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Glasvezel in Achterberg,
Elst en Rhenen is
dichterbij dan ooit!

Delta Fiber: binnenkort
glasvezel P9

Wat ons betreft binnenkort ook in Achterberg, Elst en Rhenen: het allersnelste
internet! Dat kan als 30% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een
glasvezelnetwerk én een abonnement afsluit vóór 16 december 2020.
Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen,
voorwaarden, kosten en planning tijdens één van de glasvezel
informatieavonden. Kijk op onze website wanneer ze gehouden
worden. Uiteraard houden wij ons tijdens deze avonden aan de
richtlijnen van het RIVM.
Aanmelden is noodzakelijk en er is ruimte voor maximaal
40 personen, dus wees er snel bij!

Kom naar een
van de glasvezel
informatieavonden!

Jictex: nieuwe
computerwinkel P15

Kunstenaar van het jaar
P17

Week 40 2020
Oplage: 21.000 exemplaren

BedrijvenKring: uitnodiging ondernemers P19

gavoorglasvezel.nl

Uit cijfers van het CBS blijkt dat veel Nederlanders eenzaam zijn. Om hier aandacht aan te geven is in de week van 1 tot en met 8 oktober de landelijke week
tegen Eenzaamheid.
Het zijn niet alleen ouderen die eenzaam zijn, ook bij jongeren komt het veel voor.
Een gesprek met de jongerenwerkers van Mozaïek Welzijn: Ralf en Kesley (Gemeente
Neder-Betuwe) en Bas en Lance (Gemeente Buren). De jongerenwerkers zetten zich
in voor jongeren van 12-23 jaar. Ze ontmoeten de jongeren onder andere op straat en
andere ontmoetingsplekken. “Door contact met elkaar te hebben op momenten dat
het goed gaat, bouw je een band op en weten ze ons te vinden voor bijvoorbeeld hulp
bij schoolwerk, vragen over relaties, financiën of gewoon een luisterend oor”, vertelt
Lance.
Eenzaamheid
De ervaring van Kesley is dat jongeren het niet ervaren als ‘ik ben eenzaam’. Ze voelen
het eerder als ik verveel me, ik wil meer vrienden ontmoeten.
Volgens Bas komt eenzaamheid in verschillende vormen voor. Zo kunnen jongeren die
een actief leven hebben, zich ook eenzaam voelen. Daarin speelt social media een grote rol. Doordat een jongere ziet wat voor vette activiteiten zijn vrienden/klasgenoten
doen kan hij/zij jaloers worden en zal het gevoel van eenzaamheid worden versterkt.
Verder kunnen kinderen en jongeren te maken hebben met cyberpesten, doordat alles via scherm gaat, komt dit nog harder aan. Het staat er zwart op wit en ze lezen het
keer op keer. Kinderen/jongeren die worden gepest, trekken zich terug. De jongerenwerkers helpen hen er weer bovenop te komen. Door coaching helpen de jongerenwerkers jongeren met onder andere problemen tegen eenzaamheid. Ralf: “We gaan
minimaal één keer in de week langs om te kletsen. Uiteindelijk kan het wel een half jaar
duren voordat je erachter bent wat er echt aan de hand is. Het kan zijn dat een jongere
belast is met mantelzorg, een angststoornis heeft of met een onverwerkt trauma zit.”
“We houden intensief contact met hen. Dit kan op verschillende manieren, live of via
Uw
persoonlijke
app. We
vinden
het vooral belangrijk om te luisteren zonder direct met een oordeel
Uw
persoonlijke
klaar te staan. Door ze bewust te maken van hun talenten en kwaliteiten, zien we dat
auto-importeur
het zelfvertrouwen
groeit.”, vult Bas aan.
auto-importeur

wenst u een

Ontmoeting
wenst u een
Ontmoeting
is belangrijk tegen eenzaamheid. De jongerenwerkers weten de weg
gelukkig
gelukkig enen
en
naar ontmoetingsplekken
verenigingen in de gemeente en kunnen jongeren op
deze
manier met elkaar in contact
brengen.
verkeersveilig
2020

verkeersveilig 2020

Steenoven18, 3911TR Rhenen
Steenoven18, 3911TR Rhenen
T 0317-357085
T
E 0317-357085
info@vanwikselaar.nl
E info@vanwikselaar.nl

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

Als je niet lekker in je vel zit, aarzel dan niet en neem gerust contact op met Ralf
06 30 03 29 65, Kesley 06 18 96 64 94, Bas 06 20 44 95 10 of Lance 06 20 45 20 63.
Ze zijn ook te vinden op Instagram en Facebook. www.mozaiekwelzijn.nl

VANARKEL / BUFFOON®
40 jaar! DAMES & HEREN
AUTO NODIG?
www.inqar.nl

2 stuks stretch katoenen en jeans
broeken van bekende merken.
Lengtematen 30 - 32 - 34

75,-

36 - 38

85,-

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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Hoe beter jouw nachtrust, hoe hoger de korting!

op bodem

op matras 1

Elke dag fit en uitgerust wakker worden?
Wij bieden slaapoplossingen die speciaal zijn afgestemd op het
lichaam, zodat je fit en uitgerust wakker wordt. Met onze gratis
slaaptest ontdek je in slechts 8 minuten wat 10 jaar goed en gezond
slapen voor jou kan betekenen!

op hoofdkussen 2

op dekbed 3

Draai en schuifdeurkasten

Boek de gratis slaaptest op www.morgana.nl

Doe
de gratis

Slaaptest

1. Bij aankoop bodem | 2. Bij aankoop bodem en matras | 3. Bij aankoop bodem, matras, hoofdkussen. De stapelkorting is niet geldig i.c.m. actiemodellen

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen
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Een EigenWijsKolommetje

Beste Lezers,
Wat is het toch mooi om als
journalist/fotograaf voor deze
krant te mogen werken. Niet
alleen heb ik de kans om leuke
items te maken over kunstenaars in Rhenen en de regio,
maar ook om zo nu en dan een
advertorial (artikel bij advertentie) te maken.
Je komt nog eens ergens. Je
neemt een kijkje achter de
schermen, je hoort van kunstenaar, winkelier, bedrijfseigenaar of restauranthouder wat
hen bezielt en hoe zij dat tot
uitdrukking brengen.
Ook kom je met de andere kant
van het bestaan in aanraking.
In de rubriek ‘Diepduiken in
het leven van’ probeer ik de
ene keer bijvoorbeeld een artiest in de schijnwerper te zetten (Maya Willems), de andere
keer een verhaal over wat een
mens allemaal kan overkomen
in zijn/haar leven (zie verhaal

oudere editie over Joy Romeijn
en in deze editie Ferry). Zeer
divers. Je staat er niet altijd bij
stil en misschien maar goed
ook, maar toch een momentje
van bezinning.

In de vorige editie een verhaal
over het Onky Donky Huis in
Rhenen en in deze editie een
verhaal over Lay-Aut. Mooie
initiatieven die zijn ontstaan
uit het brein van iemand, die er
ook iets mee heeft gedaan. En
dat ik met beiden een heel klein
dagdeeltje heb mogen meelopen, geeft ook iets om over na
te denken. Het leven is niet iets
vanzelfsprekends, het heeft
vele facetten. Pluk de dag.
In deze korte tijd dat deze krant
bestaat ben ik mij dat nog meer
gaan beseffen.
Voor eerder verschenen artikelen, kijk op:
www.eigenwijslokaal.nl onder
‘onze edities’

Mariëlle Wintgens, keramiste te Rhenen
kleine huisdieren zoals
bijvoorbeeld katEen leuk gesprek met keten, kleine honramiste Mariëlle in haar
den of vogels.
woning met atelierDe urnen zijn
ruimte. Ieder coronavolledig handproef aan tafel waar
gemaakt en
mijn oog al gelijk valt
hoewel
de
op enige van haar remodellen op
cente keramiekstukelkaar lijken,
ken. Ziet er goed uit.
zijn ze nooit
precies hetzelfMariëlle is enthousiast
de. Deze unieke
en al snel gaat zij “los”.
urnen kun je bij
Foto: E k Helmers
ri
Mariëlle Wintgens na
Haar keramisch werk kenmerkt
afspraak in het atelier uitzich door een organische en sensuele vormgeving. Het is gemaakt van de zoeken. De aaibaarheid van deze urnen
pure klei, zonder glazuur. Door struc- is groot en dat is ook haar bedoeling.
tuur aan te brengen in de klei krijgt het
werk een zacht aandoende ‘huid’ en lijkt Mariëlle Wintgens is afgestudeerd aan
het te vragen om aangeraakt te wor- de Rietveld Academie te Amsterdam
den. Hierbij ontstaat een verrassende met als specialisatie keramiek. Heeft
wisselwerking tussen de zintuigen. Zij daarnaast in Engeland in Watford een
denkt dat het, sjiek gezegd, uitnodigt opleiding Professional Development
tot een vrije interpretatie van vorm en Diploma Ceramics gevolgd en was zij
beeld.
verbonden als Art Technician aan de
Roundwood Park School Harpenden.
Waar haar werk voorheen uitging van Een hele mond vol.
functionaliteit en reproductie is het
nu gemaakt in een vrijere vormgeving Naast haar beroep als keramiste geeft
waar vorm, gevoel en intuïtie een grote zij boetseer- en speksteenworkshops
rol spelen en elke sculptuur uniek is. Be- aan volwassenen en kinderen. Vooralsheersing van de vorm is daarbij iedere nog thuis in een “groep” van maximaal
keer weer een uitdaging. Mariëll maakt 2 personen. Dit in verband met corohaar persoonlijke en sculpturale wer- namaatregelen.
ken in haar ateliers in Rhenen en Wageningen.
Neem voor meer informatie over haar
werk en de workshops/cursussen eens
Sinds enkele jaren kun je bij Mariëlle een kijkje op haar website:
Wintgens ook terecht voor urnen voor www.mariellewintgens.nl.

Granny’s Snuffelshop
Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakkapellen | Zonwering | Vouwwanden

Bij ons kunt u gratis
bruikbare spullen afleveren

Maak kans op een
gratis garagedeur!

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.

GRANDIOZE
GARAGEDEUR
DAGEN 2020
VRIJDAG 2 EN
ZATERDAG 3 OKTOBER

krijg je bij de aanschaf van een
openslaande garagedeur een
waardecheque t.w.v. €500,-.
Inzetbaar voor korting op de deur
en/of de aanschaf van accessoires én
een gratis gasdrukveer. Bij de aanschaf
van een sectionaaldeur krijg je
de aandrijving én een codeschakelaar
gratis. Bovendien verloten we twee
GRATIS garagedeuren PER DAG onder
alle bestelde deuren.

Wij zijn verhuisd !

Officiële opening op 1 oktober. Onze ingang van de
winkel is aan de kant van het laden en lossen. Per
januari betrekken we de hele winkel.

Lees de voorwaarden op GRATISGARAGEDEUR.NL

Als Novoferm dealer beschikken we over
vakkennis en bieden we eersteklas service.

Vanwege de veiligheid van onze klanten en medewerkers werken we tijdens deze
garagedeurdagen uitsluitend op afspraak. Neem hiervoor telefonisch contact op.
We volgen de richtlijnen van de RIVM, zodat je ons met een gerust hart kunt bezoeken.

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

Granny’s Snuffelshop

Achterbergsestraatweg 25 | 3911CR Rhenen
info@grannys-snuffelshop.nl | 06 515 99 355

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

www.vangessel.nl
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Ik zag 2 beren, broodje…
Een echte klassieker is: Ik zag twee beren broodje smeren… en als kind dacht ik
altijd dat het honing was. Waarom weet
ik niet. Ik zag dat dan gewoon voor mij.
Een grote smeer honing, veel te veel, op
een te klein broodje. En zo begin ik nog
iedere dag… het liefste met zomerhoning. Smaak, geur, kleur en consistentie
(hardheid of smeuïgheid) van honing
variëren naargelang van de soort bloemen waaruit de nectar is gewonnen. De
meeste honing bestaat uit nectar van
verschillende soorten bloemen en bloesems. Als er een grote hoeveelheid nectar te halen is van één soort plant, maken de bijen specifieke honingsoorten
zoals koolzaadhoning.
Naarmate het seizoen vordert zal de honing meer glucose bevatten en een vastere consistentie hebben. Honing staat
bekend als gezond en bevat 38% fructose,
31% glucose, 10% andere suikers (waaronder maltose en sacharose) en 17%
water. Hiernaast bevat honing nog 4%
begeleidende waardevolle stoffen zoals
enzymen, vitaminen, zuren, hormonen,
bacterieremmers, waterstofperoxide en
stuifmeelkorrels.
Honing staat bekend als natuurlijk antibioticum. Dit komt onder andere door de
hoge concentratie aan suiker en het voorkomen van waterstofperoxide, dat door
een suiker afbrekend enzym in de honing
wordt aangemaakt. Verder bevat honing
ook een antibacteriële proteïne, die ook
een functie in het afweersysteem van bij-

En nu
jij...
Foto: Matthijs Smits

en vervult. Honing in de bijenkast heeft de
temperatuur van ongeveer 35 °C. Als honing boven de 40-45 °C verwarmd wordt,
worden de voor honing zo kenmerkende
enzymen vernietigd en spreekt men niet
meer van rauwe honing.
Ik was vorige week in de Betuwe bij onze
imker Peter in Est en heb een auto vol honing gehaald van de na-zomer-slinger. Zo
mooi van kleur en smaak. Rauwe honing,
recht van de imker en dan in onze eigen
potten. Dan snapt u toch wel dat zo’n kinderliedje over die smerende beren niet
meer uit mijn hoofd wil.

Paardrijden, voetbal, hockey of
korfbal; hobby’s die tientallen jaren
geleden door jongeren werden
uitgevoerd, maken nu plaats voor de
meest uiteenlopende bezigheden.
Jongeren zijn bijvoorbeeld vandaag
de dag bezig met freerunning,
houden slangen of doen mee aan
internationale wedstrijden online
gaming.

Kortom, genoeg redenen om onze
jongeren in de spotlight te zetten.
In deze maandelijks terugkerende
rubriek “En nu jij…”, nodigen wij
leerlingen van Pantarijn Kesteren
uit om hun verhaal te doen. Want
eigenwijze,
gekke,
mooie
of
indrukwekkende verhalen, verdienen
een podium. Eind oktober verschijnt
het eerste artikel in deze krant.

Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, RHENEN
Tel: 0317-615563
info@smitsspecialiteiten.nl
www.smitsspecialiteiten.nl

Eten en drinken in Rhenen-Centrum
CULTUURLADDER SEPTEMBER & OKTOBER 2020
Ondanks dat de herfst in aantocht
is, blijft het culturele leven in de
gemeente Rhenen onverminderd
zichtbaar.
Zo hebben bezoekers met een
prachtige Open Monumentendag
ook een nieuwe Kunstenares van
het Jaar benoemd zien worden.
En heb je al inzendingen gespot
van de stadsdichter? Deze vind je
in de krant, Facebook en Instagram
via @cultuurinrhenen!
t/m 31 oktober
Oorlog in de provincie
t/m 2 januari
Jong en Bevrijd
Locatie: Stadsmuseum, Markt 20.
Prijs: 6-17 jaar: €4. 17+ jaar: €6,50.
Incl. drankje. Museumkaart geldig.
10 oktober 20:00 uur
Schoppenvrouw: zang en vertelling
door Ekaterina Levental
Locatie: Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1.
Prijs: 0-18 jaar gratis.
19-26 jaar: €12. 26+: €18.
14 oktober (Geannuleerd)
Cultureel Café met div. optredens
Door COVID-19 heeft de organisatie helaas moeten besluiten om het Cultureel
Café op te schorten.

29-31 oktober 20:15 uur
Drievoudig orgel- en vocaalconcert
met Roger Sayer
Locatie: Cunerakerk.
Prijs enkel ticket: 0-18 jaar gratis.
CJP/Student: €8. Volwassenen: €12.
Prijs combi-ticket: 0-18 jaar gratis.
CJP/Student: €21. Volwassenen: €32.
31 oktober 20:15 uur
Pianoconcert met aanstormend
talent Ramon van Engelenhoven
Locatie: Cunerakerk.
Prijs: 0-18 jaar gratis.
CJP/Student: €14. Volwassenen: €28.
16 november 20:00 uur
Pianospel met Daria van der Bercken
Locatie: de Vlam, Beukenlaan 2.
Prijs: 0-18 jaar gratis.
19-26 jaar: €12. 26+: €18.
28 november 20:15 uur
Concert Nederlandse Bachvereniging & Lucie Horsch
Locatie: Cunerakerk.
Prijs: 0-18 jaar gratis.
CJP/Student: €16. Volwassenen: €32.
Wilt u ook uw culturele event gratis

zichtbaar maken in de Cultuurladder?

Meld u zich dan aan via de website.

Als u tijdens het winkelen in Rhenen-Centrum een versnapering tot u wil
nemen is daartoe voldoende gelegenheid.
Als ik begin bij de rotonde Nieuwe Veenendaalseweg richting Centrum
kom ik het volgende tegen:
• Restaurant Het Oude Gemeentehuis
• Pizzeria/Grillroom La Shireen
• Chinees Restaurant Golden City
• Pizzeria Grillroom Luxor
• Brasserie Van Toor
• Bakkerij De Jong (voor koffie plus gebak)
• Hema (ontbijt en lunch)
• Restaurant Pizzeria King
• Golden India
• Cafetaria Misty
• Restaurant Piatto
• Restaurant Sal do Mar
• Restaurant De Koning
van Denemarken
Als ik dan oversteek en terugloop:
• Restaurant Moeke (bij de Rijn)
• Martino IJs
• Cafe HP
• Kwalitaria Délifrance Colijn
• Libanees Restaurant El Orzaal
Een keuze uit 17 eet- en drinkgelegenheden.

Met deze uitgave van Cultuurplatform Rhenen zie

En dan heb ik het nog niet gehad over de
restaurants buiten het centrum.

Achterberg. Meer informatie vind je eenvoudig op:
www.cultuurinrhenen.nl

Dat een volgende keer.

je snel alle culturele activiteiten in Rhenen, Elst en
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30 oktober (Geannuleerd)
Stadsquiz Rhenen
Vanwege de coronacrisis kan de organisatie niet genoeg zekerheid bieden
om de Stadsquiz door te laten gaan.

Wij, bewoners van Rhenen, mogen
ons gelukkig prijzen en dit geluk
willen wij delen met de bezoekers
van Rhenen.

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

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

Ik ben Marja

We kennen ze allemaal… de gele, witte of
rode ambulance auto, afhankelijk in welk
land je ze tegenkomt. Ze hebben een
aantal dingen gemeen: ze zijn herkenbaar aan een groot, vierkant kruis op de
zijkant, maken al dan niet geluid en kunnen gebruik maken van een zwaailicht.
Ook de traumahelicopter is vanuit de
lucht duidelijk als zodanig herkenbaar.
En, nieuwsgierig als wij mensen zijn: blijven we
niet allemaal even staan kijken en vragen ons af
wat er is gebeurd, of het een kwestie van leven
of dood is als de ambulance op de plaats van
bestemming arriveert?

Mag ik
u begeleiden?
Ik ben Marja

arja

g ik iden?
a
M begele
u
en M

Ik b

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

Niet altijd wordt er snel genoeg ruimte voor
ze vrijgemaakt en is de chauffeur genoodzaakt
om soms gevaarlijke toeren uit te halen om
toch maar vooral op tijd te zijn voor de patient die hij vervoert. Het zijn niet altijd mensen
die hulp nodig hebben. Een dierenambulance
is inmiddels ook een bekend straatbeeld geworden om allerlei gewonde of vermiste en
gevonden dieren naar de dierenarts of opvang
te brengen.
Niet iedereen ziet (gelukkig) de binnenkant
van een ambulance, maar ik kan u verzekeren
dat deze een complete uitrusting aan boord
heeft om een patiënt onder deskundige begeleiding te controleren en te stabiliseren. En
natuurlijk is het schrikken als je bij een doktersbezoek te horen krijgt dat je zelf niet meer
mag rijden en dat je voor controle in ligstand
naar het ziekenhuis gebracht wordt.
En terwijl ik hier zo lag, moest ik denken aan

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

die jonge mevrouw, ze was immers nog maar
63 jaar, die wist dat ze ging sterven en hoopte
dat ze de geboorte van haar 1e kleinkind nog
mee zou kunnen maken. Ze wilde na een lange strijd tegen de kanker toch heel graag dit
kleine wondertje in haar armen kunnen houden voordat de dood zich aankondigde. Maar
toen werd het ‘coronatijd’ en mochten de
kersverse ouders die in Zweden wonen, niet
naar Nederland komen om hun kindje te laten
bewonderen.
De jonge vader schreef een brandbrief naar
de Stichting Ambulancewens met de vraag of
het mogelijk zou kunnen zijn om zijn doodzieke moeder naar Zweden te vervoeren, zodat
zij haar kleinkind kon omarmen. En dit lukte!
Samen met haar partner heeft zij de lange reis
naar Zweden in de Wensambulance kunnen
maken en tijdens haar uitvaart niet lang hierna,
mochten wij foto’s zien van een stralende oma,
dolgelukkig om haar eerste kleinzoon vast te
kunnen houden.
Door de welwillende medewerking van deze
stichting is het gelukt om haar een aantal fantastische dagen te kunnen bezorgen zodat zij
vredig kon inslapen. Voor haar gezin zijn deze
momenten onvergetelijk geworden en kijken
zij dankbaar terug op deze dagen. Hun vrouw,
moeder en oma krijgen ze er niet mee terug,
maar het besef dat een grote wens in vervulling is gegaan, maakt het gemis van haar een
stukje lichter.
www.oleander-uitvaartzorg.nl
06-52553676
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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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Activiteitenkalender OKTOBER van
Werkplaats De Steiger in de Westpoort

Nieuwe borduurpakketten, breiwol en
haakgarens
Bij Van de Vooren Handwerk- en
Hobbyspeciaalzaak Lijstenmakerijspecialist

De Steiger, een ontmoetingsplek waar we ruimte bieden om aan te leggen, bij te
komen, bezig te zijn en talenten verder te ontwikkelen. Op basis van de inbreng
van een aantal bezoekers zijn er al een aantal mooie clubs ontstaan met een leuk
programma. We zijn op zoek naar meer deelnemers en nog meer inbreng. De
Steiger werkt graag met u samen om nieuwe ideeen verder te ontwikkelen.

Programma van de maand oktober:
7, 14 en 21 oktober: Veerweide atelier:
van 9.30 tot 12.30 uur kan er gewerkt
worden met allerhande creatief materiaal. Eigen inbreng is welkom. De kosten
voor deelname bedragen € 1,50. Het is
mogelijk om een strippenkaart aan te
schaffen voor het volgen van deze activiteit. Tevens bestaat de mogelijkheid om
aan te sluiten bij de keramiekclub in hetzelfde atelier! Deze club kan zeker nog
wel wat leden gebruiken.
5, 12, 19 en 26 oktober: Naaiclub: van
9.30 tot 12.30 uur kan er gewerkt worden in het Veerweide atelier. We hebben
de beschikking over een drietal naaimachines en 2 lockmachines. Onder leiding
van Christa kunt u werken aan het leren
patroon tekenen en het gebruiken van
de naai- en lockmachines. De kosten voor
deelname bedragen € 1,50. Het is mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen
voor het volgen van deze activiteit.

1, 8, 15, 22 en 29 oktober: Bloementuin-club: van 19.00 tot 21.00 uur. Er
wordt deze maand een aanvang gemaakt
met het zaai-rijp maken van de zijtuin van
de Westpoort. Hiervoor wordt onder leiding van David een plantschema opgesteld en gezamenlijk bepaald wie wat gaat
planten en waar.
2, 16 en 30 oktober: Praatclub: van 15.00
tot 17.00 uur is er de mogelijkheid om in
de woonkamer van de Westpoort thematisch te praten over de dingen van alledag.
Onder het genot van koffie en thee spreken we in een ontspannen sfeer over de
dingen die ons bezig houden in het leven.

28 oktober: Bingo van 10.00 tot 12.30 uur
in het Veerweide atelier. Komt u ook een
keertje meedoen met de bingo? De kaarten zijn € 1,00 per stuk en bij aanschaf van
een bingoboekje krijgt u 1 kaart cadeau.

Voor alle activiteiten geldt dat het noodzakelijk is om u op te geven bij werkplaats De Steiger in
de Westpoort. Zonder opgave kunt u helaas niet deelnemen in verband met de Corona maatregelen. U kunt u opgeven door een mail te sturen naar werkplaats.desteiger@gmail.com of
door te bellen met Carolien IJkel op 06-36034663

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

INQAR, PARTNER IN MOBILITEIT

WELKOM

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.

BIJ ZONNENBERG MAKELAARDIJ, JO(UW) MAKELAAR
IN VEENENDAAL, RHENEN & DE BETUWE!

MOBILITEIT OP MAAT
Van een dag tot een jaar
SHORTLEASE
Flexibel op te zeggen na een maand

WAGENPARKBEHEER
Met een vertrouwd contactpersoon

Van harte welkom!
Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling
en ontvang ons welkomstcadeau

INQAR Veenendaal
Arsenaal 4
3905 NN Veenendaal
0318-734172
www.inqar.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Kunstexpositie Landgoed Sandenburg
Landgoed Sandenburg was het decor van een prachtige kunstexpositie begin deze maand. De Culturele Regio Wijk bij Duurstede/Utrechtse Heuvelrug/Rhenen organiseerde de expositie. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio deden mee.
In vier dagen tijd hebben meer dan 2.000
mensen de expositie bezocht.
In de Oranjerie konden bezoekers presentaties van vier musea uit de regio bekijken:
Museum Huis Doorn, Kasteel Amerongen,
Museum Militaire Traditie uit Driebergen
en het Stadsmuseum Rhenen. Uit Rhenen
waren exposanten Jeanette Janssen, Sandra
Pot en TriAdore (Renske de Vries, Willemien
Schouten en Mascha Bossuyt).
Namens Rhenen waren burgemeester Hans van der Pas en wethouder Barth
van Eeten aanwezig bij de opening van de expositie. De drie wethouders van
de gemeenten onthulden het kunstwerk van TriAdore uit Rhenen, als symbool
voor de samenwerking binnen de regio. Het kunstwerk heet “Gewaarwording”.
Door de strakke organisatie kon het evenement voldoen aan alle regels rondom
COVID-19. De expositie trok een uiteenlopend publiek. Jong en oud kwamen in
de stands kijken naar kunst.
Opening van de expositie

Kunstwerk “Gewaarwording”

Nieuwe kunstprijs: Hans Nijhof Kunst & Cultuurprijs
een kunstwerk uitgekozen. Zowel
amateurs als professionals komen
ervoor in aanmerking.

Stichting Culturele Regio en gemeenten Wijk bij Duurstede/Utrechtse
Heuvelrug en Rhenen starten met een stimulatieprijs voor kunstenaars
uit de regio. De prijs wordt in 2021 voor het eerst uitgereikt.

De gemeente Rhenen is sinds dit jaar
aangesloten bij de Culturele Regio.
Lea van Son, cultuurcoördinator in
Rhenen, is enthousiast over de kansen
die de samenwerking biedt. “Wij
vinden het belangrijk dat kunstenaars
uit Rhenen meer zichtbaar worden
in de regio,” vertelt ze, “en dat onze
culturele activiteiten een breder
publiek aanspreken. Door samen
te werken binnen de regio kunnen
wij tijdens activiteiten een grotere
diversiteit aan kunst & cultuur
laten zien, waardoor activiteiten
aansprekender worden voor mensen
binnen en buiten Rhenen.”

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor onze regio, ook economisch. Henk Drok,
van de stichting Culturele Regio vertelt: “Bij deze Kunst & Cultuurprijs gaan
de drie gemeenten samenwerken. We gaan meer over de grenzen heen kijken
van onze gemeenten. Dat is heel bijzonder. Ook samen met de andere iniatiefnemers, zoals de kunstkrant Arte E Cultura en het Cultuurplatform Rhenen,”
zegt hij. “Door Corona is het aantal exposities van kunstenaars en galeries
enorm teruggelopen. Dat dempt het maken van kunst. Vooral in deze tijd is
het belangrijk dat kunstenaars geïnspireerd blijven, kunst produceren en verbinding blijven zoeken.”

Kunstenaars die genomineerd worden, moeten binnen één van de drie
gemeenten wonen, maar hoeven niet deelnemer te zijn van de stichting
Culturele Regio. Het aantal kunstenaars dat de regio herbergt - en dus kans
maakt op de prijs - is niet exact bekend. Er wonen honderden beeldende
kunstenaars. “De Kunstcommissie bestaat uit de cultuurcoaches van
Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de cultuurcoördinator uit
Rhenen, drie (wisselende) kunstenaars en een afvaardiging van de stichting
Culturele Regio. Zij gaan overleggen over de voorwaarden van toekenning,”
zegt Henk. De prijs wordt jaarlijks toegekend. “Het kunstwerk van de winnaar
wordt vervolgens aangekocht voor maximaal 5.000 euro. Het kunstwerk komt
daarna bij één van de drie gemeenten te staan of
hangen.”

De prijs wordt vernoemd naar Wethouder Hans Nijhof. In 2019 is hij overleden,
maar hij heeft zich tijdens zijn leven hard gemaakt voor kunst en samenwerking
in deze regio. Voor de Hans Nijhof Kunst & Cultuurprijs nomineren de drie
gemeenten jaarlijks kunstenaars. Door een kunstcommissie wordt vervolgens

“We hopen dat deze prijs bijdraagt aan de samenwerking tussen kunstenaars en cultuuraanbieders
in de gehele regio, zodat we samen mooiere evenementen kunnen neerzetten,” zegt Lea gedreven.
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Een mooie zaterdagmiddag met de Lay-Aut club op stap

Ik werd eind augustus benaderd
door Dick Schumer van Toneelclub De Hucht of ik als bestuurslid van het Cultuurplatform Rhenen aan een bijzonder evenement
wilde deelnemen. Een zaterdagmiddag op stap met de Lay-Aut
club Rhenen. Deze club is voor
jongeren tussen 14-25 jaar die
het lastig vinden om contacten
te maken met leeftijdsgenoten,
bijvoorbeeld door autisme, NAH
(niet aangeboren hersenletsel) of
een licht verstandelijk beperking.
Ik heb volmondig ja gezegd. En ik
heb er geen spijt van. Integendeel.

De Lay-Aut club is opgericht door Gea
Smalburg met de bedoeling deze specifieke groep jongeren een doel in het
leven te geven en met elkaar plezier te
maken.
Ik werd als fotograaf toegewezen aan
een gezin om met hen een ronde door
Kwintelooijen te lopen volgens een bepaalde route. Onderweg zouden wij allerlei attracties tegenkomen. Een soort
“Oerol-achtige Theater Toer”. Een
wandeling van ongeveer anderhalf uur.
Naast enkele (oud)spelers van De
Hucht was er een clownsduo, een
zangduo Esther en Ester, natuurgids
Marie, een verhalenverteller/stelster,
een voorstelling van de legende van

Cunera, een circusvoorstelling door
het Circus op de Utrechtse Heuvelrug
en een aantal spelletjes.
Voor het gezin (vader, moeder en twee
kinderen met “problemen”) waarmee
ik de ronde deed, een zeer vermakelijke middag. Ik kan niet anders dan
bewondering hebben voor de ouders
van deze kinderen. Hun leven ziet er
anders uit dan bij het doorsnee gezin.
Mooi om te zien hoe zij daar mee omgaan, met humor onderling. Voor mij
toch even wennen, maar gaandeweg
komt ook de communicatie tussen de
kinderen en de fotograaf op gang.
En ik krijg de kans om foto’s van de kin-

deren te maken, waarvan de ouders
dachten, dat doen zij nooit. Maar ja zij
deden het toch. Poseren als volleerde
modellen. Prachtig.
Na afloop van de ronde werden alle
deelnemers nog verrast op een voorstelling van Circus op de Heuvelrug.
Een mooie afsluiting van een gezellige
dag.
Tegen Gea Smalburg wil ik zeggen: je
hebt initiatief genomen door het oprichten van deze groep, je hebt een
prachtige dag in elkaar gezet samen
met Toneelclub De Hucht en samen
met alle deelnemers die zich hiervoor
hebben ingezet.

Glasvezel in Achterberg,
Elst en Rhenen is
dichterbij dan ooit!
Wat ons betreft binnenkort ook in Achterberg, Elst en Rhenen: het allersnelste
internet! Dat kan als 30% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een
glasvezelnetwerk én een abonnement afsluit vóór 16 december 2020.
Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen,
voorwaarden, kosten en planning tijdens één van de glasvezel
informatieavonden. Kijk op onze website wanneer ze gehouden
worden. Uiteraard houden wij ons tijdens deze avonden aan de
richtlijnen van het RIVM.
Aanmelden is noodzakelijk en er is ruimte voor maximaal
40 personen, dus wees er snel bij!

Kom naar een
van de glasvezel
informatieavonden!

gavoorglasvezel.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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PRACHTIG

Rhenen is niet alleen prachtig om haar uiterlijk
Rhenen is ook prachtig om haar innerlijk
Een prachtig winkelbestand met veel
onafhankelijke winkeliers
Een aantal prachtige restaurants en
eetgelegenheden waar u als bezoeker en/of
bewoner van Rhenen na of tussen het shoppen
door heerlijk kunt genieten
Kom naar ons prachtige centrum
Wij staan voor u klaar!

Foto's: Erik Helmers

10

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Eigen & Wijs Lokaal | September 2020

Van Gessel Ramen en Deuren

Een aangename kennismaking met
twee sympathieke mensen: Willy Kerpentier - van Gessel en haar
man Johan, van Van Gessel Ramen en Deuren, in hun prachtige pand in het
mooie dorp Echteld.

ferm garagedeuren. Een Duits bedrijf met kwalitatief hoogwaardige garagedeuren.

Van Gessel Ramen en Deuren is een begrip in Echteld en omgeving als het
gaat om kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien en dakkapellen. Ook leveren zij
vouwwanden, balkonbeglazing, zonwering, raambekleding en insectenwering. Zij bieden al tientallen jaren vakwerk en uitstekende service.

Een mooie aktie die vorig jaar veel klanten heeft doen besluiten een garagedeur van dit bedrijf aan te schaffen. Met deze aktie zijn er zelfs per dag twee
gratis garagedeuren te winnen onder alle bestelde deuren (zie advertentie en
de voorwaarden).

Vader Van Gessel is het bedrijf in 1987 gestart. Inmiddels hebben dochter Willy en haar man Johan de dagelijkse leiding. Andere gezichten aan het roer,
maar de kwaliteit en service is nog steeds van hoge kwaliteit. Het bedrijf heeft
in totaal 8 medewerkers in dienst, zo hebben ze de montage- en onderhoudswerkzaamheden in eigen hand. Dit om de kwaliteit bij plaatsing te waarborgen.

Een mooi bedrijf van dit vriendelijke echtpaar.

Net als vorig jaar houden zij op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober de zogenoemde ”Grandioze Garagedeur Dagen”.

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

Buiten houten kozijnen leveren zij
uiteraard ook Select Windows kunststof kozijnen en deuren. Dit materiaal
is tegenwoordig niet meer van hout
te onderscheiden. Zelfde uitstraling
maar zonder het noodzakelijk regelmatig terugkerende onderhoud.

Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakkapellen | Zonwering | Vouwwan

Maatwerk is
bij ons standaard

Vanaf september 2016 heeft het bedrijf ook het dealerschap
van Novo-

Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Houd onze social media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de oplopende kortingen.

Wij
zijn wwww.vangessel.nl
eer
geopend!

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

Het plantseizoen is weer begonnen!
We hebben een prachtig assortiment planten.
*Beplanting met wortelgoed is vanaf half oktober leverbaar.
Bonegraafseweg 68 | 4051 CH Ochten | Telefoon: (0344) 64 12 71 | Info@batterijen.nl
Openingstijden: ma t/m vrij: 8.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur | za: 8.00 -16.00 uur.

www.batterijen.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Video helpt consumenten in het beslissingsproces
Van kleine vlogs tot grote bedrijfsfilms:
video’s zijn voor bedrijven en merken een
middel om de naamsbekendheid te vergroten en nieuwe mensen te bereiken.
Een belangrijk onderdeel om mee te nemen in de marketing- en communicatieplannen van je bedrijf of organisatie. Sinds
de prehistorie denken mensen in beelden. Denk maar aan de duizenden jaar
oude grottekeningen. Tegenwoordig zijn
die ingewisseld voor de diverse onlinekanalen die we tot onze beschikking hebben
en is visualisatie overal om ons heen. De
verwachting is dat in 2022 82% van het
internetverkeer bestaat uit video’s en
animaties. Alleen al op YouTube wordt
er iedere dag ruim 1 miljard aan video’s
bekeken. En wat te denken van de mogelijkheden op Facebook, Snapchat of Instagram of het redelijk controversiële TikTok.

Online videomarketing
wordt steeds populairder. Door
de vluchtige levensstijl van met
name de nieuwe generatie, generatie Z (geboren tussen 1995
en 2005), is het als merk of bedrijf vooral belangrijk op te vallen
en de aandacht van je potentiële
klanten/werknemers te trekken
en te behouden. Uit onderzoek
blijkt dat online video marketing
hier perfect voor is.
Waarom videomarketing?
De cijfers spreken eigenlijk voor zich.
Hier een aantal algemene video-statistieken op een rij.
• 43% van de mensen wil graag
meer video-content zien van bedrijven
• 55% van de mensen bekijkt elke dag video’s
• 65% van de mensen bekijkt meer dan 75% van een video
• 43% van de bedrijven zou meer video’s produceren als ze hier de tijd en
middelen voor hadden
• Marketeers die video gebruiken groeien 49% sneller in omzet
Video- en Social Media-statistieken
• Social video genereert 1200% meer shares dan tekst en afbeeldingen
gecombineerd
• 500 miljoen mensen bekijken elke dag video’s via Facebook
• 45% van de mensen bekijken meer dan een uur per week Facebookof YouTube-video’s
• 26% zoekt meer informatie over het onderwerp na het bekijken van
een video
• 22% bezoekt de website na het bekijken van de video-advertentie
Bron: Marketingfacts

Maar welk kanaal zet ik in voor mijn video’s?
Dat is erg afhankelijk van je branche en doelgroep (B2B- dan wel B2C-klanten). Laatst
sprak ik een ondernemer met een herenmodezaak die erg enthousiast was over zijn
zelfgemaakte filmpjes op TikTok. Zijn doelgroep was alleen 45 plus. Tja, bereik je die
dan? Kies dus het juiste kanaal(-en) die bij jou merk of bedrijf passen en waar je ook al
actief op bent. Het meeste publiek vind je op Facebook, Instagram, YouTube of LinkedIn
(met name B2B). Vergeet na plaatsing ook niet om regelmatig de statistieken van je
kanalen te bekijken. Hier haal je een karrevracht aan informatie uit die je bij toekomstige
video’s perfect kan gebruiken.
Waar moeten mijn video’s aan voldoen?
De krachtigste video’s vertellen een verhaal. Voorkom dat je alleen maar successen
deelt. Niemand zit te wachten op alleen maar hoera-momenten. Kortom, vertel een
verhaal, of dit nu over je eigen bedrijf of over een product gaat, hoe beter het verhaal,
hoe meer je volgers gaan meeleven en hoe meer wij hem of haar een happy end gunnen
en tot aankoop overgaan.
Gert de Lange, Marketingspecialist

De schoenen van Xsensible
kenmerken zich door een
unieke zooltechnologie die zorgt
voor een gezonde lichaamshouding.
De nieuwe collectie van Xsensible
is nu verkrijgbaar bij Fred van Dijk!
Komt u snel kijken?

Balans
Technologie

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Stadsmuseum Rhenen verlengt expo t/m 31 oktober

Oorlog in de Provincie – de Utrechtse 50 foto’s

Kinderen in mooie kleding op het puin
van hun huis. Een jochie met een soldatenhelm. Joelende vrouwen bij de
bevrijding. Een NSB’er, die publiekelijk
wordt beschimpt. ‘Joden gewenst’, op
een bordje. Het is slechts een greep uit
de indrukwekkende beelden die bezoekers wachten in de expositie Oorlog in de provincie – de Utrechtse 50
foto’s. Deze is nog tot en met 31 oktober te zien in Stadsmuseum Rhenen.
De wanden van de Trouwzaal hangen
van boven tot beneden vol met foto’s.
De expositie is onderdeel van het landelijke project ‘75 Jaar Vrijheid. De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s. Publiek
doordringen van de betekenis van 75
jaar Vrijheid is het doel ervan. Foto’s zijn
immers bij uitstek in staat herinneringen
op te roepen en deze te delen. Daarom
is men in elke provincie op zoek gegaan
naar de vijftig meest aansprekende foto’s van de Tweede Wereldoorlog; in
beeldbanken, bij historische kringen,
musea, archieven en bij het publiek.
Veerkracht en hoop
Beelden van historische momenten en episodes uit het leven van alledag. Zo zijn er
foto’s van de mobilisatie, van de slag om de Grebbeberg, van Kamp Amersfoort en
de aftocht van het Duitse leger in Woudenberg, Maar ook foto’s van een bruiloft op
de fiets en een vliegtuig dat is neergestort in een woonhuis.
Rhenen is met vijf foto’s ruim vertegenwoordigd. De stad lag in puin na de Duitse
aanval van 10 mei 1940. Beroemd is de foto van de Rhenense meisjes met een kinderwagen, een beeld van Cas Oorthuys. Lag er een baby in? Of brokken steen - en
hielpen de meisjes mee puin te ruimen, zoals zoveel burgers deden? Niemand weet
het precies. De foto van Cas Oorthuys was ingebracht door de Utrechtse Commissaris van de Koning, Hans Oosters, die de Utrechtse werkgroep leidde om foto’s te
verzamelen. ’Deze foto illustreert voor mij de waanzin van oorlog en biedt tegelijk
een boodschap van veerkracht en hoop. Een zomerse dag, de stad lag aan puin, het
leven ging door’. Hij bezocht als eerste de expositie in Rhenen samen met de burgemeester van Rhenen, Hans van der Pas en wethouder Hans Boerkamp.
In de provincie Utrecht waren de volgende organisaties actief: de Universiteit
Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, het Centraal Museum, Het Utrechts Archief,
Amersfoort in C, Archief Eemland, Het Spoorwegmuseum, FOTODOK, het Nationaal Militair Museum, het NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en RTV Utrecht.

halen van mensen (ook uit Rhenen) over
hoe ze de oorlog en bevrijding als kind
hebben ervaren. Deze staat nog tot en
met 2 januari 2021. Er hoort een indrukwekkende korte documentaire bij.

Boekje, toegang en expo ‘Jong en Bevrijd’
De bezoeker betaalt € 3,50 voor bezoek aan de expo in de Trouwzaal en krijgt hiervoor een boekje met alle foto’s. Met een normaal museumticket /Museumkaart kan
men het hele museum (dus ook de foto-expo) bezoeken.
Ook de expositie ‘Jong en Bevrijd. Ooggetuigen van W.O. II’ is verlengd. Tien ver-

Stadsmuseum Rhenen is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10-16 uur.
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Voor alle informatie: www.stadsmuseumrhenen.nl
Voor alle informatie: Maikewoldring@stadsmuseumrhenen.nl, M 0623773701
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Een EigenWijs Omaatje

door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Niks leuks meer aan nu, we maken niks leuks
meer mee.
Mark: Oma! Hier Mark weer even telefonisch,
want ik ben heel druk. Hoe is het?
Oma: Hoi… waarom bel je zo laat, ik dacht,
ik verwacht niemand. We zaten al naar het
nieuws te kijken en dachten: jeetje wat nu allemaal weer.
Mark: Ja oma, wat een rare wereld leven we in
tegenwoordig, maar nogmaals wat ik eerder
zei, ze geven adviezen, maar je moet wel je eigen keuzes maken.
Oma: Ja Mark, ik vind het wel lastig. We doen
ons best, ik was mijn handen 20 keer per dag
en poets de deurklinken 5 keer per dag om te
zorgen dat ik niks krijg, whahahah.
Mark: Ja oma, dat is wat ik bedoel. De regering
zegt iets en jij doet wat je denkt dat juist is. Vorige week hebben we Alicia haar verjaardag
gevierd volgens de regels. Ging dat goed?
Oma: Jazeker en het was gezellig en we hebben gelachen. De meiden vlogen ons om de
nek.
Mark: Ja oma, de kinderen willen ook die geborgenheid en missen de knuffels. We moeten ons gewoon gedragen en als je de kleinkinderen wil knuffelen moet je dat doen.
Oma: Dat wil ik ook Mark, alleen we worden
bang gemaakt wat er allemaal niet goed is. Nu
mogen kinderen tot 12 jaar weer vrij rondlopen zonder getest te worden.
Mark: Dus je mag alle kleinkinderen weer zien,
leuk toch, bekijk het positief oma, jij bent baas
over je eigen leven en niet de regering.

Oma:Mark, ik ben blij dat opa en ik nog samen
zijn. Als ik om me heen hoor hoe eenzaam de
mensen zijn. Iedereen die sterft bijna omdat
ze hun partner verloren zijn.
Mark: Ja oma, dat is ook een belangrijke factor
om alles uit het leven te halen als jullie er nog
zijn. Mark Eigenwijs zegt dan ook “Leef alsof
het je laatste dag is”
Oma: Je hebt daar wel gelijk in Mark, Jeroen is
afgelopen week ook geweest en de kinderen
waar superblij ons te zien. Moet ik dan zeggen, dat kan niet?
Mark: Oma, je moet doen wat je hart je ingeeft. Vanuit overheidsberichten zeggen ze,
ouderen die wat mankeren helpen we niet
meer, dus het ergste is, dat je als een plant
leeft terwijl je dat niet hoeft. Geniet van de
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Oma: Dat doen we ook Mark. Alleen nu moet
opa voor een oogoperatie en ik ook. Dus heb
tegen de dokter gezegd, doe opa maar eerst.
Mark: Oei, dat is niet best en nu?
Oma:Het is belangrijk voor het rijbewijs en
voor ons zicht, dus we gaan het doen. Wij willen niet afhankelijk worden van de staat en ons
eigen ding blijven doen!
Mark: Whahahah, ik snap het wel oma en dit
is geen Eigenwijze stap, maar wellicht koop je
5 jaar rijden erbij en als bij opa het goed gaat,
kan jij daarna onder het mes.
Oma: Jochie, maak je niet druk, wij hebben alles al meegemaakt en dit komt ook wel goed!
Mark: Hopelijk tot snel. Als de krant klaar is
kom ik wel langs en hopelijk komen meer
Veense bedrijven tot het inzien van onze leuke
krant.
Oma: Tot volgende week en hoop dat je aankomt als je langs rijdt.

groet Mark

Jasper van Hardeveld, met zijn 20 jaar
de jongste winkeleigenaar van Rhenen
winkel van Rhenen. De expert op ICT
gebied, voor al uw wensen en vragen
die u heeft over uw computer, laptop,
website en meer:
• Verkoop van zowel nieuwe als
tweedehands computers en laptops
• Reparatie of onderhoudsbeurt
• Hulp op afstand én aan huis
• Beheer van infrastructuur binnen
uw bedrijf
• Bouwen van unieke websites plus
optimalisatie, SEO, onderhoud en
beheer
Jasper van Hardeveld, foto: Erik Helmers

Een leuk gesprek met Jasper en zijn
medewerker Jesse van Gelderen, dan
nog in zijn in opbouw zijnde pand aan
de Plantsoenstraat 1-A te Rhenen.
Jasper is vanaf zijn 17e jaar eigenaar en
oprichter van Jictex ( Jouw ICT Expert),
maar al van kleins af aan bezig met alles wat met computers te maken heeft.
Gestart vanuit huis wat in het begin
prima was, maar Jictex groeit al snel
uit z’n jasje. Jasper jaagt zijn droom
achterna en een volgende logische
stap volgt. Tijd om een echte winkel te
openen en zogezegd zo gedaan. Een
computerwinkel die op 3 oktober haar
deuren officieel heeft geopend!
Zowel als particuliere als zakelijke klant
kunt u terecht bij Jictex, dé computer-

Kortom, u krijgt de service die bij u
past. Ze vinden voor al uw vragen een
oplossing en/of antwoord. Een goed en
persoonlijk advies is voor hen vanzelfsprekend!
Hoe veelzijdig en enthousiast Jasper is
én net verder kijkt dan anderen, blijkt
als hij aangeeft dat hij het ook prachtig
zou vinden om ouderen, bijvoorbeeld
in Woonzorgcentrum De Tollekamp,
gratis computervoorlichting te geven.
Hen mee te nemen in de snelle wereld
van de computertechniek. En zo liggen
er nog veel meer ideeën op de plank.
Een enthousiaste jonge man, die weet
waar hij het over heeft, een geboren
ondernemer die al veel goede recensies op zijn naam heeft staan.
Zijn motto: “De kracht is persoonlijke
aandacht en eerlijkheid voorop”. Kijk
dat mag ik graag horen.
Veel succes jongelui!

Nieuwe

NAJAARSCOLLECTIE
FRIS, VERRASSEND en
VEELKLEURIG.
Ontdek nu de nieuwe collectie
in onze winkels.

lijk
Harteom!
welk

De koffie staat klaar!
GRATIS parkeren
voor onze winkels

Bruinehorst 23
6744 PA Ederveen
T 0318 - 57 81 10

Burg. Lodderstraat 52
4043 KM Opheusden
T 0488 - 44 20 00

www.warringkleding.nl
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Vanaf 1 september kun je weer oefenen
met de computer!

In deze tijden van corona wil
je vertrouwd zijn met internet. Kun jij je eigen boodschappen online bestellen
en weet jij naar welke landen
je op vakantie mag? Of wil
je online vacatures zoeken?
Even bij je buren langsgaan
voor hulp kan niet altijd; we
worden steeds meer genoodzaakt online te gaan. Voorkom besmetting in drukke
winkels en supermarkten,
waarbij je jezelf en anderen
onnodig in gevaar brengt:
Word digitaal vaardig!
Vanaf 1 september zijn de computerlessen gestart. De lessen
worden gegeven in een goed geventileerde ruimte en er wordt
voldoende afstand gehouden.

Te koop
bij
Sk a ra ve lli

van 10:00 uur tot 11:00 uur in de
Westpoort (Veerweg 1, Rhenen).
Iedereen is welkom voor gratis
computerlessen.
In verband met Corona is vooraf reserveren verplicht. Je kunt
je aanmelden via telefoonnummer 0343-517981. (Bibliotheek
ZOUT)
Inloopspreekuur Taalhuis
Wil je oefenen met Nederlands,
rekenen of meer informatie over
de computerlessen? Kom dan op
donderdag tussen 14:00-16:00
uur naar de Westpoort (Veerweg 1, Rhenen) naar het inloopspreekuur van het Taalhuis.
Samen kijken we naar jouw wensen. Voor meer informatie kun je
bellen met: 06-42531554 of mail
naar:
taalhuisrhenen@bibliotheekzout.nl

Elke dinsdagmiddag van 13:00
uur tot 14:00 uur in de Buurtgarage (Valleiweg 16, Rhenen)
en iedere donderdagochtend

Skaravelli Schoenmode
Herenstraat 2 | 3911 JE Rhenen | 0317-615707

Elke zondag Familiedag bij De Thijmse Berg
Unieke sfeervolle brasserie. Nu open vanaf donderdag t/m zondag.
De locatie om gezellig met uw kids te ontspannen. Buiten een
uitdagende speeltuin en binnen diverse familiespelen.
Dit najaar onder andere een stoofpotje van wildzwijn op de kaart
maar ook voor andere overheerlijke en smaakvolle gerechten bent u
welkom. Daarnaast de startlocatie voor uw boswandeling of fietstocht.
Iets te vieren? Wij zijn de ultieme
locatie in Rhenen om (tot 50 p.)
uw bijzondere gelegenheid te
verzorgen. De locatie voor uw
familie gelegenheid.
De Thijmse Berg
Nieuwe Veenendaalseweg 229
3911 MJ Veenendaal
0317 613 179
www.thijmseberg.nl
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Mantelzorg, schuldhulp of vrijwilligerswerk? Bezoek de Buurtgarage!

Bloementuinproject versus moestuinproject
We genieten nu al enkele weken
van onze vers aangelegde bloementuin. Sommige planten verblijden
ons zelfs al met een tweede bloei.
Als we uit het keukenraam van de
Westpoort kijken, zien we nu vrolijk gekleurde bloemen, daar waar
eerst grove prikkelstruiken sierden.

Vragen bij mantelzorg? Op zoek naar
vrijwilligerswerk? Beter leren werken
met de computer of op zoek naar hulp
bij financiën? Kom langs bij de Buurtgarage aan de Valleiweg in Rhenen. Ook
voor een goeie bak!
In Rhenen, Elst en Achterberg zijn er legio mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Dat laten we je graag zien op samen.rhenen.nl. En in de Buurtgarage! Sinds 1 september kun je daar elke vrijdag terecht
van 10 tot 12 uur om meer informatie te
krijgen over vrijwilligerswerk. Daarnaast
zijn vrijwilligersorganisaties van harte
welkom tijdens deze inloop. Loop je als
bestuur tegen vraagstukken aan? Wil je
vrijwilligersvacatures plaatsen op samen.
rhenen.nl? We helpen je graag verder.
Uiteraard kun je ook telefonisch met ons
contact opnemen via 06 45 84 90 59.
Het spreekuur van het Mantelzorg-

knooppunt is elke maandag van 10 – 12
uur. Heb je als mantelzorger vragen of
zoek je advies? Wil je als ondersteuner
van mantelzorgers informatie? Kom
langs of bel met 06 45 84 90 59.
Het Budget Advies Centrum (BAC)
huist ook in de Buurtgarage. Donderdag
1, 15 en 29 oktober van 10 – 12 uur ben je
van harte welkom. Je kunt informatie krijgen over hulp bij (dreigende) schulden
en hulp bij je financiële administratie.
Adres en contact:
De Buurtgarage, Valleiweg 16 in Rhenen,
naast Sportschool Van Laar. Inschrijven
ter plaatse i.v.m. coronaregels. Contact:
Marjolein Siebelink tel. 06 19 42 69 67 en
Kitty van den Hoek tel. 06 45 84 90 59
van Welzijn Rivierstroom.
De Buurtgarage wordt mogelijk gemaakt
door de gemeente Rhenen.

Deel twee van dit project is de aanleg van een mini terrasje achter de
zijdeur van de Westpoort. Een aantal
spierbundels heeft hier al flink staan
scheppen en de eerste tegels gelegd.
Als deze krant uitkomt, hopen we het
hele terrasje af te hebben en de nazomer zon al op ons bol te hebben
gevoeld. Dat brengt me gelijk op project “moestuin”… ook daarvoor zoeken we nog steeds mensen die het
heerlijk vinden om met de handen in
de grond te wroeten.
We hebben de beschikking over een
heel groot stuk grond aan de Utrechtsestraatweg (net buiten Rhenen). De
grond mag door ons bewerkt worden
(lees: moestuin gereed maken voor
de winter), zodat we van het voorjaar
de moestuinplanten kunnen zetten.
Het staat u vrij om deel te nemen en
te gaan wanneer het u uitkomt. De
opbrengst uit de tuin wordt verdeeld
onder de vrijwilligers en zal –wanneer Corona het land heeft verlatenook worden gebruikt in de keuken
van de Steiger. Samen gezond koken
en gezond eten!

Foto: Leo druk aan het werk met de aanleg
van het terrasje.

Heeft u oren naar het werken in een
moestuin, dan hoor ik het graag. U
kunt mij een mail sturen op werkplaats.desteiger@gmail.com of bellen met 06-36034663.
Het is een groot stuk grond, dus we
zitten elkaar nooit in de weg. U kunt
samen gaan, maar ook op een zelf gekozen tijdstip alleen genieten van de
rust van het water en de natuur om
u heen.

Een interview met Mascha Bossuyt, Kunstenaar van het Jaar 2020
Haar kunstwerk genaamd:
“Reisverslag. Reflectie op
de mens als lerend wezen”
heeft haar dan ook de titel:
Kunstenaar van het Jaar
2020 opgeleverd.
Op de 2e plaats is geëindigd:
Pauline Vroom
Op de 3e plaats is geëindigd:
Sandra Pot

Tijdens de Open Monumentendag op
12 september jl. vond in de Cunerakerk een expositie plaats van kunstenaars die meededen aan de verkiezing
Kunstenaar van het jaar 2020. De
kunstenaars maakten speciaal voor
deze verkiezing een kunstwerk, geïnspireerd door het nationale thema van
Open Monumentendag 2020, “Leermonumenten”. Vijftien deelnemers
deden mee aan deze verkiezingsexpositie. De ingezonden werken waren
volgens de vakjury van uitstekende
kwaliteit.
Buiten de verkiezing, maar wel het vermelden waard, dat de jongste deelnemer ooit
(12 jaar) een 3-tal tekeningen van grote kwaliteit mocht exposeren. Floris Boumans een
kunstenaar in spe.
De verscheidenheid van de kunstwerken was zeer divers. Schilderijen, brons, steen,
glas, fotografie, papier-maché en het kunstwerk van Mascha. Niet alleen de bezoekers,
maar ook de 4-koppige jury, bestaande uit Jan Huibers (veiling- en kunst expert), Barth
van Eeten (wethouder cultuur Rhenen) Anthonie den Ridder (beeldend kunstenaar) en
Maike Woldring (directeur Stadsmuseum Rhenen) waren zeer onder de indruk van haar
werk.
De beoordeling van de jury:
“In deze tijden van leren, in deze tijd van corona, waarin alles wat normaal was onder
druk kwam, polste de kunstenaar anderen naar hun leerervaring: opvallend anders dan
de andere deelnemers.
Wijsheid, haalde de kunstenaar op bij jong en oud, boosheid en verwarring en dit nam ze
mee terug naar haar atelier. Al die ideeën en meningen werden gebundeld in een boek,
een reisverslag. Als een erfenis van deze tijd. Maar deze kunstenaar laat het boek plots
openvliegen. De geest moet waaien, moet zij hebben gedacht. Daarom fladderen alle
leermomenten door de Cunerakerk, als papieren guirlandes aan een touwtje geregen.
Het werk neemt behoorlijk veel ruimte in zonder opdringerig te zijn. Een briesje in de
kerk die mensen aan het denken zet en de geest kietelt. Deze kunstenaar viel ons op
door het enthousiasme van de uitdrukkingstaal. Origineel en fris.”

“Ik ben super blij om tot Kunstenaar van het Jaar 2020
verkozen te zijn. Als je kijkt
naar wat voor mooie expositie we met z’n allen hebben
neergezet in de Cunerakerk,
dan voelt het als een ware
eer om tussen zoveel sterke
kunstenaars te staan. Dat de
jury mijn werk als verfrissend
enthousiast ervaart voelt
heel erg in lijn met de lol die
ik had tijdens het bedenken
en maken van het kunstwerk.
Het thema ‘leermonument’
sprak me erg aan. Ik heb zelf
trouwens ook een heleboel
2e plaats: Pauline Vroom
3e plaats: Sandra Pot
moeten leren om dit werk tot
stand te kunnen brengen. Nieuwe technieken en met nieuwe instrumenten die ik nodig
had. Boeiend, frustrerend, bevredigend. Kortom, een leuke reis op zichzelf.”
Het kunstwerk toont een vrolijke golf van meer dan 100 antwoorden van mensen op de
vraag ‘wat heb je geleerd in 2020?’. ‘Ik krijg gewoon kippenvel van het lezen wat we met
z’n allen geleerd hebben. De mens is zo mooi en veerkrachtig. Ik kan soms echt trots zijn
om mens te zijn.”
Mascha, je kan ook trots zijn op je werk! En namens deze krant van harte met dit mooie
resultaat.
Meer informatie over het werk van Mascha: www.thinkpink.studio.
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Ondernemers opgelet!
De gemeente
Rhenen werkt de komende
maanden aan het opstellen van
een Economische Agenda. Een
Agenda met ambitie en concrete
maatregelen om de lokale
economie de komende jaren te
versterken. Want een sterke
gezonde economie draagt bij
aan een vitale en leefbare lokale
gemeenschap.

Aan de Rijn haar waterkant…
Waar de brokstukken van m’n verleden
Als tranen hand in hand
Van me afgleden
In ’t zand
Waardoor m’n lijf zich ontspant
Water heelt

Lokale ondernemers ondernemen en innoveren. De gemeente doet haar werk goed als zij
ondernemend Rhenen faciliteert
en de mogelijkheden biedt om te
ondernemen. Onze wens is om
als gemeente samen met ondernemend Rhenen een Economische
Agenda op te stellen.

Met ook de klanken van de beiaard
Door de beieaardier bespeelt…
Wij denken daarbij aan onderneIets dat nooit verveelt
mers uit het bedrijfsleven, (zelfstandig) ondernemers, horecaWat mij streelt
ondernemers, winkeliers, de culturele sector, de recreatiesector,
En waardoor ik in m’n lijf beland
enzovoort. Rhenen, qua grootte
een bescheiden gemeente, kent
M’n eigen huis en haard
een rijke ondernemende geest.
HTEN
ACzijn.
Daar mogen
IEKRop
ANTtrots
AKwe
Goud waard
V
N
E
S
R
E
K
R
E
VASTE MEDEW De Economische Agenda wordt
Hier in ’t heden
een plan met een richting en - net
zo belangrijk - met maatregelen
Gestrand
BEZORGERS VOOR HET BEZORGEN VAN

nomie zit in zwaar
weer vanwege het coronavirus
met ook gevolgen voor de lokale economie. Des te belangrijker
om samen te bepalen hoe we verder gaan: duurzamer, gezonder
en met oog voor elkaar.
Als eerste stap zijn we gesprekken
gestart met vertegenwoordigers
uit de diverse sectoren. Een
eerste oriëntatie wat voor zijn
of haar sector belangrijk is om
op te nemen in de Agenda. We
willen dat dat uitmondt in een
gezamenlijk plan dat verbindt en
inspireert.
We nodigen zoveel mogelijk mensen uit om mee te doen, om met
ideeën te komen zodat de lokale
economie er over 4 jaar sterker
en robuuster staat dan vandaag.
Wie trekt met ons de agenda?
Neem contact op met Marie-José
Dilweg, beleidsmedewerker EZ,
via: marie-jose.dilweg@rhenen.nl.

waar we samen de schouders on-

der EN/OF
zetten om
echte resultaten
HUIS AAN HUISWEEKBLADEN!

te behalen. De Nederlandse ecoWij hebben nog verschillende goed
betaalde krantenwijken vrij.
Te bezorgen op woensdag!

Feiten en fabels over wassen
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Vanaf 13 jaar mag je al een wijk
lopen voor de Huis aan Huis bladen.
Het gaat hier om verschillende titels
met soms één of meerdere bijlagen
erbij, die dan natuurlijk ook extra
betaald worden. Betaling is elke 4
weken.
k

elijk
oo mog
r
e
y
l
f
e
d
n van hebt
peinteresse
erje
dan even
OntwAls
een e-mail sturen naar:
info@vsbrhenen.nl

flyers laten drukken
én verspreiden

inktvlekken Haarlak verwijdert de inktvlek- Wilt u meer informatie? Kom dan
ken. Waar – de meeste bussen langs in onze winkel!
sen haarlak haarlak bevatten
Wilt u meer
informatie?
alcohol.
Dit ver- Kom dan langs in
rwijdert inkt. wijdert inkt.
onze winkel!

Cuneraweg 173a Rhenen

173a Rhenen

0317 615 353

0317 615 353

Colofon
Eigenwĳs Lokaal Gemeente Rhenen,
Gemeente Neder Betuwe, Lienden,
Ommeren en Ingen.
21.000 Exemplaren
RHENEN, ELST (utr), ACHTERBERG,
DODEWAARD, OPHEUSDEN, KESTEREN,
OCHTEN, IJZENDOORN, ECHTELD,
OMMEREN, INGEN en LIENDEN
Onze kranten verschĳnen maandelĳks per regio met een
Eigen Lokale Eigenwĳs uitvoering.
De totale oplage is 120.000 Exemplaren.
Gemeente Veenendaal, Scherpenzeel en
Renswoude, Gemeente Tiel / Buren
Gemeente Wageningen, Gemeente Culemborg
Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.
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VERSPREIDINGSBUREAU RHENEN
NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN | TELEFOON 0317-615103

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

Untitled-1549 1

Tips voor redactie of heb je als bedrĳf, vereniging
of sportclub iets leuks te melden?
Mail naar info@eigenwĳslokaal.nl of info@vsbrhenen.nl
t.a.v. Yolanda Gerritsen of Mark Lieftink
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

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

Uitnodiging
voor Ondernemers
in Rhenen
Waarom:
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Zaal open:
Wie:

Inspiratie voor de Rhenense ondernemer!
donderdag 19 november
Cunerakerk Rhenen + live stream
20.00 uur
19:30 uur
Frans de Groot
(www.linkedin.com/in/fransdegroot)

de 7 stappen voor het borgen van
Continuïteit en Groei van jouw bedrijf!
Aanmelden: via website Bedrijvenkring Rhenen:
Wat:

bedrijvenkringrhenen.nl/activiteiten/spreker-frans-de-groot

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar, VOL=VOL

Achtergrond info:
“Tijdens de lezing neemt
Frans de Groot je mee langs
alle facetten van de BITSING
methode. Wat het is, hoe het
werkt en vooral wat het voor
al die duizenden mensen en
organisaties over de wereld
doet en heeft gedaan.”

Recensies:
“De BITSING methode
viel meteen goed in
de organisatie” S. de
Groot | KPN business &
marketing intelligence

Meld je makkelijk aan
middels deze QR-code

GRATIS SOMFY CONNEXOON BIJ
AANKOOP VAN DRIE PRODUCTEN
terras

Wij staan
voor u klaar!

ramen

deuren

Voor al uw zonwering
en kozijnen

Onze nieuwe showroom is vanaf
15 september open. Welkom!
Neem dan ook een kijkje op onze
vernieuwde website www.jvandenhatert.nl

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.

