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Als je de kunstwerken van Renske
nog niet kent, wees dan gewaarschuwd: je kunt er urenlang naar
kijken! In ieder schilderij valt een
verhaal te ontdekken. Naast schilderen verwerkt zij ook andere materialen in haar kunstwerken.
“Toen ik klein was ging ik op bezoek bij
mijn tante. Zij maakte borduurschilderijen (embroidery). Dat was mijn
kennismaking met kunst. Ik vond het
heerlijk om naar haar te kijken terwijl ze
werkte,” vertelt Renske. “Op mijn vijftiende begon ik met schminken. Ik wilde
meedoen aan theater maar niet spelen
op het podium.” Vijftien jaar lang had zij
een succesvol bedrijf in kinderschmink
en kwam in de Jaarbeurs, bij K3 en ABNAMRO. “Ik ben dus altijd al creatief
geweest voordat ik begon met schilderen.” Nadat zij haar bedrijf verkocht,
kreeg zij meer tijd om zich te ontwikkelen in de kunst.
Renske is uitgegroeid tot een volwaardig kunstenares die anderen motiveert
ook creatief te zijn. “Naast kunst maken wilde ik ook met kinderen blijven
werken. Het is mooi om groei te zien
van de kinderen. Zij staan aan het begin
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Week 36 2020
Oplage: 21.000 exemplaren
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Kinderatelier. De stijl van haar werk is
kleurrijk en expressief. “Ik ben niet een
schilderes pur sang. Bepaalde vormen
die er zijn spelen ook mee”.
Een aansprekend beeld wat ze ziet in
bijvoorbeeld een tijdschrift of op Instagram kan haar inspiratie zijn. Maar ook
beelden of vormen die door haar hoofd
spelen. “Er gebeurt iets op het doek en
daar reageer ik weer op met andere
materialen die me
inspireren.”
Het werk van Renske is tijdens de
Kunstexpositie op
Landgoed Sandenburg te bewonderen van 4 tot en met
7 september. Je kunt
haar vinden onder
de naam TriAdore,
samen met Willemien Schouten en
Mascha Bossuyt.
Vanaf 8 september
starten de nieuwe
kunstlessen
voor
kinderen weer. Er
zijn nog een paar
plekjes. Meer informatie over haar
kunstwerken én de
cursussen voor kinderen:
ww.crearenz.nl

VANARKEL / BUFFOON®
40 jaar! DAMES & HEREN
AUTO NODIG?

www.vanwikselaar.nl
www.vanwikselaar.nl
www.vanwikselaar.nl

2 stuks stretch katoenen
en jeans broeken van
bekende merken.

Lengtematen 30 - 32 - 34 - 36

75,-

U voordeel Van Arkel

Dorpsstraat 3a | Opheusden
Scheepjeshof 82 | Veenendaal
Molenstraat 3 | Rhenen
Tel. 06 23 82 22 74
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Atelier
het Hof
kledingreparatie & stomerij
• Kledingreparatie
• Kleding op maat
• Nieuwe kleding
• Nieuwe gordijnen
• Ook voor al uw leeren suède reparaties

Het juiste adres voor al
uw kledingreparaties

T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl

Frederik van de Paltshof 26 • 3911 LB Rhenen • 06-87365298

Herenstraat 25|3911 JB Rhenen
Tel 0317-614121
info@annooptiek.nl|www.annooptiek.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Heel veel boxsprings nu extra voordelig
NU MET

395,

25

VOORDEEL

Wat is jouw SLAAP-DNA®?

van 1581,- voor

1185,

75

Weet jij welk bed voor jou het meest geschikt is?

Boxspring Narvik
SZ2000 bodem 140x200cm. Incl. hoofdbord, 17 cm hoge pocketveermatrassen
(SZ2000) en koudschuimtopper (T2200).

Upgrade deal

Doe de gratis slaaptest, ontdek binnen 8 minuten jouw
SLAAP-DNA® en ervaar wat 10 jaar goed en gezond
slapen voor jou kan betekenen.

Boek de gratis slaaptest op www.morgana.nl

van 4150,- voor

3112,50

Boxspring Bodo
SZ6000 bodem 140x200cm. Incl. hoofdbord, 21 cm hoge pocketveermatrassen
(SZ6200) en koudschuimtopper (T2200).
Elektrisch verstelbaar.

Is je topmatras
ouder dan 7 jaar?
Tijd voor een upgrade!
Meer upgrade deals in de winkel

15%

korting
op Morgana
toppers

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen

NU MET
25

1037,

VOORDEEL
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Zelf kleding maken is hip!
Marianne Hayes is het gezicht van Arends Naaimachinehandel. Sinds februari is haar nieuwe
winkel
geopend
aan de Beemdhof
44 in Heteren.
Bij haar kunt u
terecht voor de
aanschaf van een
nieuwe of tweedehands machine,
reparaties en onderhoudsbeurten voor
alle merken machines.
Er worden lock- en creatieve workshops, quiltcursussen en naailessen gegeven!

Ervaring
Gespecialiseerd in het
Marianne be- repareren van naai- en
schikt
over
lockmachines,
ruim 30 jaar
maar ook oudere
ervaring in de
naaimachines
wereld van de
naaimachines. Arends Naaimachinehandel is dealer van de merken Husqvarna
Viking en Pfaff. Voor reparaties en onderhoud kunt u met alle merken machines
terecht, geldt ook voor de oudere machines. Waar het vroeger voor veel mensen
noodzaak was om zelf kleding te maken,
ligt dat tegenwoordig heel anders. Vandaag de dag wordt het meer gezien als
een hobby. Marianne vertelt: “Zelf kleding maken is weer helemaal in. Vooral
de jeugd heeft het ontdekt. Het is natuurlijk ook hartstikke leuk om zelf kleding te
ontwerpen en te maken. Daar kun je echt
je eigen creativiteit in kwijt.”

Advies
Een goede machine is
daarbij heel belangrijk.
Bij Arends Naaimachinehandel kunt u
terecht voor persoonlijk advies.
“Dan bekijken we
samen wat de behoefte is en wat
de klant precies
wil gaan doen. Er
zijn namelijk heel
veel mogelijkheden.
De ontwikkeling van de
naaimachines gaat enorm
snel. Zo is er o.a. de gratis mySewnet™ cloud , waarin diverse Apps,
zoals de JoyOS ADVISOR™ app , die
naai-instructies en uitleg geeft voor iedereen. Hier kan je leuke naaiprojecten vinden of zelf ontwerpen.
Voor diegene die over een borduurmachine beschikken is er een mogelijkheid
om gebruik te maken van de QuickDesign™ App, waarbij je een foto maakt die
omgezet wordt in een borduurmotief. Dit
bestand kan op uw account in de mySewnet™ cloud worden bewaard. Hoe leuk
is dat!”
Workshops
Leerzaam zijn de workshops en naailessen die Marianne aanbiedt: “Zo hebben
we bijvoorbeeld een workshop waarin
mensen leren om het maximale uit hun
machine te halen. Er zijn ook naailessen
voor kinderen. Kijk voor alle info op de
website en graag tot ziens!”

Een EigenWijsKolommetje
Beste Lezers,
Daar zijn we weer. Ik hoop
dat jullie de afgelopen weken goed hebben doorstaan. Niet alleen door corona maar ook na die paar
zeer hete dagen. Want wat
was het heet. Op sommige
plekken smolt het asfalt. Ik
heb zelfs mensen als plasjes
zien liggen. Het was zelfs te
warm om te klussen, om je
hond uit te laten, om lekker te shoppen, om… ja vul
maar aan.
De hond ligt nu naast me op
de bank en zij zal ook blij zijn
als dit warme weer voorbij is.
Zij wordt nu door mijn vrouw
heeeeel vroeg uitgelaten in
het bos. En de rest van de
dag is het hoofdzakelijk lui
liggen in de kamer, gang of
keuken of in de schaduw in
de tuin. Ik hoop dat het weer
op het moment dat jullie dit
lezen weer een beetje normaler is.

ties mogen ontvangen. Men
is blij, dat er na het verdwijnen van de RBC (in Rhenen)
weer een krant is met nieuws
uit de regio. De krant wordt
goed gelezen.

De krant gaat als het goed
is ook binnenkort van start
in Wageningen en omgeving
en in Buren en omgeving.
Hangt natuurlijk ook af van
de adverteerders. Maar als
de krant ook in deze regio’s
net zo goed wordt gelezen
als in Rhenen komen de adverteerders ook wel. Althans
daar ga ik maar vanuit.
Ook hoop ik dat de sportverenigingen, culturele instanties en andere soortige verenigingen binnenkort weer
met volle kracht vooruit
mogen en dat ook zij leuke
of interessante content kunnen aanleveren bij de krant.
Maakt het nog leuker om te
lezen en trekt ook klanten,
bezoekers en sporters aan.

Deze krant is nu in Rhenen al
vanaf april 2020 op de markt
en in Veenendaal vanaf juli.
Ikzelf heb al veel leuke reac-

Restaurant DE KERS
is 7 dagen per week open van
09.00 t/m 23.00

Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakkapellen | Zonwering | Vouwwanden

Restaurant DE KERS
Wat er allemaal mogelijk is bij ons !
Uit onze nieuwe kaart ontdekt u vele smakelijke gerechten en variaties
om in onze sfeervolle restaurant heerlijk te kunnen genieten van een
ontbijt, lunch of diner.

Maatwerk is
bij ons standaard
Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Indien u een locatie zoekt voor onder andere bedrijfsfeesten, bruiloften,
partijen, catering, verjaardagen, of andere wenselijke feesten met kleine
of grote gezelschappen, bent u bij ons aan het juiste adres.
Restaurant DE KERS is een uitstekende locatie voor dit soort activiteiten.
De vele mogelijkheden qua, ruimte, sfeer, opzet van uw wensen en de
gezelligheid die u zoekt met ruime parkeermogelijkheden is duidelijk
aanwezig bij ons.
Met ontzettend veel plezier en frisse enthousiasme
staan wij graag voor u klaar !
Volg ons op Facebook restaurantdekersopheusden en blijf op de hoogte
van onze activiteiten.
Een smakelijk WELKOM bij Restaurant DE KERS !

- Restaurant DE KERS - info@restaurantdekers.nl -

0344-608921 - rijksweg A15 – 1 - 4043 HA - Opheusden

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld
Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl
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Glutenvrij... en super lekker!

| Eigen & Wijs Lokaal

Zon (&) Maan

Soms zoek je iets lekkers en kan je
het niet vinden. Soms zoek je iets
lekkers en vind je iets totaal anders.
Dat laatste overkwam ons in november 2019.
We hadden een nieuw contact uit het
meest zuidelijkste puntje van Italië:
Fazano, 50 km onder Bari. We importeren ondertussen een mooi assortiment met de hand gemaakte tapas,
maar daar later meer over. Afspraak
gemaakt en tijdens ons diner komt er
van alles ter sprake. Wat blijkt ? Deze
uiterst vriendelijke Italiaan heeft nog
meer in zijn attachekoffer: bonbons
en niet zomaar bonbons. Tsjonge wat
hebben wij gesmuld. We konden er
geen genoeg van krijgen en hebben
meteen een lekker partijtje besteld.
We zijn ondertussen 10 maanden en
4 bestellingen verder en zien al een
aantal chocoholics…..
Wat zijn dit voor bonbons ? La Perla di Torino. Sergio Arzilli, een telg
uit een beroemde patisserie familie,
ontdekt op 38 jarige leeftijd dat hij
gluten intolerant is en besluit in 1992
een eigen bonbonnière op te zetten…
en U snapt het al, geheel glutenvrij en
zonder smaakstoffen. Ondertussen
wordt hij bijgestaan door zijn dochter Valentina. De winkel is gevestigd
in Turijn, Via Catania 9. U gelooft het
misschien niet, maar de eerste klanten uit Rhenen zijn al gaan kijken en
snoepen in Turijn, compleet met het

Foto: Matthijs Smits

bewijs van een instagram-bericht.
Maar nu nog even terug naar deze
bonbons, repen en mini-choco’s. Allereerst superlekker en ook nog glutenvrij en zonder fopmiddelen. Maar
we hebben ook suikervrije en ook lactosevrije smaken. Ja zelfs melkchocolade, zonder melk en dan ook nog om
je vingers bij op te eten. Verder leuke
cadeauverpakkingen.
Wat mij betreft mag deze gezellige
Italiaan, genaamd Giovanni, vaker bij
ons komen eten……
Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, RHENEN
Tel: 0317-615563
info@smitsspecialiteiten.nl
www.smitsspecialiteiten.nl

Granny’s Snuffelshop

De zomer (&) dag begon
met t opkomen vd zon
die ging weer stralend aan ....
de hemel staan
om ‘s avonds onder te gaan
in zee
Ga je mee?
Voor t spel dat de maan
ver ~ zon
In haar baan
rond ~
om
De o(h) ~ zon ~
laag
Ver ~ bond
Ver ~ traag
Om
voor t slapen gaan

nog even (h)op ...
naar volle maan
te gaan
Zachtjes aan
Vibreer met haar mee
En laat je raken
Om
Innerlijk rijk
te ontwaken
En zo weer gezond
op te staan
en door te gaan
om van t Be ~ Staan
Iets ver ~ rijkends te maken
Essentie ten top !
Zon
Maan

EnJoy (van Laar)

Snel en veilig afslanken?

Bij ons kunt u gratis
bruikbare spullen afleveren
Tevens ontruimen wij huizen, garageboxen
en overige ruimtes. Wanneer deze spullen
te groot zijn kunnen wij ze eventueel komen
ophalen. Wel moet hier een afspraak voor
worden ingepland.
Indien u na een overlijden met de boedel
blijft zitten, dan kunt u contact met ons
opnemen. Wij zullen dan langskomen en een
passende offerte voor u opmaken.
Wanneer er nog mooie en/of bruikbare spullen tussen staan dan kunnen we in overleg
een prijs afspreken welke wij van de uiteindelijke kosten af zullen trekken.

Profiteer van ons aantrekkelijke aanbod

Wij gaan per 7 september onze winkel voortzetten vanuit de magazijnen van de Achterbergsestraatweg 25. Onze ingang van de
winkel is aan de kant van het laden en lossen.
Per januari betrekken we de hele winkel.

Bevries uw vet met de Body-Wizard
Cryolipolyse behandeling

Granny’s Snuffelshop
info@grannys-snuffelshop.nl
06 515 99 355
Achterbergsestraatweg 25
3911CR Rhenen

4

Met de unieke Body-Wizard behandeling is
het mogelijk om vetcellen veilig en zonder
operatie te verwijderen in een behandeling
van circa 1 uur. Het vet wordt plaatselijk bevroren, wat vervolgens op een natuurlijke manier uit het lichaam wordt afgevoerd. Door de
4 separaat in te stellen behandelkoppen kunnen
4 afzonderlijke plaatsingen/lichaamslocaties tegelijk behandeld worden. Hierdoor is de Body-Wizard
uitermate geschikt voor het behandelen van meerdere
locaties tegelijk in slechts 1 uur tijd. Een unieke behandeling met betoverende resultaten.
Simpel, snel, veilig en het belangrijkst: het vet blijft weg!

The Solution Cosmetisch Instituut
Matensestraat 62 | 6669 CJ Dodewaard | T 0488 - 443 707
info@salonthesolution.nl | www.salonthesolution.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Grafschennis…

Mag ik
Mag
ik n?
u begeleide
u begeleiden?
Ik ben Marja

Ik ben Marja

Helaas verschijnt er regelmatig een bericht
dat op een bepaalde begraafplaats, grafschennis is gepleegd. Een verschrikkelijk
vergrijp, waarbij je je afvraagt wat diegene
of diegenen heeft bezield om dit te doen.
Met nadruk op het woord ‘bezield’, op een
plaats waar de ontzielde lichamen van geliefden zijn begraven.
Niet zelden worden de vers neergelegde bloemen weggehaald om op een ander ‘eigen’ graf
neer te leggen…. worden de monumenten
vernield…. delen van monumenten meegenomen, denk hierbij aan de kindergraven die
herkenbaar zijn aan hun knuffels, vlinders en
andere liefdevol neergelegde spulletjes. Men
verwacht op een begraafplaats een sereniteit…een plaats waar je je gedachten kunt laten gaan..waar je weer even bij je geliefde kunt
zijn….wandelen op de paden tussen de monumenten…een plek van bezinning, van rust.

Mag ik
u begeleiden?
Ik ben Marja

rja

g ik
Mabegeleiden?
u
en
Ik b

WWW.TUINCENTRUMVANINGEN.NL
VOORSTRAAT 4
LIENDEN
TEL. 0344-603663

Ma

Hoe wreed kan die rust verstoord worden op
het moment dat je een bezoek brengt aan
het graf van je geliefde-n-, en in plaats van het
monument, een gedolven graf ziet. Allereerst
is daar ongeloof wat al snel omslaat in paniek,
angst, onbegrip van hoe dit toch mogelijk is!
Dit gevoel slaat om in woede als in een telefoongesprek met de beheerder van de begraafplaats duidelijk wordt, dat er een administratieve fout is gemaakt. Was de familie een
dag later gekomen… dan was het graf bezet
geweest met een andere persoon die zojuist
begraven was.
De fout werd toegegeven, en op mijn doorvragen werd aangegeven dat de overgeble-

ven botresten in het graf waren achtergebleven….”na zoveel jaren was er immers niet veel
over” werd mij verteld. Toen ik aangaf dat mij
dit bevreemdde, omdat deze resten dan bleven rusten in een graf waar een andere familie
de rechten over zouden krijgen, kreeg ik als
antwoord dat dit nu gelukkig niet het geval
was…
Tja... het toeval wilde dat de familie hier dus op
tijd achter kwam. Zij werden echter wederom
gealarmeerd toen men bij het graf bloemen
wilden plaatsen, en een stuk bot aan de oppervlakte zagen liggen. Weer aan de telefoon…. en
nu werd gezegd dat dit hoogstwaarschijnlijk
van het pas in gebruik genomen naastgelegen
graf was…
Tijdens mijn vakantie in Spanje heb ik de plaatselijke, gemeentelijke begraafplaats bezocht,
en ik was verrast zodra ik door de mooi versierde gietijzeren hekken liep, die de ingang
vormen van een ommuurde plaats, vol met
grote Oleanders in allerlei kleuren. In plaats
van te lopen over boomrijke, groene paden,
liep ik in een soort dorp dat was samengesteld
met bovengrondse grafkelders. Sommige
daarvan nog in aanbouw, maar door de tijd
ingehaald, de meesten echter keurig afgesloten zodat het een pleger van grafschennis
bijna onmogelijk wordt gemaakt de graven de
schenden.
In dit gedeelte van Spanje is deze vorm van
begraven door warmte en grondstructuur
noodzakelijk. Zou het bij ons noodzakelijk worden als bescherming voor onze geliefden?
Marja Oosterman
www.oleander-uitvaartzorg.nl
06-52553676

Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar

Kom gauw de
mooiste schoenen scoren!
Rijksstraatweg 134
3956 CT Leersum
0343 - 451434
info@steenwijk-schoenmode.nl
steengoeieschoenen.nl
steenwijk-schoenmode.nl
facebook.com/steenwijk.schoenmode

Onze openingstijden:
ma
13.00 - 18.00
di t/m do 9.30 - 18.00
vr
9.30 - 21.00
za
9.30 - 17.00

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Zorgeloos
zonne-energie
Maak van uw
spaargeld een
duurzame en
rendabele
investering!

Ook interesse in
zonnepanelen? Kijk
voor meer informatie
op www.enersolar.nl
T 0318 - 757 888
E info@enersolar.nl

Ook interesse in
zonnepanelen? Kijk
voor meer informatie
op www.enersolar.nl
T 0318 - 757 888
E info@enersolar.nl
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Nieuwe borduurpakketten, breiwol en (Puzzel)fiets-/autotocht omgeving Achhaakgarens
terberg en Rhenen
Bij Van de Vooren Handwerk- en
Hobbyspeciaalzaak Lijstenmakerijspecialist
Al meer dan 45 jaar een begrip in Veenendaal: Van de Vooren. De winkel aan de
Julianastraat 3 in Veenendaal is, enig in
zijn soort. Met de nieuwe collectie borduurpakketten en brei- en haakgarens
is de gezelligste winkel van Veenendaal
helemaal up-to-date.
Borduren
Van de Vooren heeft met meer dan 1500 borduurpakketten het grootste assortiment in de
regio. En alles is op voorraad. Zo is er ruime
keuze uit geboortepakketten, dieren, bloemen, merklappen, landschappen en culturele
afbeeldingen. Daarnaast zijn er borduurkussens, tafellakens, voorbedrukt stramien, kaaslinnen, Aida borduurstof en Aida randen, DMC
borduurzijde en Borduurloep/lampen van
€49,95 nu voor €39,95, ook ideaal voor uw
Diamond Painting! Van de Vooren houdt de
borduur collectie up-to-date met de nieuwste
pakketten van verschillende bekende merken.
Neem een kijkje op:
www.borduurshop-margriet.marktplaza.nl.
Breien en haken
De nieuwe wintercollectie haak- en breigarens
is binnen. Het breien of haken van sjaals, shirts,
muts en frisse vrolijke kleuren sokken is deze
winter actueel. De winkel van Van de Vooren
ligt vol met kleurrijke en kwalitatief mooie
haakgarens en breiwol. Inclusief alle benodigde brei- en haaknaalden. Voor ieder wat wils.
Lijstenmakerij
Uniek in de regio is de eigen lijstenmakerij

van Van
de Vooren.
Naast het
standaard
inlijstwerk, krijgt Van de Vooren regelmatig
de vraag een borduurwerk, een doopjurkje of
(voetbal)shirt of Diamond Painting in te lijsten
voor een blijvende herinnering. Door opleiding
en ervaring is ook een bijzondere lijst voor Van
de Vooren geen enkel probleem. Er is keuze
uit meer dan 1200 verschillende lijsten, passe-partoutkartons en glas. Van de Vooren Lijstenmakerij geeft gedegen advies. Op kant en
klare lijsten nu: 50% korting.
Hobby
Voor creatieve mensen is Van de Vooren Hobbyspeciaalzaak the place to be. Er is een uitgebreid assortiment actuele hobby materialen.
Onder andere knipvellen, papier en stickervellen voor het maken van kaarten. Diverse soorten kralen o.a. Swarovski voor het maken van
sieraden. Verf en penselen. Ook voor wolvilt en
100% katoen stoffen, quiltstoffen 5,00 p/m.
poppenpruikjes, hoedjes, schoentjes, enz.,
houtbranden, houtsnijden en figuurzaagtekeningen is Van de Vooren Hobbyspeciaalzaak
het juiste adres.
Van de Vooren Hobbyspeciaalzaak
Lijstenmakerijspecialist
Julianastraat 3 VEENENDAAL
0318-515323 (niet op zondag)
Openingstijden:
maandag 13.30-17.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uu

D.V. zaterdag 5 september
2020 is het weer zover: De
jaarlijkse fietstocht van de
OGGIN te Achterberg! Er
wordt een prachtige route
uitgezet rondom het dorpje
Achterberg, aan de voet van
de Grebbeberg. Autowegen
worden zoveel mogelijk vermeden waardoor u voornamelijk in de prachtige natuur
fietst.
Daarnaast kunt u tijdens de
fiets- en autoroute een leuke puzzel
oplossen, deze puzzel heeft betrekking op de omgeving van de fiets- of
autoroute. Er kan bij de fietsroute
gekozen worden uit twee afstanden: 28 km en 55 km. De autoroute
is ongeveer 50 km. In de routes zijn
mooie stoppunten verwerkt. Bij elk
stoppunt is wat te bezichtigen of te
nuttigen. Bij het start-/eindpunt en
bij een tussenstop halverwege de
route is catering aanwezig waar u
koffie, thee, allerlei soorten frisdrank
en snacks en broodjes kunt kopen.
Daarnaast wordt er bij het startpunt
Staphorster krentenbrood, zelfgebakken taarten, fruit en kaas verkocht. Dit jaar is het startpunt op het
terrein van P.C. van Tuijl. Marsdijk 17,
4033 CC Lienden.
Om grote groepen te voorkomen
en om een goede doorstroming te
hebben, vragen wij u zich vooraf in

Nieuw kerkgebouw Oud Gereformeerde
Gemeente in Nederland in Achterberg

te schrijven. Dit kan via www.klompenfietstocht.nl of 06-53407779.
Het inschrijfgeld is voor de fietsroute € 6,00 p.p. vanaf 12 jaar en €
3,00 voor kinderen vanaf 4 tot 11
jaar. Voor de autoroute is het een
vast bedrag van € 10,00 per auto.
Elektrische fietsen zijn te huur; als
u hiervan gebruik wenst te maken
kunt u dit aangeven bij uw inschrijving. De netto-opbrengst van deze
dag is bestemd voor de aflossing van
het nieuwe kerkgebouw van de Oud
Gereformeerde Gemeente in Nederland te Achterberg. U bent van harte
welkom!
Ook bent u van harte welkom in kringloopwinkel ‘De Klompenstal.’ Deze is
elke zaterdag geopend van 9.30 uur
tot 12.30 uur en kunt u vinden aan
Cuneraweg 86 in Achterberg.

INQAR, PARTNER IN MOBILITEIT
INQAR Veenendaal betekent flexibiliteit en kwaliteit. Wij
leveren creatieve en passende mobiliteitsoplossingen aan
particulier en het bedrijfsleven. Wij bieden een persoonlijke
en passende oplossing voor elk mobiliteitsvraagstuk.

UW WONING
VERKOPEN?
WIJ ZETTEN UW

DEUREN OPEN

MOBILITEIT OP MAAT
Van een dag tot een jaar

& DE BLOEMETJES

BUITEN!

SHORTLEASE
Flexibel op te zeggen na een maand

WAGENPARKBEHEER
Met een vertrouwd contactpersoon

Zomer, het perfecte
moment om uw woning
van haar beste kant te
laten zien.



www.zonnenbergmakelaardij.nl

Nodig o

voor eens alvast uit
waarde n gratis
be
én ontv

welkom
s

paling..

ang ons

.

tcadea
u

/ zonnenbergmakelaardij
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Groencentrum ‘de Batterijen’
Het meest complete plantencentrum van
Nederland

Het plantseizoen
gaat weer
beginnen!

Wij zijn geopend vanaf
11 september
We hebben een prachtig
assortiment planten!
Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur,
za van 8.00 tot 16.00 uur.

Bonegraafseweg 68 . 4051 CH Ochten . www.batterijen.nl . Tel. (0344) 641271

Eigen & Wijs Lokaal | September 2020

Tijd om te tuinieren!
Op 11 september hopen wij weer open te gaan en
staat ons groencentrum weer vol met kleurige,
nieuwe soorten en maten planten. Half oktober
beginnen we met het aanvullen van de voorraad
haag-en bosplantsoen en de fruit- en sierbomen,
waarin we erg veel keuze hebben.
Zo hebben we ook laan-, lei- en dakbomen en allerlei andere vormen. Bent u op zoek naar iets specifieks
of unieks? Vraag ernaar bij ons team en wij zullen ons
best doen om het mogelijk te maken, één van onze
specialiteiten. Zo hebben wij ook vijgen, kaki’s, amandels, mispels, nectarines, nashiperen en veel meer
soorten beschikbaar, als mooie oude boom met een
nostalgische vorm.
Daarnaast hebben we ook alle andere benodigdheden
voor uw tuin, zoals meststoffen en (biologische) bestrijdingsmiddelen, maar ook de echte Felco snoeischaren zijn bij ons verkrijgbaar. We zijn een premium verkooppunt van DCM. Want Groencentrum de
Batterijen is het meest complete plantencentrum van
Nederland en omdat wij een van Nederlands grootste
kwekerijen op het gebied van vruchtbomen zijn, volgen we de nieuwste trends op de voet.
Hierbij hoort ook dat we ons veel bezig houden met
maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan het
milieu denken. Dit ziet u ook terug aan de bomen die u bij ons koopt:
onze fruitbomen in container zijn 100% biologisch gekweekt en een
groot gedeelte van onze overige fruitbomen ook. Ons bedrijf is gecertificeerd met bovenwettelijke milieueisen: ‘On the way to planetproof’ en ‘Skal’.
Wilt u meer weten? Kijk eens op www.batterijen.nl, in onze webshop
kunt u een greep uit ons assortiment vinden.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijft u zich dan in
voor de nieuwsbrief op onze website of volg ons op Facebook en/of
Instagram.

Boomkwekerij en Groencentrum “De Batterijen”
Bonegraafseweg 68 - 4051 CH Ochten
(0344) 54 12 71 - info@batterijen.nl - www.batterijen.nl

12 september 2020
Open Monumentendag Rhenen
Op zaterdag 12 september
is het weer Open Monumentendag in Rhenen. De
werkgroep OMD van het
Cultuurplatform Rhenen
organiseert een aangepast
programma in verband
met COVID-19 maar laat
de dag wel doorgaan.
Monumenten bezichtigen
Het thema van 2020 is: Leermonumenten. Wat valt er te
leren van de monumenten
binnen onze gemeente? Elk
monument heeft zijn eigen
geschiedenis en verhaal. Rhenen heeft een aantal prachtige
monumenten die te bezichtigen zijn: Ouwehands Dierentuin (de poort bij de entree
van het park is een monument), het Stadsmuseum in
het Oude Raadhuis, de oude
trouwzaal en de Cunerakerk.
Ook de molens in Rhenen en
Elst zijn deze dag open voor
bezichtiging.
Beiaardconcert
Tijdens deze aangepaste dag
wordt van 14.30 - 15.30 uur
een beiaardconcert gegeven
door beiaardier Klaas de Haan.
Dit concert is uitstekend te

beluisteren vanuit de gezellige tuin van het Stadsmuseum
(monument het Oude Raadhuis) waar ook een hapje en
drankje te koop is.
Maar uiteraard kun je ook op
andere plekken in de stad genieten van het concert.

Foto: Bob Awick

Expositie Kunstenaar van het
Jaar 2020
14 Rhenense kunstenaars dingen mee naar de titel ‘Kunstenaar van het jaar 2020’. De
kunstenaars hebben kunstwerken gemaakt rondom het
thema ‘Leermonumenten’.
Hun werk is te bewonderen
tussen 10 en 17 uur. De expositie is opgesteld in de Cunerakerk en is gratis toegankelijk.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Bedankje aan…

De winkeliersvereniging Rhenen Stad wil de bewoners en de bezoekers van onze Rhenense winkeliers en restaurants hartelijk danken. In
deze moeilijke coronatijd heeft u als klant onze winkeliers en restauranthouders niet in de steek gelaten.
U heeft, daar waar mogelijk, door uw aankopen in winkel en/of webshop de
winkeliers op de been gehouden. U heeft, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt
van de afhaal- en bezorgmogelijkheden van de diverse restaurants.
Het waren en zijn nog steeds moeilijke tijden niet alleen voor bovengenoemde
middenstanders maar ook voor u als burger. Wij zijn blij dat wij hebben ervaren
dat veel mensen “lokaal” zijn gaan kopen om de winkeliers te steunen en wij
hopen uiteraard dat u dat blijft doen.
Wij hopen dat wij deze nare coronatijd zo snel mogelijk achter ons kunnen
laten en het normale leven weer kunnen oppakken.

Nogmaals, bewoners van Rhenen en
bezoekers aan Rhenen...

Hartelijk dank!
Dit is een pagina van winkeliersvereniging RhenenStad.
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Het Onky Donky Huis in Rhenen
Ondanks het feit, dat het Onky
Donky Huis in Rhenen (in Ouwehands Dierenpark) al ruim 4 jaar
bestaat is deze zelfs voor inwoners van Rhenen nog redelijk onbekend. Ik hoop met deze bijdrage de bekendheid van het Onky
Donky Huis een boost te geven.
Van hun website heb ik de volgende
introductie geplukt;
”Stichting Onky Donky vindt dat kinderen in een zorgelijke situatie, die
beperkt worden in hun kindzijn, extra aandacht verdienen in de veilige
en liefdevolle omgeving van het Onky
Donky Huis. Onky Donky zet zich in
voor kinderen in de leeftijd van 3-12
jaar uit een problematische gezinssituatie, kinderen die onder de armoedegrens leven en kinderen met
lichamelijke dan wel verstandelijke
beperkingen.”
Ik had een leuk gesprek met Roby
Beusink (operationeel coördinator)
in haar kantoor in het Onky Donky
Huis. (ook vrijwilliger en ambassadeur Elly Gosselink was aanwezig). In
het kantoor van Onky Donky hangt
een gigantische agenda met daarop
de ingeplande Onky Donky dagen.
De ene keer gezinnen uit het Ronald
McDonald Vakantiehuis, de andere
keer een groep kinderen met het Syndroom van Down (en familieleden) of
gezinnen die onder de armoedegrens
leven. Een brede doelgroep waarvoor

allemaal een dagje
uit normaal niet zo
vanzelfsprekend
is. Ook komen
er kinderen die
langdurig
ziek
zijn of zelfs in de
laatste fase van
hun leven zitten.
Het is voor hen
erg waardevol

Foto's: Erik Helmers

kers te eten en te drinken voor
de ouders en kinderen aan een
tafel waar de kinderen eventueel kunnen kleuren en/of knutselen konden deze gezinnen de
dierentuin bezoeken.

samen met ouders en broertjes en
zusjes nog een onvergetelijke herinnering te kunnen beleven. Voor gezinsleden is een Onky Donky dag ook
een dag om zich even te laten verwennen en te ontspannen.
Op de dag van dit gesprek kon ik gelijk in het Onky Donky huis meekijken
met een aantal vrijwilligers en een
3-tal gezinnen die vanuit het Ronald
McDonald vakantiehuis in Arnhem een
dagje op bezoek kwamen. Na iets lek-

Ik had de eer even met deze families een eindje mee te lopen
om wat plaatjes te schieten. En
je kon zien dat het hele gezin en
met name de kinderen aan het
genieten waren. En dat is de bedoeling
van deze Stichting. Gelukkig was het
prachtig weer en nog niet al te druk.
Rond de middag wordt er door de vrijwilligers van Onky Donky een heerlijke
lunch geserveerd en in de namiddag
kunnen de kinderen rekenen op een
middagsnack. De dag wordt afgesloten met een welverdiende diploma-uitreiking en een goodie-bag.
Stichting Onky Donky bestaat bij de

Succesvolle & professionele marketing?
Doe het lekker zelf!
Als lokale ondernemer heb je je handen vol, en het liefst ben je met je passie bezig!
Je bent een echte alleskunner, je houdt controle en doet zoveel mogelijk zelf.
Als ondernemer weet je alles van: Administratie, personeel, inkoop en marketing...?
Om je heen zie je grote ondernemers marketing specialisten inhuren en in dienst nemen.

gratie van donateurs, sponsors en niet
te vergeten de vrijwilligers die het jaar
rond zich voor deze prachtige Stichting inzetten. Op dit moment zijn er
rond de 40 vrijwilligers die vol passie
de Onky Donky dagen begeleiden.
Deze vrijwilligers hebben het ontzettend druk en kunnen nog collega’s gebruiken. Dus voelt u zich als lezer geroepen? Wat let u en meldt u aan!
Ga naar de site www.onkydonky.nl en
lees hoe u zich kunt aanmelden. Wat u
krijgt: VOORAL voldoening als u ziet
hoe de kinderen stralen op een Onky
Donky dag. Het Onky Donky Huis kan
nog sponsors en donateurs gebruiken. Het in stand houden van het Onky
Donky Huis kost geld, veel geld.
Kijk eens op de website:
www.onkydonky.nl en kijk wat u als
particulier of als bedrijf voor Stichting
Onky Donky kunt betekenen. En lees
wat de Stichting allemaal doet.

LOKAAL
ONLINE

Juist nu, is het in contact blijven met je klanten belangrijk.
maar hoe doe je dat ? SEO, SEA, funnel en kanaliseren: hoe werkt en moet dat?
Eigenwijs Lokaal begrijpt de uitdaging die marketing heet, en bied hulp.
Met het juiste gereedschap kom je een stuk verder.
Met het OFC-2.0 online marketing platform, biedt EigenWijs Lokaal Online jou
een compleet online marketing platform. Hiermee kan je zelf aan de slag.
Kies specifiek voor een onderdeel of bouw het langzaam verder uit met ondersteuning van ons.
Met de juiste training en begeleiding kom je met je bedrijf elke maand een stukje verder.
Ook ontzorgen wij de website. Dus geen hoge investeringen meer, slechts een voordelige
lease contructie, waarvan je zo lang gebruik kan maken als je wil.
Het Eigen & Wijze concept is speciaal ontwikkeld voor de lokale ondernemers en wordt
continu geoptimaliseerd door een team van specialisten. Op welke gebieden kan
het concept jou ondersteunen; en dus meer resultaat latenboeken?
Neem contact met ons op... en doe het lekker zelf..!
of een van ons helpt je!
Nieuwe Veenendaalseweg 177 | 3911 MJ Rhenen
info@eigenwijslokaal.nl | www.eigenwijslokaal.nl
0317-61 51 03 (optie 6) | of app naar 06-83 96 57 91

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Een mooi gesprek met Christina Timmer kunstschilderes te Maurik
In een nieuwbouwwijk in Maurik
heb ik afgesproken met Christina.
Een jongedame met talent.
Ik kwam haar op het spoor via facebook. Een van haar eerste schilderijen bleef op mijn netvlies hangen.
(schilderij gebaseerd op de spannende serie Peaky Blinders.)Op mijn
verzoek of zij wilde meewerken aan
een artikel voor de nieuw te verschijnen krant Eigen&Wijs Lokaal reageerde zij met een spontaan: Jaaaaa.
Onder het genot van een kop koffie
een eerste kennismaking kreeg ik
wat achtergrond informatie en wat
haar tot schilderen heeft aangezet.
Deze jongedame heeft in haar nog

jonge leven al heel wat meegemaakt
maar blijft ondanks alle negatieve
ervaringen toch positief. Zij liet een
schriftje zien uit haar jeugd met allerlei aardige tekeningen waaruit ik
kon opmaken, dat het talent toen al
“sluimerde”.
Zij heeft eind vorig jaar besloten om
haar innerlijke drang tot creëren in
2020 naar buiten te laten komen.
Haar in 2019 overleden vriend Johan
Reuvers wilde destijds haar eerste
2 schilderijen. Hij gaf haar opdracht
om een schilderij van Janis Joplin en
Jimi Hendrix. Deze heeft zij helaas
door zijn overlijden niet meer kunnen maken.
Buiten haar werk heeft Christina ook
vier kinderen en om dan tijd vrij te
maken vergt
enige creativiteit. Zeker
de afgelopen
periode in de
coronatijd.
Schilderen
doet zij dan
ook meestal
in de avonduren als de
kinderen op
één oor liggen. Wat wel
tot
gevolg
heeft dat zij
soms tot in
de nachtelijke uren met

haar kwasten voor het doek zit. Maar
de wil tot schilderen is dan zo groot
dat zij dan de tijd vergeet.
Zij neemt mij mee naar haar op de
tweede verdieping van haar woning
ingerichte atelier. Een prachtige
ruime kamer waar zij rustig aan haar
schilderijen kan werken. Beeldende kunst is voor haar een uiting om
haar gevoelens te visualiseren. Haar

schilderijen zijn zeer kleurvol, expressionistisch maar gemengd met
stukje realisme. Een mooie combinatie. Door haar passie kan zij haar
roerige leven met vele trieste elementen even vergeten. Een bewonderenswaardige jongedame.
Ik denk, dat wij wel wat van haar
gaan horen. Er is nu al belangstelling
voor haar werk.

Vrouwtje Cornelia van der Meer van Kuffeler, Rhenense suffragette
Vrouwtje Cornelia van der Meer van Kuffeler
(links op de foto) o.a. samen met Aletta Jacobs
(rechts op de foto). Bron: ATRIA, Amsterdam

de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden geïnstalleerd. Rhenen kreeg meteen
een vrouwelijk raadslid, Elisabeth van den
Berg-Hovestad (1891-1978), die vier jaar
raadslid is geweest. Daarna was het bijna
vijftig jaar wachten totdat Tina Claus-Veen
(1910-2003) in 1970 voor D66 in de Rhenense Raad kwam. Veenendaal liep sterk
achter op Rhenen, daar werd pas in 1971
het eerste vrouwelijke raadslid verwelkomd. De eerste vrouwelijke wethouder
Eens in de vier jaar mag iedereen van boven de 18 jaar stemmen, voor de gemeenteraad, voor Provinciale Staten en voor
de Tweede Kamer. Maar dat is niet altijd
zo geweest. Tot ruim 100 jaar geleden
mochten alleen mannen stemmen, vrouwen niet. Het Algemeen Kiesrecht, voor
mannen en vrouwen, moest worden bevochten en daarbij speelde een Rhenense van geboorte, Vrouwtje Cornelia van
der Meer van Kuffeler (1860-1934) een
belangrijke rol). Zij was de dochter van
Jacob Charle Anne van der Meer van Kuffeler (1808-1895), die Heer van Limmen
(in Noord-Holland) was, maar in Rhenen
vooral bekend is als oprichter van de Plantage Willem III op Remmerden (1853),
eigenaar van de sigarenfabriek en tabakshandel La Mercatura en jarenlang wethouder van de Gemeente Rhenen.

In Deventer maakte zij kennis met Tweede
Kamerlid Henri Marchant (1869-1956), die
destijds een fervent voorstander was van
het vrouwenkiesrecht. In 1915 werd Vrouwtje Cornelia lid van het hoofdbestuur van de
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, dat
toen onder voorzitterschap stond van Aletta Jacobs (1854-1929), de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Deze vereniging had
sinds 1909 ook een Rhenens afdeling, waar
zo’n 40 dames lid van waren en die regelmatig bijeenkwamen in de bovenzaal van
Altena (waar nu op de benedenverdieping
Schoonenberg gevestigd is) om de voortgang ten aanzien van het vrouwenkiesrecht
te bespreken.
Uiteindelijk werd in 1919 het Algemeen
Kiesrecht ingevoerd en werden in 1923

Vrouwtje Cornelia groeide vanaf 1867 op in
Dordrecht en was daar werkzaam als onderwijzeres en later in Deventer en Zwolle.
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was in Rhenen Henny van Wijk-Verwoert
(1922-2011), die vier jaar collegelid is geweest (1978-1982) voor het CDA. Voor een
eerste vrouwelijke burgemeester moeten
we nog even wachten. Op dit moment is
een van de vijf collegeleden en zijn 4 van 15
raadsleden vrouw.
Binnenkort zal een artikel over dit onderwerp (Algemeen Vrouwenkiesrecht) verschijnen in Oud-Rhenen van de hand van
Just Vlak. Er worden voorbereidingen getroffen voor een boek ‘101 Rhenense Vrouwen’ onder redactie van o.a. Henny Boor
(hboor21@planet.nl voor suggesties!).
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Inge Evers, performer en oprichter Zorashows te Wageningen en
Coretta Jongeling, performer en oprichter van Lopend vuurtje shows te Wageningen
Een leuk gesprek en een boeiende
avond met 5 gepassioneerde artiesten werkend aan een bijzonder
spektakel met vuur, vuurspuwen,
hoepels, jongleren, poi (=gewicht
aan koord of ketting) vuurwaaiers, vuurstokken, buugeng (=visuele caleidoscoop) vuur-eten
en dans. En wie zijn dan wel deze
artiesten: Inge Evers, Coretta Jongeling, Fiona van Schoonhoven,
Ruben Schoen en Timo Wolfswinkel.
Ieder van deze artiesten heeft zijn of
haar eigen specialisatie en talent. De
ene meer met vuurspuwen de ander
meer met vuurhoepels, de ander met
jongleren met vuur en weer een ander
met vuurwaaiers of vuurstokken. En
zo zorgen ze ook samen voor het bedenken en maken van de choreo’s, de
kostuums, de schmink en de promotie,
waarbij de één beter is met schmink of
kostuums en de ander met de choreo’s.
De trainingen zijn zwaar en vereisen een
grote mate van accuratesse en moed.
Men werkt immers met vuur. Letterlijk
en figuurlijk. Alleen al de voorbereidingen zijn het bekijken waard. Het prepareren van de attributen met olie moet
nauwkeurig gebeuren. De performers
zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat ze doen. Ze zorgen ervoor dat
een bijzonder spektakel met vuur veilig

neergezet kan worden met de nodige
afstand tot het publiek. En niet alleen in
Coronatijd, maar altijd.

act geschikt voor jong en oud. Hiernaast
maken zij gebruik van vuurkostuums en
special effects waarbij grote vlammen,
rook of sparkles worden gecreëerd.
ENook
Zij geven niet alleen vuurshows, maar Naast de groepsshows
RACHTer
NTIEKworden
A
K
A
V
N
E
S
R
E
ook lichtshows en shows
daglicht.
DEWERKduo en solo acts aangeboden.
ME
VASTEbij
Met de lichtshows treden zij met geavanceerde LED licht hoepels, poi en Kortom zij zijn als groep zeer verscheiwaaiers op. Waarbij afbeeldingen zicht- den en zeer de moeite waard om te
BEZORGERS
HET
BEZORGEN
VAN
bekijken.
Zeker
in het donker zijn
deze
baar worden gemaakt bij
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ness is een humoristische blije circus culair.

Trainen met de groep.
Foto’s: Erik Helmers

Een blik op de website:
www.zorashows.nl (ook voor hoepelworkshops en danshoepels) of
www.lopendvuurtjeshows.nl geeft een
duidelijk overzicht. Zowel voor bedrijven als particulier.
Ik heb genoten van deze avond vol vuur
en passie.

Wij hebben nog verschillende goed
betaalde krantenwijken vrij.
Te bezorgen op woensdag!
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VERSPREIDINGSBUREAU RHENEN
NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN | TELEFOON 0317-615103

NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN
T. (0317) 61 51 03 | E. INFO@VSBRHENEN.NL

Untitled-1549 1

Wij bezorgen in: Rhenen, Elst, Achterberg,
7-1-2020 14:40:24
Kesteren, IJzendoorn, Ochten, Lienden,
Ommeren, Opheusden, Ingen,
Veenendaal en Wageningen

W��nsda�
Sp������ Da�!

In de smaken:
Zoet, Pittig, BBQ of Honing
Met stokbrood, kruidenboter, friet en salade
van €16,50 nu voor maar €15,00

Geen bezorgkosten, alleen bij telefonische bestelling Tel. 0317-612426
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Meer informatie:
www.cultureleregio.nl of mail
info@cultureleregio.nl
Meer informatie:
06 - 4531 9522 / 06 - 2288 8004

www.cultureleregio.nl of mail
info@cultureleregio.nl
06 - 4531 9522 / 06 - 2288 8004
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Een EigenWijs Omaatje

door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Een Snipperdag op je oude dag

Mark: Oma! Hier Mark even telefonisch
want ik ben druk. Hoe is het?
Oma: Hoi Mark, Heb je weer een krantje
voor me? Je bent me met de laatste vergeten want EigenWijs werd niet in Veenendaal bezorgd.
Mark: Ja, sorry we hebben een hele drukke zomervakantie achter de rug en willen
was er niet bij. En die warmte ook pfffffff
Oma: Ja, het was zeker warm, niet normaal, we hebben niet veel gedaan alleen
een paar ventilatoren aan en niet bewegen
Mark: Ja oma we hebben het er allemaal
niet makkelijk mee gehad, genoeg drinken
en niet veel bewegen.
Oma: Wat ga je nu doen met Eigen & Wijs?
Ik zie dat de krant niet echt dikker wordt.
Mark: Dat klopt oma, we hebben een
aantal adverteerders die niet elke keer
mee wilden of konden, maar dat komt wel
goed, we gaan nu in september de goede
kant op.
Oma: Mooi zo Mark want ik wil wel dat je
idee gaat werken! We hebben het nodig,
want als ik nu in het Dorp kom zijn er zoveel dingen veranderd (waarom melden
ze dat niet?)
Mark: Bedoel je winkels die verdwenen
zijn of iets anders?
Oma: Jongen, het dorp is niet meer hetzelfde, winkels zijn verhuisd, er zitten
nieuwe winkels bij, er is verbouwd, par-

keerplekken zijn er bijna niet….
Mark: Mmm, eigenlijk is dat het nieuws
dat we moeten plaatsen en de winkeliers
moeten hun verhaal doen. We hebben
nu wel de winkeliers van Rhenen Stad die
meedoen.
Oma:: Ok, dus in Rhenen beginnen ze het
wel te snappen? Nou in ’t Veen nog niet,
hoop dat je het daar ook voor elkaar krijgt
Mark, scheelt mij een hoop zoeken.
Mark: Nou oma we hebben de eerste
storm ook weer overleeft afgelopen week,
je kon lekker de warmte uit het huis laten
waaien.. whahhahah.
Oma: Mark, opa en ik hebben gisteren
het hele huis op zijn kop gehad en een
schoonmaak gehouden. We hebben door
die warmte afgelopen tijd helemaal niks
gedaan, dus moesten de handen uit de
mouwen en soppen maar.
Mark: Maar oma, ben je daar nu niet veel
te oud voor om dat in 1 keer te doen?
Oma: Jazeker, dat hebben we gemerkt
ook, dus we nemen vandaag een snipperdag en doen Helemaal Niks.
Mark: whahahah snipperen op een leeftijd
van 90+ dat is een goeie, die ga ik delen
met de lezers
Oma: Jochie, dat mag, we zijn wel oud
maar nog goed bij het koppie, opa en ik
laten ons niet gek maken.
Mark: Moet je ook niet doen oma, doe opa
de groeten en tot volgende keer
Oma: Hopelijk mogen we binnenkort weer
naar een verjaardag ……

groet Mark

Stadsquiz Rhenen uitgesteld vanwege
‘Corona-maatregelen’
Vorig jaar oktober is in Rhenen voor het eerst een Stadsquiz georganiseerd. De reacties
waren enthousiast en zowel de
deelnemende teams als de organisatie kijken terug op een zeer
geslaagd evenement.
Een vervolg in het najaar van
2020 lag dan ook voor de hand.
De organisatie is daar inmiddels
ook met grote toewijding aan begonnen.
Helaas hebben wij moeten besluiten om, gegeven de actualiteit rond ‘Corona’, in 2020 geen
Stadsquiz te organiseren. Dat
doen we met pijn in het hart.
Echter: de richtlijnen ter beperking van verdere verspreiding
van het Coronavirus staan haaks
op de doelstellingen die wij met
het organiseren van de Stadsquiz
beogen. Met name de beperking
om in grotere groepen in huiselijke sfeer bij elkaar te komen
speelt ons hierbij parten.

helaas in de weg. Wij hebben nog
overwogen om te kiezen voor een
alternatieve, kleinschalige opzet
van de Stadsquiz.
Wij zijn echter van mening dat
de opzet die wij vorig jaar hebben gekozen en dit jaar nóg meer
wilden uitbouwen, optimaal past
bij de verbindende doelstelling
van de Stadsquiz. Tornen aan de
opzet van de Stadsquiz zou deze
doelstellingen teniet doen.
Wij als organisatie kiezen er dan
ook voor om de Stadsquiz te organiseren op het moment dat de
regels dat toestaan. Wij hopen en
vertrouwen erop dat wij ergens
in 2021 dan ook met groot enthousiasme en met veel stads- en
dorpsgenoten de 2e Stadsquiz
Rhenen kunnen gaan organiseren.
Zodra wij een nieuwe datum hebben, wordt ‘Rhenen’ daar uitgebreid en via diverse kanalen over
geïnformeerd.

Juist daar waar de Stadsquiz verbindt, mensen bij elkaar brengt
en inwoners enthousiasmeert
om in de Rhenense binnenstad
samen opdrachten uit te voeren,
staan de nieuwe richtlijnen dit

De nummer 1 in laserontharen!

Daarom is deze laser als beste getest en heeft
daardoor een award gewonnen.
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Uw totale verbouwing is bij ons in professionele handen

Herenstraat 54 | 3911 JG | Rhenen
T 03171 61 78 00 | info@pdejongkeukens.nl
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De hoogste tijd om consumenten te belonen voor hun data
Consumenten kennen de waarde van hun data steeds beter.
Sinds de implementatie van
de AVG-wetgeving (mei 2018) zijn klanten overspoeld
met verzoeken om opnieuw toestemming te geven voor het
ontvangen van aanbiedingen, bedrijfsnieuws en -mailings. Dat
heeft hen alert gemaakt en doen realiseren dat hun persoonlijke
gegevens waarde hebben, waardoor ze deze minder makkelijk
weggeven. De wet staat immers aan hun kant.
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 91 procent van de consumenten
wereldwijd ‘meer controle’ wil over de gegevens die bedrijven over
hen verzamelen. Bijna 80 procent van de consumenten geeft zelfs
aan alleen nog maar te willen kopen van bedrijven die ze persoonlijke
data toevertrouwen. Voor ondernemers en merken is het verkrijgen
van persoonlijke gegevens zoals de naam, het e-mailadres en het geslacht niet langer gratis. Ze moeten er iets tegenover zetten.
Meer gepersonaliseerde service en klantervaringen
Onderzoek wijst uit dat 46 procent van de consumenten verwacht dat
bedrijven persoonlijke data gebruiken om een betere service te realiseren. Zo willen consumenten persoonlijke productaanbevelingen op
het moment dat zij daar behoefte aan hebben. Ook verwachten ze
dat bedrijven hen op verschillende kanalen en tijdens alle contactmomenten herkennen, van online en in de winkel tot aan de klantenservice. Kortom: als consumenten hun gegevens toevertrouwen aan
bedrijven, willen ze er het gevoel voor terug krijgen dat zij centraal
staan.
Voorspellende marketing dankzij data
Kunnen merken de gedachten van consumenten lezen? Dat zou wel
prettig zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 73 procent van de consumenten wil dat bedrijven weten wat zij willen, nog voordat ze dat
überhaupt zelf doen. Ze verwachten dat bedrijven en merken suggesties doen die relevant zijn op dat specifieke moment, gebaseerd
op zowel het gedrag uit het verleden als de huidige situatie. Denk
aan aanbiedingen van maaltijdbezorgingsplatforms rond etenstijd of
passende suggesties voor bestemmingen als iemand een vakantie wil
boeken. Bedrijven die kunnen voldoen aan deze verwachtingen, verzamelen bij elke nieuwe interactie weer meer nieuwe klantinformatie.

Data delen moet korting opleveren
Toen consumenten eenmaal ontdekten wat hun data waard was, was
het hek van de dam. Inmiddels is het normaal dat klanten 10 tot 15 procent korting krijgen op de eerste aankoop als ze zich aanmelden voor
bijvoorbeeld een communicatiekanaal of mailinglijst. Consumenten wereldwijd vinden dat hun persoonlijke gegevens tussen de 13 en 91 dollar
waard zijn. Bedrijven lijken in te stemmen met deze voorwaarden, want
in steeds meer businessmodellen wordt rekening gehouden met een
financiële vergoeding voor klanten in ruil voor het delen van data.
Gert de Lange, Marketingspecialist
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Feiten en fabels over wassen
‘Alleen zijn’ in de uiterwaarden
Feiten en fabels over wassen.
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Op dinsdag 25 augustus
vond er een bijzondere
openluchtvoorstelling plaats
in Ochten. Pauline Seebregts
van Storywise trok met
een stoet inwoners uit Neder-Betuwe de uiterwaarden
in. Daar aangekomen vertelde ze prachtige verhalen en
betrok ze de bezoekers bij
haar voorstelling. Iedereen
deed mee.
De voorstelling was de afsluiting
van een tijdelijk corona project
van de Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe, de SWAN.
Met een bijdrage van het Oranje
Fonds heeft de SWAN de afgelopen maanden meer dan 300
inwoners bereikt met kaartjes,
quizzen en andere manieren om
met elkaar in contact te blijven.
Gevoelens van alleen zijn en eenzaamheid zijn er altijd, maar in
deze coronatijd soms sterker
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Haarlak verwijdert de inktvlekken Haarlak verwijdert de inktvlek- Wilt u meer informatie? Kom dan
ken. Waar – de meeste bussen langs in onze winkel!
Waar – de meeste bussen haarlak haarlak bevatten
Wilt u meer
informatie?
alcohol.
Dit ver- Kom dan langs in
bevatten alcohol. Dit verwijdert inkt. wijdert inkt.
onze winkel!

Cuneraweg 173a Rhenen

Cuneraweg 173a Rhenen
Foto's: SWAN Welzijn

aanwezig. Omkijken naar elkaar
en samen dingen delen helpt om
beter om te kunnen gaan met
deze gevoelens.
Met de prachtige luchten, zand,
water en de verhalen van Pauline
was de groep belangstellenden
even één tegen eenzaamheid.
Kijk voor meer informatie en een
sfeerverslag over deze voorstelling op www.swanwelzijn.nl/eenzaamheid-in-tijden-van-corona

0317 615 353

0317 615 353

info@korpershoek.eu

info@korpershoek.eu

Colofon

ze krant?
Uw advertentie in on
Wilt u maandelĳks publiceren over
uw vereniging/school of stichting?

Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.
Tips voor redactie? Mail naar info@eigenwĳslokaal.nl of
info@vsbrhenen.nl t.a.v. Yolanda Gerritsen of Mark Lieftink

Neem vrijblijvend contact op met ons.

Eigenwĳs Lokaal Gemeente Rhenen,
Gemeente Neder Betuwe, Lienden,
Ommeren en Ingen. 21.000 Exemplaren

0317-615103 (optie 6)
info@eigenwĳslokaal.nl
(t.a.v. Yolanda Gerritsen
of Mark Lieftink)
www.eigenwĳslokaal.nl

Alle Titels Eigenwĳs Lokaal zĳn onderdeel van
Verspreidingsbureau Rhenen VOF
Nieuwe Veenendaalseweg 177 | 3911 MJ Rhenen
0317-615103 (optie 6)
info@vsbrhenen.nl of info@eigenwĳslokaal.nl
www.eigenwĳslokaal.nl

Ook kan via deze site het verhaal
van Pauline worden beluisterd.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Heeft alles voor uw huisdieren!
Cuneraweg 385 Rhenen Tel. 0318 - 52 17 90
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Update Taalhuis Rhenen
Nieuws van het Taalhuis Rhenen
De vakantie zit er voor velen weer op
en wij van het Taalhuis hebben heel
veel zin om Nederlands te oefenen
met iedereen die dat wil! De activiteiten zijn weer gestart. Hierbij informeren we je graag welke activiteiten
dat zijn.
Eén op één Nederlands oefenen
Vrijwilligers helpen één op één anderstaligen met het oefenen van de
Nederlandse taal. Wil jij dat ook? Kom
dan naar ons inloopspreekuur, dan
bespreken we de mogelijkheden.
Het Praathuis
Het Praathuis is weer gestart! Op
woensdagavond om 20:00 uur in
de Westpoort kan er weer geoefend
worden in het spreken van de Nederlandse taal. Er wordt gesproken over
actuele thema´s. Iedereen is hier
welkom die Nederlands wil oefenen,
een kopje koffie wil drinken en van
gezelligheid houdt!
Taalles voor vrouwen
Op dinsdagochtend van 9:30-11:00
uur wordt in de Buurtgarage (Valleiweg 16) Taalles aan vrouwen gegeven. Op verschillende niveaus wordt
er geoefend in schrijven, luisteren,
lezen en spreken.

via een website? moet je een
sollicitatieformulier via een
website invullen? Dan kun je vanaf
september komen oefenen bij Klik en
Tik. Iedere dinsdag van 13:00-14:00
in de Buurtgarage (Valleiweg 16) en
in de bibliotheek in Rhenen op donderdagmorgen van 10:00-11:00 uur.
Verteltas
Vanaf september start ook de Verteltas weer. Borduren, haken, breien,
naaien en Nederlands spreken kun je
op woensdag van 9:00-11:00 uur in
de Westpoort.
Inloopspreekuur
Iedere donderdag van 14:00-16:00
kun je bij ons langskomen voor het
inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kijken we samen naar
wat je wilt leren. We bespreken dan
wat bij jou het beste past; een taalgroep, taalmaatje, cursus klik en tik
of andere activiteit. Wil je oefenen in
taal, werken met computers, rekenen, spreken of schrijven, kom dat op
donderdag naar de Westpoort voor
meer informatie.
Je kunt voor meer informatie ook bellen met Nicole Vijgeboom (Taalhuiscoördinator) 06- 42531554 of Eva
van Leuveren (Taalhuisdocente)
06-36366376
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Skarpa Schoenmode Skaravelli Schoenmode
Hoogstraat 8
Herenstraat 2
3901 CG Veenendaal
3911 JE Rhenen
0318-524876
0317-615707

Klik en Tik
Wil je leren hoe je op de computer
kunt werken? Wil je iets bestellen

Cultuur maken we samen!
Het prachtige, pittoreske Rhenen is al eeuwen het toneel van een rijke
Cultuur en Kunst. Júist in deze tijd maken lokale initiatieven van Rhenen zo’n bijzondere plek. In deze rubriek is er aandacht voor de kleine
initiatieven die Rhenen ontstaan. Want cultuur maken we toch samen?
4 t/m 7 september: Kunstexpositie op Landgoed Sandenburg
Op Landgoed Sandenburg in Langbroek wordt een bijzondere kunstexpositie gehouden met kunstenaars van nationale en internationale allure. Een aantal Rhenense kunstenaars zijn aanwezig: Sandra Pot, Jeanette Jansen en TriAdore (Renske de Vries, Willemien Schouten, Mascha
Bossuyt). Zij presenteren hun kunstwerken in de pagode tenten die
over het gehele landgoed zijn opgebouwd.
Ook presenteren vier musea zichzelf. U kunt kennismaken met Museum
Huis Doorn, Kasteel Amerongen, Museum Militaire Traditie uit Driebergen en Stadsmuseum Rhenen.

Je leert de basis van houtbranden (pyrografie). Je oefent
én maakt zelf iets op hout.
* 2,5 uur creatief aan de
slag
* inclusief koffie/thee en
hout
* ervaring met tekenen niet
nodig!
De workshop wordt gegeven in
Rhenen. Meer informatie en reserveren: www.thinkpink.studio

De expositie is zeker de moeite waard om te bezoeken. Entrée is 7,50
euro per persoon. Meer informatie: www.cultureleregio.nl
Stadsquiz Rhenen wordt verschoven
Op vrijdag 30 oktober zou de Stadsquiz worden
georganiseerd. In verband met COVID-19 is
helaas besloten het evenement niet door
te laten gaan. Een nieuwe datum wordt nog
gepland en later bekend gemaakt.!

Workshop Pyrografie (houtbranden)
Lijkt het je leuk om uit te proberen of pyrografie (houtbranden) iets
voor je is? Think Pink Studio organiseert dit najaar weer leuke workshops.

Sportbieb Sam
Lekker naar buiten en samen
spelen. Heerlijk! In Rhenen,
Elst en Achterberg zijn vier
Sportbieb locaties waar je
sport- en spelmateriaal
kan lenen. Ook worden
er verschillende activiteiten georganiseerd.
Kinderen van 4 tot
en met 12 jaar kunnen
een gratis pasje van de
Sportbieb krijgen.
Meer informatie:
www.sportservicerhenen.nl

Cultuur is écht wat we er samen van maken. Juist in deze tijd.
Heb je ook een leuk nieuwtje voor anderen? Stuur dan een berichtje naar de redactie of neem contact op via de facebookpagina van Eigen & Wijs Lokaal.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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SUPERIEUR
SLAAPCOMFORT.
SUPERIEUR
SLAAPCOMFORT.

Op basis van 65 jaar Noorse innovatie op het gebied van bedden, creëert Jensen
Superieur Slaapcomfort. Jensen® Pocket on Pocket Technology en Jensen Original
zone systems zorgen voor een uitstekende ondersteuning van het gehele lichaam.
Een compleet nieuwe slaapervaring! Probeer een Jensen-bed bij één van onze
dealers
en ervaar
Op basis
van 65het
jaarzelf.
Noorse innovatie op het gebied van bedden, creëert Jensen
Superieur Slaapcomfort. Jensen® Pocket on Pocket Technology en Jensen Original
zone systems zorgen voor een uitstekendefb.com/jensenbeds
ondersteuning van het
gehele lichaam.
www.jensenbed.nl
Een compleet nieuwe slaapervaring! Probeer een Jensen-bed bij één van onze
dealers en ervaar het zelf.

fb.com/jensenbeds

www.jensenbed.nl
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Judith Drost, een kunstschilderes in wording
In haar woning in Elst word ik
vriendelijk begroet door Judith
en haar 9 weken oude Franse
buldog, Sjakie. In de huiskamer zit zoon Matthijs (12) een
spelletje te doen. (hij is ook een
goede tekenaar blijkt later) Wij
begeven ons naar de tuin waar
wij al snel in gesprek raken over
haar schilderkunsten en hoe zij
daartoe is gekomen.
Zij vertelt: een paar jaar geleden
ging zij met haar zoon in Rhenen een
dagje Kunstroute doen. Zij wist al
dat haar zoon leuk kon tekenen dus
wellicht vond hij dit ook leuk. En dat
was zeker zo. Maar ook voor haar
een eyeopener. Zou zij datzelf ook
kunnen. Zij werd op het spoor gezet
van Willemien Schouten, schilderes
in Rhenen die ook schilderles gaf. Zij
heeft daar tweemaal 10 lessen genomen en zichzelf daarna verder ontwikkeld. En hoe. Met de Kunstroute
2019 deed zij mee met 8 schilderijen. Ik heb een van de schilderijen
voor de flyer en spreadsheet in de
krant (RBC) mogen fotograferen.
Vandaar dat ik nu ook bij haar op bezoek ben. Ik heb haar gevolgd op facebook en zag de mooiste schilderijen langskomen. Zij schildert meestal
in haar spaarzame vrije tijd. Twee
kinderen en een baan bij Boekhandel
De Rank in Veenendaal neemt tijd in
beslag. Maar als zij eenmaal gaat zitten is zij zo 2 of 3 uur verder voordat

de kwast neerlegt. Terloops kwam
toen ook haar nu 12-jarige zoon ter
sprake die aardig kon tekenen volgens haar. Zoonlief er maar even bij
geroepen met zijn tekeningen. En ik
moet zeggen: ziet er goed uit.
Het creatieve van deze familie komt
niet uit de lucht vallen. Haar vader
Johan Drost is een bouwmeester.
(een term uit de middeleeuwen) Een
bouwmeester maakte het ontwerp
van huizen en begeleidde het werk
en alle bijkomende aspecten. Johan
had een klus en aannemingsbedrijf
en in de avonduren studeerde hij

bouwkunde, kunstgeschiedenis en
architectuur. Zijn ontwerpen tekent
hij met de hand en niet op de computer. In het blad Herenhuis staat
in het september/oktobernummer
van 2019 een prachtig ontwerp van
zijn had. Om te watertanden. En
haar broers zijn ook op kunstgebied
werkzaam.
Maar om terug te komen op Judith
want daarvoor zit ik hier nietwaar.
Zij laat mij in de huiskamer een aantal werken die zij nog in bezit heeft
en/of waar nog aan gewerkt wordt

zien. Echt knap zoals zij zich in een
paar jaar heeft ontwikkeld. Zij is zelf
zeer bescheiden over haar werk.
Maar dat zit in de familie. Zij doet
haar teacher Willemien Schouten
eer aan.
Terloops komt zij nog met een idee
voor de volgende kunstroute: waarom niet een speciale ruimte om
kunst van kinderen. Een leuk idee
dat ik meeneem naar het Cultuurplatform Rhenen.
Judith bedankt voor het gesprek.

KINDERSCHOENEN

SALE

GEHELE ZOMERCOLLECTIE EN
NAJAARSCOLLECTIE 2019

HALVE
PRIJS!

Rozenstraat 1A
4043 KN Opheusden
0488-870006

www.fredvandijkschoenmode.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Wij staan
voor u klaar!

Voor al uw zonwering
en kozijnen

Bel voor advies en informatie:
06 222 175 15

Beste kwaliteit en service!
• terrasoverkappingen
• terrasschermen
• verandazonwering
• uitvalschermen
• markiezen
• rolluiken
• screens
• horren
• kozijnen

Molendam 1 | Ochten | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl
6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

