ganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Stage 
Leerlingen van zowel het HBO als MBO met de richting Sociaal werk 
of Sociaal-Juridisch werk kunnen stage lopen bij Mozaiek. Ze kunnen 
zich aanmelden via www.mozaiekwelzijn.nl onder de kop werken bij. 

Over Mozaïek 

Mozaïek is een welzijnsinstelling die actief is in de gemeente Tiel, 
Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe en Rhenen. Ze levert aan deze 
gemeenten verschillende diensten, zoals: wijkcoaches, jongerenw-
erkers, ondersteuning aan ouderen, mantelzorgers, vrijwilligerswerk, 
onderwijsconsulenten en activiteiten voor en met de inwoners. 
Samen met de gemeenten en andere organisaties levert Mozaïek een 
bijdrage in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. 
www.mozaiekwelzijn.nl 
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Uit den oude doos
Willem van Doorn, Ingen in beeld

Eck en Wiel, deze mannen hebben er duidelijk plezier in. Een groep 
mannen vormden een tijdje een boerenkapel onder de naam “De 
Valse IJsbouten”. De foto werd gemaakt in de jaren ’50 in café Van 
Remmerden in Eck en Wiel en dat ze plezier hebben is duidelijk! Deze 
foto is er getuige van.

Lienden, op deze foto zien we Teunis Heusinkveld uit de Voorstraat; 
de latere Dr. Van Noortstraat van nr. 16. Teunis was niet alleen 
schoenmaker, hij had samen met zijn vrouw ook een schoenenwin-
kel aan huis. Op deze foto zien wij hem als begrafenisondernemer. 
Een druk bezet man dus.

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. 

Ravenswaaij, een indrukwekkend huis genaamd “Huize Muiswinkel”, 
is een overblijfsel van het kasteel Muiswinkel dat hier gestaan heeft. 
Achter deze muren zijn nog wel wat zaken te vinden die herinneren 
aan de kasteelperiode. De familie zit heerlijk op de bank voor het 
huis, zo te zien is het mooie zomerse dag.

Kerk Avezaath, weer een 
dorpsgezicht om bij weg te 
dromen. 
Er lijkt een bodewagen op de 
foto te staan. 
Dat was in vroeger jaren een 
bekend gezicht in het dorp. 
Vanuit het dorp werden er 
pakjes naar bijv. Tiel gebracht 
en omgekeerd. 
De kerk is het stralend 
middelpunt  in het dorp. 
De kinderen konden nog 
heerlijk spelen op straat.

Ingen, op deze foto zien we de gebroeders Baauw van de Brenk in 
Ingen met hun familie. Ouderwetse schoenmakers met passie. Zo te 
zien op deze foto zijn er weer heel wat schoenen gerepareerd die 
weer naar de klanten gebracht kunnen worden. Waarschijnlijk ook 
weer nieuw werk opgehaald.

Rijswijk, ook in dit mooi dorp zien we de schoonheid terug. De 
prachtige korenmolen “De Hoop” staat er al sinds 1703. Hij staat de 
schitteren en is klaar om zoveel mogelijk wind te vangen. Naast de 
molen de molenaarswoning; dat mag een royaal pand genoemd 
worden. Zowel de molen als de woning zijn nu nog in schitterende 
staat te bewonderen.
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Krista van Vreeswijk - directeur bestuurder Stichting BasisBuren: 
“Successen moet je vieren!”

De eerste schooldag in het nieuwe jaar werd afgesloten met een groot 
succes! 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren, reikte waarne-
mend burgemeester Josan Meijers de vrijwilligersprijzen uit. 
Alle inwoners van de gemeente Buren konden personen en organisa-
ties voordragen, waarna een jury besliste.
Voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ waren drie genomineerden: 
Alle vrijwilligers van BasisBuren, Harrie Brekelmans die zich inzet voor 
Senioren Aanbod uit Beusichem en Anneke Ursinus uit Lienden die 
vrijwilligerswerk doet bij Kulturhus Lienden, Vrouwenvereniging 
Ommeren en de kringloopwinkel.

Tot winnaar zijn alle vrijwilligers van BasisBuren uitgeroepen. 
Volgens de jury begeleiden de vrijwilligers met liefde, plezier en passie 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
Niet alleen leerlingen begeleiden zij, maar binnen BasisBuren worden 
vrijwilligers op vele mooie manieren ingezet.
Een mooier begin konden we ons niet wensen!

Zonder deze vrijwilligers kunnen we niet alles doen, wat we wel graag 
willen. En met deze vrijwilligers wordt de werkdruk voor een deel 
weggenomen en worden kinderen op verschillende manieren in hun 
kracht gezet.
Mijn grote dank voor alle vrijwilligers!

Om dit succes te vieren worden daarom alle vrijwilligers van BasisBu-
ren uitgenodigd voor een gezellige borrel. 
De datum, tijd en locatie wordt op korte termijn via de directie van de 
scholen gecommuniceerd.

Obs De Bloesem: Met sprongen vooruit
 
In schooljaar 2021-2022 is vanwege tegenvallende resultaten in de 
middenbouw op het gebied van rekenen gestart met een speci�eke 
rekeninterventie. 
Onder begeleiding van een externe rekenspecialist is Met Sprongen 
Vooruit ingezet. Er is aan de hand van de blokdoelen een rekencircuit 
opgezet. Daarnaast zijn de spellen ingezet bij de start van de les.
Tijdens deze interventie is de betrokkenheid van de leerlingen 
verhoogd. Na a�oop van de interventie kijken we positief terug op 
deze periode. 
De leerlingen hebben het rekenplezier weer teruggekregen en 
hebben allemaal een �inke groei doorgemaakt.

De inzet van coöperatieve werkvormen, bewegend leren en het 
hebben van interactie zorgt voor het verhogen van de betrokkenheid. 
De spellen sluiten aan bij de lesstof en zijn betekenisvol waardoor het 
plezier in rekenen wordt verhoogd en de resultaten verbeteren. 
Dit schooljaar heeft het team gekozen om de aanpak van “Met Spron-
gen Vooruit” uit te breiden en in te zetten in alle groepen. 
Op dit moment zijn de materialen geleverd en zijn de leerkrachten 
aan het experimenteren met de inzet van de materialen tijdens de 
rekenlessen. In alle groepen vindt nu een rekencircuit plaats die 
wordt ingericht aan de hand van de blokdoelen van de betre�ende 
periode. Alle groepsleerkrachten gaan de tweede helft van het 
schooljaar op cursus. 
Ook de leraarondersteuner gaat een cursus volgen, zodat zij kennis 
maakt met alle spellen en de leerlingen kan begeleiden tijdens het 
rekencircuit.

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

De stadsdichter heeft 
naaststaand gedicht 
voor ons gemaakt:

Laura van Wijk Waarnemend directeur Basisschool de Bloesem, Eck en Wiel
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Leesonderwijs op De Regenboog

Bij De Regenboog geven we sinds vorig 
jaar extra aandacht aan leesbevordering en 
leesmotivatie. Lezen is immers de basis van het 
onderwijs. Om goed te leren lezen zijn leesplezier, leesmotivatie en 
essentieel. 
Niet alleen de leesvaardigheid van kinderen gaat vooruit als ze veel 
lezen, maar ook hun bredere schoolprestaties. 
Lezen is plezierig, ontspannend, biedt a�eiding van onze zorgen en 
kan daarnaast leiden tot nieuw (zelf )inzicht. 
Ook kan lezen leiden tot meer begrip voor andere ideeën van mensen 
om ons heen. 
Kortom: allemaal redenen om het lezen te blijven stimuleren! 

Gelukkig hebben we de laatste jaren al een mooie collectie kinder-
boeken opgebouwd, waardoor het ook écht mogelijk is om voor elk 
kind boeken te vinden die aansluiten bij wat het kind leuk vindt! 
Super�jn! 
Daarin heeft Anne Dee, onze leescoach van Bibliotheek Rivierenland, 
ook een belangrijke rol gespeeld. 
Zij komt regelmatig op school en gaat met kinderen op zoek naar ‘het 
gouden boek’. Als kinderen zelf goed weten van welke boeken ze 
enthousiast worden, komen ze meer tot lezen. 
Anne Dee geeft ons team adviezen voor leesmotivatie. 
Zo raken we als team ook steeds meer gemotiveerd om leesmotivatie 
goed onder de aandacht te houden!
Bij De Regenboog hebben we afgesproken dat elke dag in de groep 
wordt voorgelezen en staat stil lezen standaard in de weekplanning 
voor de groepen 3 tot en met 8. Verder zet iedere leerkracht 
regelmatig een activiteit in die de leesmotivatie bevordert. Hierbij 
maken we gebruik van activiteiten uit Werkvormenboek Leesbe-
vordering, Boekjede Boekenverslinder of worden er digitaal 
ideeën gezocht.
We blijven ons ontwikkelen op dit gebied!

Traumasensitief werken op De Sterappel 

De afgelopen maanden heeft het team van de 
Sterappel een training Traumasensitief onderwijs 
gevolgd en met goed gevolg afgesloten. 

Traumasensitief werken is een andere manier
 van werken, terwijl het werk hetzelfde blijft.
Het start vanuit een gedachte, namelijk dat je ervan uitgaat dat in elke 
groep mensen altijd enkele kinderen en/ of volwassenen zitten die iets 
ergs, iets traumatisch, hebben meegemaakt of nog steeds meemaken. 
Zij ervaren stress, met name binnen de sociale context.

Degene zélf heeft daar lang niet altijd een verklaring voor, dus dat 
betekent dat de opgedane trauma's diep verstopt en zelfs onzichtbaar 
kunnen zijn. 
Communiceren en leren is dan een uitdaging, lastig of soms zelfs 
onmogelijk. Er kunnen vele triggers zijn, die van tevoren onbekend 
zijn. Het bijbehorende gedrag of taalgebruik wordt al snel als storend 
of ongewenst beschouwd, maar zou gezien moeten worden als teken 
van onvermogen en dus als een signaal. 
Het vraagt compassie, geduld en vertrouwen.

Traumasensitief werken rust op enkele pijlers.
Ten eerste het hebben van kennis over trauma en (chronische) stress 
en de wijze waarop je naar gedrag kijkt. Je hebt dus kennis van je eigen 
traumabril. Vervolgens verzamel je informatie; je kijkt als het ware 
“onder water” (Denk hierbij aan het topje van de ijsberg: wat zit 
eronder?).
Regel vervolgens de voorspelbaarheid, de veiligheid en het vertrouw-
en. Dat doe je vanuit het hiervoor genoemde uitgangspunt, maar ook 
door de omgeving open, uitnodigend en overzichtelijk in te richten.
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De volgende pijler is het opbouwen van stabiele relaties. 
Met jou als leerkracht of leidinggevende, maar ook met klasgenoten 
of collega's. Daarnaast het kunnen hanteren van emoties en gedrag 
en het zelfregulerend vermogen (co-reguleren) helpen ontwikkelen.
Tot slot is goede zelfzorg heel erg belangrijk, want je wordt namelijk 
zélf ook geraakt door het gedrag van de ander, of door dat wat de 
ander heeft meegemaakt. 
Jouw reactie daarop en de emoties die dat bij je oproept, zeggen 
vooral veel over jezelf en over wat je zélf wellicht hebt meegemaakt.

We zijn trots op het feit dat wij de pijlers van Traumasensitief werken 
beheersen en op deze wijze de kinderen, die dergelijke zorg nodig 
hebben, kunnen bedienen. 
Er valt nog veel te leren op dit gebied, maar dit hebben we weer als 
extra bagage voor onze kinderen in huis!

Bron en leestip: “Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” - Leony Coppens

Zoelen Got Talent een groot succes 
op Den Aldenhaag!

Op obs Den Aldenhaag in Zoelen was het 
11 februari jl. een drukte van belang!
De opening werd verzorgd door The Crew van Telekids Musical-
school. Vervolgens waren er groepsoptredens en was er veel kunst in 
de groepen te bewonderen.
Ook de P.U.B. was aanwezig, de band oefent elke dinsdagochtend op 
school en wilde graag hun medewerking verlenen, twee leerlingen 
speelden met hen mee.
De plaatselijke gymvereniging Tonido vond het ook een geslaagde 
ochtend want hun Tonido gymnasten en danseressen van Den 
Aldenhaag lieten zien wat ze allemaal kunnen.



Bezoek hetWij wensen u goede paasdagen toe

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

Arjan Schaap | 06-46010183 | info@schaap-onderhoud.nl

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

www.vakgaragedehaas.nl
info@vakgaragedehaas.nl

Onderhoud & reparatie
Bandenwissel
Pechhulp
Aankoopkeuring
Trekhaken
Lease
Garantie
Airco onderhoud
Nieuw en Occasions
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WERELDKEUKEN LIENDEN OP ZOEK NAAR NIEUWE HOBBYKOKS 

Op Koningsdag 2023, donderdag 27 april  van 13 tot 15uur, vindt in 
Park Vredelust in Lienden voor de vijfde keer de Wereldkeuken 
plaats. 
Een foodfestival met een bijzonder karakter. 
Alle kramen worden namelijk bemand door nieuwkomers die in de 
gemeente Lienden en omgeving wonen. 
De meeste van hen zijn voormalig vluchteling. 

Eten verbindt en zorgt er op een leuke manier voor dat de inwoners 
kennismaken met hun nieuwe ‘buren’. De koks afkomstig uit landen 
als Syrië, Somalië, Eritrea, Iran, Irak, Afghanistan en Oekraïne, koken 
gerechtjes uit het land waar ze vandaan komen en dit zorgt voor een 
grote variëteit aan smaken. 
Dus behalve lekker eten is het ook een culinaire ontdekkingsreis.
Recepten worden uitgewisseld, er worden contacten gelegd, de kloof 
tussen verschillende culturen wordt gedicht en het geheel zorgt voor 
een betere integratie.
De Wereldkeuken, onderdeel van de Oranjevereniging Lienden, wordt 
steeds populairder. Zo populair dat de organisatie besloot om het 
aantal kramen uit te breiden van 20 naar 30 kramen. 

De organisatoren hebben daarom dringend nieuwe hobbykoks 
nodig. Ben je ook nieuwkomer en liggen jouw roots buiten Neder-
land, woon je in Lienden of elders in de gemeente Buren, meld je dan 
aan. 
Dus ook als jouw oma uit Suriname of Indonesië komt en je hebt van 
haar het koken geleerd, ben je van harte welkom. 
Misschien ben je wel een ster in het maken van Poolse Pierogi, 
Oekraïense Jushka of Chicken Kiev, Schotse Haggis of een Ameri-
kaanse hotdog, ook dan mag je reageren. 
De koks krijgen een vergoeding voor de boodschappen. 
Op Koningsdag serveren zijzelf de door hen gemaakte hapjes aan de 
bezoekers.

Meer informatie of aanmelden?

Anneke Kaemingk 06-42728731 
of via de mail annekekaemingk@hotmail.com 
Marijke Jonker-Schouten 06-22207859 
of via de mail marijke@burobbb.nl 

Hulppunt Buren-Stad in het Marechaussee Museum

Elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur kunt u terecht, in het 
Marechaussee Museum met uw vragen. 
Of het nu gaat om hulp bij het invullen van formulieren of vragen 
over de eigen administratie, informatie over verschillende woonvor-
men, het vinden/ bieden van vrijwilligerswerk, mantelzorg dat maakt 
niet uit. 

De mensen van Welzijn Rivierstroom gaan met u in gesprek en bieden 
de hulp die u nodig heeft. 

Het Hulppunt werkt ‘op afspraak’. 
Om uw bezoek in te plannen is het belangrijk eerst te bellen 

Dat kan door te bellen naar Welzijn Rivierstroom van maandag t/m 
vrijdag van 9:00 - 14:00 uur, telefoon: 0344 60 23 37. 
Na 14:00 uur krijgt u de voicemail.
Buiten die tijden kunt u een bericht inspreken. 
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Heeft u een afspraak gemaakt dan verwachten wij u op het afgespro-
ken tijdstip in het Marechaussee Museum, Weeshuiswal 9, Buren  

Hulppunt Buren-Stad is er voor de inwoners van: Asch, Buren, 
Erichem, Kerk-Avezaath en Zoelen

Woont u in de omgeving van Lienden of Maurik? 
Dan kunt u in deze dorpen terecht bij een hulppunt.
Lienden: elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur, in het Gildehuis, 
Verbrughweg 2 a, Lienden

Maurik: elke donderdag van 13:30 tot 15:30 uur, in ‘t Klokhuis, 
Sterappelhof 7, Maurik KLAAR  VOOR ELKAAR

In de gemeente Buren

HULPPUNT
BUREN-STAD

OP AFSPRAAK 
0344 60 23 37
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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...

Werk van 11 defensiefotografen 
in het Marechausseemuseum

MARECHAUSSEEMUSEUM.NL

DOOR HET OOG VAN DEFENSIE

  TE ZIEN VANAF

17
DECEMBER

Vind jij de Fruitbode ook leuk en wil je hieraan meewerken?

Ik begin op een leeftijd te komen dat ik te zijner tijd een keer moet stoppen.
Daarom ben ik op zoek naar een commerciële man/vrouw  met computerervaring, die het een 
uitdaging vindt om het magazine uit te breiden en het later eventueel zelfstandig voort te zetten.

* Leuke bijverdienste
* Je kan zelf je tijd indelen
* Vanuit huis werken
* Leuke contacten opbouwen
* Betrokken bij de gemeente Buren

Bel me eens op om dit vrijblijvend te bespreken 06-22967345                                   Henk van Dorland

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

Museumnacht van Buren: Een idee waar groei in zit

29

Een idee kan zomaar onverwachts uitgroeien tot een bescheiden 
evenement in de dop. Daar is Johan Jonkers, de voorzitter van 
Museum Buren en Oranje achter gekomen.
Om extra aandacht te vestigen op de start van het nieuwe (toesist-
en)seizoen had hij het plan opgevat om een avondopenstelling van 
het museum, kort voor het nieuwe seizoen, te introduceren: 25 
maart van 20.00 tot 00.00 uur. Er valt immers genoeg te vertellen 
over het museum, de collectie, de plannen en de geschiedenis van 
Buren (die ook vorm gaat krijgen in het museum). 
Het zou de ‘’Nacht van Buren’’ gaan worden.

    Dat alleen, zou waarschijnlijk  
    niet genoeg zijn voor een   
    leuke, nieuwe activiteit in   
    Buren en daarom werd er een  
    bezoek gebracht aan het   
    Marechausseemuseum. 
    René Parijsch, de directeur van  
    dat museum zag het wel zitten  
    om mee te doen. 
    Het kerkbestuur volgde, want  
    ook de kerk heeft volop te   
    maken met de geschiedenis   
    van het stadje Buren. 
    Een volgende die ervan hoorde  
    en gelijk enthousiast werd, was  
    Henk Visser van het automuse-
um vol prachtige (Franse) klassiekers. 
Ook hij sloot zich aan. Tot slot was er nog de molenaar -altijd enthou-
siast over leuke Burense activiteiten en initiatieven – die zich aansloot. 
Stadsdichter Fred Eggink werd natuurlijk niet vergeten. 
Hij schrijft een aantal verhalen die verteld worden in de beide musea 
en in de kerk (drie verschillende verhalen trouwens). 

En zie hier: De (Museum)nacht van Buren was geboren.

Donker
Muziek, theater enz. zijn er 25 maart in de avonduren niet. 
Daarmee zou de (museum)nacht in een gemeentelijk vergunningen-
circuit terecht komen en dat zien de organisatoren niet zitten. 
Een vergelijk maken met de bekende kaarsjesavond dat jarenlang een 
enorm succes was in Buren of 
deze activiteit als vervanging van…
zien, gaat ook niet op. ‘’De enige 
overkomst tussen Kaarsjesavond 
en de (museum)nacht van Buren 
is dat ze beiden in het donker 
plaatsvinden’’, zegt Johan Jonkers. ‘’
Niet meer en niet minder. 
Er zijn 25 maart geen kaarsjes en 
vuurkorven, geen muziek en 
verder vermaak op straat. 
Je loop in het donker bij het licht 
van de straatlantaarn van de ene 
naar de andere deelnemende 
locatie.’’
             

Proeven 
‘’Jaarlijks is er in Buren een Walking dinner waar de deelnemers 
kunnen proeven wat alle eetgelegenheden bieden. Om er vervol-
gens later terug te komen om er nog meer van te proeven. Zo zie ik 
de (Museum)nacht van Buren ook’’, zegt Jonkers. ‘’Bedoeling is om 25 
maart in de avonduren te komen ‘proeven’ van de historie van Buren 
en er later terugkomen om meer te horen en te bekijken.’’

25 maart staat Maria van Oranje 
(gravin van Buren) centraal. Ze is een 
redelijk onderbelichte (en voor velen 
onbekende) Oranje, terwijl zij juist 
een grote rol heeft gespeeld in de 
geschiedenis van Buren. 
Van de Oranjes woonde zij het 
langst op het kasteel, ze stichtte het
weeshuis én ze werd begraven in de plaatselijke kerk. 
Stadsdichter Fred Eggink maakte daarover drie verhalen, die elk op 
één van de genoemde locaties wordt verteld en als geheel, aan het 
einde van de avond in het museum Buren en Oranje.
Wat is er in de deelnemende locatie te doen (behalve het bezichti-
gen ervan natuurlijk)?

   Museum Buren en Oranje: Openstel-  
   ling en vertelling verhaal geschreven   
   door  stadsdichter Fred Eggink verhaal  
   van  Maria op het kasteel plus de   
   nalatenschap).

   Marechausseemuseum: Openstelling 
en vertelling verhaal geschreven door stadsdichter Fred Eggink 
(Maria stichtte het Weeshuis en was er een soort moeder).

St. Lambertuskerk: Openstelling en vertelling verhaal geschreven 
door stadsdichter Fred Eggink(verhaal over het graf van Maria in de 
kerk, dat een poosje ‘’zoek’’ was).

Automuseum van Henk Visser: Openstelling én Visser rijdt met een 
antieke bus van het centrum van buren naar het museum. Daarnaast 
komen er waarschijnlijk klassieke auto’s binnen de wallen te staan.

De molen ‘Prins van Oranje’: Openstelling en demonstraties door 
een schilder en een glazenier. Dit, ter promotie en als educatie.

‘’Heel veel inwoners van Buren en de omliggende dorpen zijn nog 
nooit in de Burense musea of andere historische panden geweest’’, 
zegt Johan Jonkers. ‘’Ze kunnen 25 maart volop komen proeven, om 
een andere keer uitgebreider te komen kijken.’’
Een ideetje om het nieuwe (toeristen)seizoen onder de aandacht te 
brengen, is een kleinschalig evenementje geworden. 

Of het verder gaat groeien?  
De toekomst zal het uitwijzen! 



Bezoek het

Weet jij ook hoe?
Of past werken op De Kaap meer bij 
iemand die je kent? Tip ze! We zijn 
altijd op zoek naar nieuwe locals. 

WERKENOPDEKAAP.NL

Joop van Mourik makelaars
Oudsmidsestraat 12
4033 AX Lienden
T (0344) 60 24 00
E info@joopvanmourik.nl
I www.joopvanmourik.nl

Van Blijderveen- van Wijngaarden Finance
Voorstraat 1- 3
4033 AB Lienden
T 0344 - 60 28 04
E pascalle@blijderveen.nl
I www.blijderveen.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.
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Gemeente Buren introduceert Huishoudcoach 

Wanneer wordt de huishoudcoach ingeschakeld?
Voor de inwoners die zich vanaf januari 2023 voor de eerste keer 
voor ondersteuning melden bij de gemeente, plannen we een 
gesprek met de huishoudcoach in. Voor inwoners die nu al vanuit 
de Wmo professionele ondersteuning in het huishouden krijgen, 
verandert er op dit moment niets. 
De huishoudcoach komt thuis langs en kijkt samen met de inwoner 
welke werkzaamheden in het huishouden nodig zijn. Ook kijkt de 
coach wat iemand nog zelf kan doen en waar hulp of hulpmiddelen 
nodig zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan:
• Overzichtelijk maken van werkzaamheden
• (Gespreid) plannen van werkzaamheden
• Inrichting van het huis
• Het leren van nieuwe vaardigheden (denk aan: omgaan  
 met elektronica)
• Het gebruik van algemeen verkrijgbare hulpmiddelen
• Hulp vanuit het eigen netwerk van familie, buren of  
 vrienden of hulp via de inzet van organisaties zoals  
 Maatjesprojecten van Welzijn Rivierstroom.

Hoe gaat het na het gesprek met de huishoudcoach?
De huishoudcoach zal tijdens het bezoek al afspreken welke acties 
de inwoner zelf onderneemt, bijvoorbeeld familie inschakelen of 
eenvoudige hulpmiddelen aanscha�en. 
Voor acties waarbij de inwoner hulp nodig heeft, zoals het leren van 
nieuwe vaardigheden, pakt de inwoner dit samen met de 
huishoudcoach op.
Voor huishoudelijke werkzaamheden waarvoor alsnog profes-
sionele ondersteuning nodig is, kan de inwoner zich na het bezoek 
van de huishoudcoach, melden bij de gemeente voor hulp vanuit 
de Wmo.

Theaterladder theater Heerenlogement Beusichem

Maart 2023
woensdag    8 maart : Grupo dAro : "Piazolla en dAro, Tango
woensdag   15 maart : Janneke Jager : "Fantoomgeluk", cabaret
woensdag   22 maart : VanWyck & band, Epic tale of the stranded-  
        man, muziek
woensdag   29 maart : Jasper van der Veen, "Niet gehinderd door  
        enige kennis", cabaret
donderdag 30 maart : Joost Spijkers, "Au plat pays"muziek

April 2023
woensdag    5 april :  Trio Bier Light: "Van daar tot hier"muziek
donderdag  6 april :  Ekaterina Levental, "De grens, muziektheater
woensdag   12 april : Marcel Harteveld, "Voor de bui binnen",  
     cabaret
zondag       16 april :  Fandango "Embrache"Fado/Tango Kerk  
    Zoelmond
woensdag   19 april :  Alex Roeka, "Nieuwe Dromen"muziek
dinsdag      25 april :  Annick Boer, "Deze is nog beter"cabaret

Kijk voor kaarten, informatie en aanvangstijden op:
   theaterheerenlogement.nl

    Sinds afgelopen maand is er   
    een huishoudcoach actief bij  
    de gemeente Buren. 
    Inwoners die door fysieke   
    beperkingen moeite hebben  
    met het huishouden, kunnen  
    een beroep doen op de deze  
    huishoudcoach. Samen met de  
    inwoner kijkt de coach op   
    welke manier iemand zelf nog  
    huishoudelijke werkzaam-
heden kan blijven doen. 
Bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden of buren, door het anders 
inrichten van het huis of met de inzet van eenvoudige hulpmiddelen.

De eigen kracht van de inwoner staat daarbij centraal: wat kan 
iemand zélf nog wel?
De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is groot en zal de 
komende jaren blijven toenemen. 
De Burense bevolking wordt ouder (vergrijzing) en blijft ook zo lang als 
mogelijk thuis wonen. Zorgaanbieders hebben een personeelstekort 
en daardoor ontstaan er wachtlijsten.

Als gemeente staan we voor de uitdaging om inwoners die dat nodig 
hebben, de juiste ondersteuning te bieden. 
En om de zorg betaalbaar te houden. 
Samen met inwoners, hun netwerk en andere maatschappelijke 
partners, zoeken we de best passende oplossing. 
Daarvoor werken we met een huishoudcoach.

FLYER T TAAL

VOOR DE ALLERBESTE PRIJS VAN NEDERLAND!

VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK 

ONTWERP, RECLAME FOLDERS, FLYERS ENZ.
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Flyer A5
Compleet incl. drukwerk 

en verspreiding

€ 65,00

Flyer A4
Compleet incl. drukwerk 

en verspreiding

€ 75,00

Flyer A3-A4
Compleet incl. drukwerk 

en verspreiding

€ 120,00
per 1000 stuks per 1000 stuks per 1000 stuks

135 grams (148 x 210 mm) 
A5 formaat
Gesatineerd MC Papier
Dubbelzijdig Full-Color
Minimale afname 10.000
Ondersteuning keuze 
verspreidingsgebied

135 grams (210 x 297 mm)
A4 formaat
Gesatineerd MC Papier
Dubbelzijdig Full-Color
Minimale afname 10.000
Ondersteuning keuze 
verspreidingsgebied

135 grams (420 x 297 mm)
A3 gevouwen naar A4
Gesatineerd MC Papier
Dubbelzijdig Full-Color
Minimale afname 10.000
Ondersteuning keuze 
verspreidingsgebied

Bestel NU op Bestel NU op Bestel NU op

FLYERTOTAAL COMPLEET PAKKETTEN
Levert een compleet pakket van drukwerk en verspreiding in geheel Nederland. Dit met natuurlijk een zeer goede 

drukwerk kwaliteit, juiste verspreiding en voor een zeer concurrerende prijs. Niet voor niets is onze naam FlyerTotaal.
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Doejenburg 212-214   •   4021 HR  Maurik

Tel. 0344-782505  •  info@vanviegen.com

WANNEER MOGEN WIJ UW DROOM REALISEREN?

ZELF KLUSSEN? BESTEL IN DE WEBSHOP OF KOM LANGS!
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