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Als inwoner van Elst wil je
ewoon dat wij die snelle digitale
nelweg ook kunnen meepakken!”

leveren hier bij Nedtronics
nlijk beeld en geluid. Voor
ressen worden wij voor de
niek ingehuurd, bijvoord bij Ouwehands Dierenen Residence Rhenen. We
veel in de regio, maar voor
e bedrijven reizen we door
hele land. Het is echt busito business maatwerk en dat
kt mijn werk zo afwisselend
teressant! We maken tijdens
ressen of presentaties vaak
uik van een liveverbinding
actuele beelden te bekijken
mand via Skype in te bellen.
verbinding móet dan goed
Een haperend beeld vind ik
vreselijk, maar we maken
helaas nog vaak mee door
te lage uploadsnelheid van
ternetverbinding.

We hebben tijdens de eerste
coronagolf het vrij druk gekregen met een totaal andere kant
van dit werk. Er mocht in die
tijd, behalve naaste familie, niemand bij een uitvaart aanwezig zijn. Om toch te zorgen de
familie en geliefden het afscheid
konden meemaken zijn wij die
diensten gaan streamen. Ik vond
het in het begin echt wel heftig,
je staat met je neus boven op
veel verdriet en dat komt soms
heel dichtbij. Aan de andere kant
gaf het veel troost en steun aan
de familie en daar doe je het dan
voor. Bij zo’n livestream wil je
natuurlijk een goed beeld verzorgen, dus is die internetverbinding weer zó belangrijk!

van de digiborden van de meeste
scholen in Rhenen, Achterberg
en Elst. Wij konden tijdens de
lockdown van de gelegenheid
gebruik maken dat de scholen
dicht waren en alle digiborden
updaten en vervangen waar
nodig. Toen werd mij wel heel
duidelijk dat ook de scholen
staan te springen om glasvezel.
Sommige scholen hebben maar
40 Mbit uploadsnelheid! Dat kan
in deze tijd niet meer.

Berg&Bos, kliniek voor
Ik ben in eerste instantie benaderd
DELTA Fiber Netwerk om
alle dieren P6door
ambassadeur te worden. Maar ik

denk dat ik in deze rol als lokale
verkoper beter ben. Ik weet als
geen ander hoe frustrerend een
slechte internetverbinding kan
zijn en ik wil die uitdaging wel
aangaan om te helpen die 30%
deelname te halen! Het zou toch
gaaf zijn als we dat halen! Als
inwoner van Elst wil je gewoon
dat wij die snelle digitale snelweg
ook kunnen meepakken. Ik had
vroeger een schotel op het dak
voor de beste verbinding voor
televisie, een koperlijn voor de
telefoon, een GSM-abonnement
en een 4G-router voor de internetverbinding. Nou dan sta je te
springen om een verbinding met
alles in 1!!
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Een interview met onze kinderburgemeester Mila Petersen
Naast beeld en geluidstechniek
verzorgen wij het onderhoud

Anita en Frits van Toor zijn al
35 jaar de drijvende kracht achter Brasserie Bakkerij Van Toor.
Met een assortiment van ruim 60
verschillende broden en broodjes, staan zij voor kwaliteit en
diversiteit! Elke dag vers uit
eigen bakkerij. Sinds een paar
jaar is het ook mogelijk om
online verschillende producten
te bestellen. “We merken het
laatste half jaar dat er steeds
vaker gebruik wordt gemaakt
van onze service om online te
bestellen en het thuis te laten
bezorgen.” aldus Anita. “Mensen die het toch niet aandurven
de deur uit te gaan vanwege
corona, maar ook werkgevers
die hun medewerkers willen ver-

De meeste van de inwoners van Rhenen zullen
het ongetwijfeld hebben gehoord. Rhenen
heeft een kinderburgemeester. Zij heet Mila
Petersen en is slechts of al 11 jaar jong.
Marc Hake
Nedtronics

“Rhenen is een stad van ondernemers; wij zijn
“Rhenen
“Kijk vooruit,
is een kijk
stadverder
van ondernemers;
dan
wij zijn
komend jaar maar ookgebaat
naar vijfbij
jaar
Zij gaat samen met
de burgemeester
Hans v.d. Pas
gebaat
bij snel internet!”
snel
internet!”
verder. Dan moet je veel betalen en
ervoor zorgen, dat de kinderen van Rhenen worden gehoord. Ik had de eer een kort interview met
haar te houden in de raadszaal van het Huis van de
gemeente.
“Ik fietste hier als kind altijd al
langs en droomde ervan om het
ooit te kopen!”
vertelt Sasja enthousiast. Drie
jaar geleden werd die droom
werkelijkheid toen het ineens te
koop stond. “Nadat ik de koopakte had ondertekend moest ik
mijzelf eerst knijpen om te checken of ik niet aan het dromen
was!”. Het was een afgebrande
bouwval en had veel liefde, tijd
en geld nodig om er weer wat
van te maken. “Deze villa is de
enige villa van de Grebbeberg
die de Tweede Wereld Oorlog
heeft overleefd. Het was tot in
de jaren zeventig een hotel en
daarna heeft het roerige tijden
gekend. Nu het pand weer helemaal gerenoveerd is, heb ik het
de oude naam weer teruggegeven die zij verdient; Villa GrebbeOord. Vorig jaar juli zijn we
opengegaan en ik hoor nog bijna
dagelijks dat men zo blij is dat
het pand weer in ere hersteld is”.
Inmiddels is de brasserie van alle
luxe voorzien en het ontbreekt

uiteraard ook niet aan een goede
internetverbinding. “Toen hier
de glasvezelcampagne voor het
buitengebied van Rhenen gestart
werd, was ik er als één van de
eersten bij. Je kunt denken ‘ik
doe het niet’, maar dan ben je
gek! Je kunt er niet omheen.” In
een modern bedrijf met veel personeel is naast water, stroom en
elektriciteit, een goede internetverbinding van essentieel belang.
“Ik had hier op deze plek echt
een verschrikkelijke verbinding,
een dagelijkse ergernis. Ik doe
heel veel via Whatsapp; bestellingen plaatsen bij kleine leveranciers zoals de groetenboer, de
slager en mijn drankenhandel.
Tegenwoordig is je telefoon ook
je minicomputer; reserveringen
checken, personeel inplannen,
grote bestellingen doen. Ik bel
ook heel vaak met Whatsapp,
dat is door mijn glasvezelverbinding een veel betere verbinding
dan de telefoonlijn!” Corona
heeft ook voor Sasja gevolgen
gehad. “Normaal heb ik veel

nu is de aansluiting gratis!”

Op mijn vraag: “ Hoe ben je ertoe gekomen om je
aan te melden als kandidaat voor kinderburgemeester.” Haar antwoord was verrassend; “ In het
Jeugdjournaal had zij lang geleden al een item gezien over een kinderburgemeester in Amsterdam”.
Zij dacht toen gelijk; He dat zou ik ook wel willen”.

Dus toen er een oproep kwam voor deze functie in Rhenen is zij gelijk in de
pen geklommen. En... zij is uit een totaal aantal van 17 sollicitaties uitgekozen.
De 11-jarige Mila viel op omdat ze heel creatief is en op wil komen voor de
belangen van kinderen. Ze heeft veel ideeën on Rhenen, Elst en Achterberg
voor kinderen nog aantrekkelijker te maken. Ze praat gemakkelijk en beleeft
veel plezier aan contacten met anderen. Burgemeester van der Pas; “Ik ben
blij met mijn nieuwe collega Mila, als kinderburgemeester van Rhenen. Ik kijk
uit naar een mooi samenwerking en veel goede ideeën van kinderen, die we
aan de gemeenteraad gaan presenteren”.
In haar speech bij haar installatie heeft zij de volgende punten nog eens naar
voren gebracht:
1. Veiliger oversteekplaatsen
2. Volwassenen en kinderen dichter bij elkaar brengen
3. Meer buiten speelplekken
4. Meer plekken om te sporten
5. Meer invloed van kinderen over beslissingen die hen aangaan.
Maar ik was benieuwd naar het meisje achter deze kinderburgemeester. Nou
zij is een druk type. Behalve dat zij veel danst, onder meer bij Dansschool

Dansemiek, speelt zij piano. Na eerst twee jaar
les te hebben gehad
doet zij het nu op haar
“eigen” dus veel oefenen. Het liefst zou zij later in een band spelen. Daarnaast
is zij gek op en van kunst. En volgt lessen bij Renske de Vries van Crearenz. Een
bezige bij.
De aandacht die zij heeft gekregen na haar benoeming tot kinderburgemeester
vindt zij erg leuk. Ook wordt zij herkend op straat. (na dit artikel in de krant
nog meer). Onlangs mocht zij met haar klasgenootjes aanwezig zijn bij de
naamgeving van de baby panda Fan Xing in Ouwehands Dierenpark.
Het plan is dat zij als kinderburgemeester samen met de burgemeester Hans
v.d. Pas basisscholen in de gemeente Rhenen gaat bezoeken om ideeën op
te halen. De meesters en juffen van groep 7 & 8 hebben een mail van Mila
gekregen met de vraag of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hier is door
een aantal scholen al enthousiast op gereageerd. Tussen neus en lippen door
gaf zij aan dat Hans v.d. Pas wel een heeeeel aardige burgemeester is. Mila,
bedankt voor dit interview en veel succes met het kinderburgermeesterschap.

VANARKEL / BUFFOON®
40 jaar! DAMES & HEREN
2 stuks stretch katoenen en jeans
broeken van bekende merken.

AUTO NODIG?
www.inqar.nl

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

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.

Bezorging in Veenendaal, gemeente Rhenen,
Ede, Bennekom, Wageningen en de Klomp.
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!

Nieuw | vanaf

895,Massief eiken ledikant met hoge zijdes.
140x200 cm. Prijs excl. bodem en matrassen.

op bodem

op matras1

op hoofdkussen2

op dekbed3

Draai- en schuifdeurkasten

van 6050,- voor Boxspring Hampton
* BS4 bodem - Maat 180x200 cm

5688,

50

Prijs inclusief hoofdbord Hampton en
pocketveermatrassen (P550).
*Prijs na stapelkorting

1. Bij aankoop bodem | 2. Bij aankoop bodem en matras | 3. Bij aankoop bodem, matras en 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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Het Raadsel van de Rijnpoort. Een meesterstuk ontrafeld
Stadsmuseum Rhenen, 31 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021
Vanaf 31 oktober te zien in
Stadsmuseum Rhenen: ‘Het
Raadsel van de Rijnpoort.
Een meesterstuk ontrafeld’.
In deze expositie draait alles om het schilderij Gezicht
op de Rijnpoort te Rhenen,
dat het museum zomer 2020
in bruikleen kreeg. Tal van
raadsels en bijzondere verhalen kleven aan dit laatste
portret van de middeleeuwse stadspoort, geschilderd
voordat die in 1841 onder de
slopershamer ging. De expo
gaat in op de verwerving –
een heus detectiveverhaal –
en biedt tal van ‘eyeopeners’.
Zag Rhenen er echt zo uit in
1838? Wat had de Rijnpoort
voor functie? Wat zit er achter die geheimzinnige muurtjes? Wiens wasgoed wappert
aan de lijn? Bezoekers leren
zo het Rhenen van toen én
nu beter kennen. Bovendien
kunnen ze in Stadsmuseum
Rhenen live de restauratie
van het schilderij bijwonen.
Detectiveverhaal. Een Utrechts
veilinghuis presenteerde afgelopen zomer een vaag gesigneerd
negentiende-eeuws
schilderij.
‘Gezicht op poortgebouw bij
stad’, vermeldde de veilingcatalogus. De naam van de kunstenaar
– een meester uit de Hollandse
School – was onbekend. Laurens
Schoemaker, conservator topografie van het RKD – Nederlands
Instituut voor Kunstgeschiedenis
in Den Haag, herkende onmiddellijk de Rijnpoort van Rhenen.
Stevig speurwerk leidde tot duidelijkheid over de kunstenaar en
de mysterieuze herkomst van het
kunstwerk. Hij tipte de Stichting
Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen. Die gaf het – na aankoop
– aan Stadsmuseum Rhenen in
permanent bruikleen.

Johannes Franciscus Christ, Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen, ca. 1838, olieverf op
doek (op multiplex), 70 x 93 cm, rechtsonder gesigneerd (moeilijk leesbaar): J.F. Christ,
Stadsmuseum Rhenen (langdurig bruikleen Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen).
Foto: Stadsmuseum Rhenen.

Restaurator Marieke Walison onderzoekt
Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen uit
circa 1838

Bij grote publiek onbekend. De schilder bleek Johannes Franciscus
Christ (1790-1845) uit Nijmegen. Gepassioneerd maker van
natuurlandschappen, kasteelportretten en stadsgezichten. Kenners
noemen hem in één adem met Romantische kunstenaars als Andreas
Schelfhout, Johannes Bosboom en Barend Cornelis Koekkoek.
Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen geldt als een van zijn belangrijkste
werken, en is (voor zover bekend) het enige portret dat hij van Rhenen
maakte. Johannes Christ manifesteert zich hier als een meester in het
spel van licht, kleur en detail. Andere werken van Christ bevinden
zich o.a. in de collecties van Museum Boijmans Van Beuningen,
Rijksmuseum en Museum Het Valkhof.
Een symbool gesloopt. De Rijnpoort was, als onderdeel van de
middeleeuwse stadsomwalling, bedoeld om indringers buiten de
deur houden. En werd gebruikt door pelgrims, vissers, reizigers en
inwoners.
Vaak zijn de muren van Rhenen belaagd door soldaten, van de ridders
van de Hertog van Gelre tot de Spanjaarden in de Tachtigjarige
Oorlog. Hoe belangrijk ook ooit voor de defensie; de Rijnpoort werd
- hevig beschadigd - afgebroken in de negentiende eeuw. In de
expositie wordt duidelijk wat er tegenwoordig in het straatbeeld nog
aan de poort herinnert. Bovendien zijn naast het schilderij van Christ
tal van eerdere portretten van de Rijnpoort te zien: een tekening van
Daniël Kerkhoff (1813) en amateurkunstenaar Gijsbert Baars (1833),
bovendien werk van Jan de Beijer (1748) en Hendrik Hoogers (1771).
Verrassingen en eyeopeners. Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen
is prominent op zaal aanwezig. Het wordt daar behandeld door

J.F. Christ, Sint-Nicolaaskapel in Nijmegen, prent (in 1834 uitgegeven door C.A. Vieweg),
Rijksmuseum

restaurator Marieke Walison (tijden via www.stadsmuseumrhenen.nl).
Ze ontdekte dat een deel van het doek was verborgen achter de lijst.
Een metersgrote print van het schilderij op de wand biedt het publiek
twintig eyeopeners. Zo krijgt de bezoeker een beeld van de verborgen
geschiedenis van het schilderij én die van Rhenen. Twee filmpjes
completeren de expositie. RTV Utrecht interviewde restaurator
Marieke Walison.
Ook Henk Deys, Rhenenkenner, en Laurens Schoemaker, conservator
topografie van het RKD, komen in beeld. Zij brengen de wereld van
het bijzondere schilderij tot leven.
www.stadsmuseumrhenen.nl, Markt 20, Rhenen.
Open di t/m za: 10-16 uur.
Museumkaart geldig.
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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

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

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.”

Meld je makkelijk aan
middels deze QR-code
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Diepduiken in het leven van:
Ferry uit Rhenen
Dit is het verhaal van een doorzetter. Een verhaal hoe je leven
van de ene op de andere dag kan
veranderen.
Ferry is een man die tot zijn 53ste
jaar volop in het leven stond.
Een goede baan, een
sportieve jongeman
die zijn hart had verpand aan het schone tennisspel, een
levensgenieter
pur
sang. Persoonlijk ken
ik hem ook van de
tennisclub Rhenen.
Hij kon goed tennissen, zelfs zo goed,
dat hij op latere leeftijd besloot zijn tennisleraar licentie te
gaan halen.
Alles leek voorspoedig te gaan,
totdat op 18 december 2015 het
noodlot toesloeg. Tijdens een conference call met klanten in het buitenland werd na afloop opgemerkt
dat hij niet meer geheel uit zijn
woorden kwam. Even daarna werd
hij niet “goed”. Zijn collega’s zorgden voor een ambulance. Op weg
naar het Ziekenhuis St. Anthonius
kreeg hij een forse hersenbloeding.
In het ziekenhuis kwam er nog een
tweede hersenbloeding overheen.

De artsen zeiden dat het een situatie van leven of dood was, zo heftig. Dat sloeg bij iedereen in als een
bom. Uiteindelijk kwam hij bij.
Eerst kon Ferry een week lang niet
praten. Later begon hij alleen Engelse woorden te spreken, de taal
waarin de conference call werd gevoerd totdat hij wegviel. Toen begon een lang en zwaar traject van
revalideren in de Hoogstraat in
Utrecht. Zijn leven stond volledig op
zijn kop. Het traject van revalidatie
werd voortgezet in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Een leven in een
rolstoel was het vooruitzicht. Ferry
kon het niet accepteren dat hij een
CVA had en dus geheel rechts verlamd bleef. Hij vocht zich een weg
“uit” de rolstoel. Hij gebruikt deze
nog incidenteel, maar hij loopt wel
weer, weliswaar met een wandelstok (volgens hem veel te langzaam). Een vechtjas optima forma.
Hij geeft aan dat het nog steeds
ontzettend moeilijk te accepteren is. Van succesvolle jongeman,
bourgondisch type, volop genietend van het leven en altijd sportief
bezig zijn op onder meer de tennisbaan en nu …… ernaast staan.
Maar zoals hij zegt: het kan helaas
iedereen zomaar overkomen, het
is nu eenmaal zo en je moet leren
omgaan met wat je nog wel kunt.
Het leven is mooi en nog steeds de

moeite waard. Die weg heeft Ferry
dus ingeslagen.
Tijdens zijn werkzaamheden bij een
multinational als Manager Structured Finance & Syndications had
hij een behoorlijk breed en actief
netwerk. En ook nu nog wordt hij
regelmatig benaderd om advies
te geven. Dat geeft hem ook weer
een boost. Toch niet vergeten en je
weer nuttig voelen.
Daarnaast heeft hij gaandeweg geleerd, gebruikt hij zijn tijd nu zo
efficient mogelijk en besteedt die
tijd aan de mensen die er echt toe
doen, die hem niet zijn vergeten.
Dat geeft hem innerlijke rust.
Ferry eindigt het gesprek met een
opmerking die zijn ogen (en ook
een beetje die van mij) glazig maken: “Ik heb ontzettend veel respect voor mijn lieve partner Hanneke die, ondanks deze enorme klap
en onze toen nog korte relatie, bij
mij is gebleven. Dit is echte liefde
en ik hou immens veel van haar.”
Een prachtig gesprek met een fijn
mens.
Ik wens ze de komende jaren alle
goeds toe.
Het gesprek was uitgebreider dan
ik hier kan weergeven. Dit is slechts
een korte weergave hiervan.

www.fredvandijkschoenmode.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Er zijn maar weinig dierenartspraktijken of dierenklinieken
die de vijf woorden in de titel “de kliniek voor alle dieren” kunnen
waarmaken. Dierenkliniek Berg& Bos kan en mag dat zeer zeker
wel zeggen. Ik heb een leuk gesprek met dierenarts Jan Bos.
Jan wist al van jongs af aan en zeker na de middelbare school
dat hij dierenarts wilde worden. Het verzorgen van dieren
was hem met de paplepel op de boerderij van zijn ouders
ingegoten.
In 1985 is hij afgestudeerd als dierenarts. Na eerst in veel
praktijken ervaring te hebben opgedaan is hij eind jaren
tachtig naar Amerika vertrokken om zich te specialiseren
in exotische dieren. Hij heeft veel gewerkt in de dierentuinen van San Francisco en Sacramento.
Sinds 1993 is Jan DE dierenarts van Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Ook heeft hij een huisdierenpraktijk op
de Greb. Jan is ook veel gevraagd zowel door politie, boswachters en anderen die gebruik willen maken van zijn
kwaliteiten op het gebied van tele-immobilisatie (verdoving op afstand b.v. pijltjesgeweer) en is geregistreerd als
wildlife consultant. Hij adviseert ook andere dierentuinen
en dierenparken in Europa bij de verzorging van exotische
dieren.
Wat uniek is voor deze dierenkliniek is het VetPlan. Een preventief gezondheidsplan voor hond, kat en konijn. Ik had er
nog nooit van gehoord, maar dat kan aan mij liggen.
Komt er op neer, dat u voor een vast maandelijks bedrag (voor
een hond al vanaf 13,95 p.m.) ontvangt: Jaarlijkse vaccinatie, gezondheidscontroles, ontwormingsproducten en producten tegen
vlooien en teken en nog meer voordelen.
Veel verzekeraars vergoeden Vetplan voor een groot gedeelte. Wilt u
hierover meer weten werp een blik op de website: www.dierendoc.nl
Dierenarts Jan Bos werkt samen met dierenarts- en chiropractor Tom
Hendrikse en gedragstherapeut Monique Elmendorp en dierenartsassis-

tente Rosan Oostendorp. Een prettig gesprek waar ook zijn charmante
levenspartner Ineke Hogema bij aanwezig was.
Dierenkliniek Berg & Bos, Grebbeweg 109 Rhenen,
www.dierendoc.nl, info@dierendoc.nl,
Tel: 0317-621165

VetPlan
®

Maak online een afspraak op www.dierendoc.nl of bel: 0317-621165

Dierenkliniek Berg&Bos, Grebbeweg 109, 3911 AV Rhenen
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Maak van je klant je eigen influencer
Social media en influencers
Met de komst van sociale media kwam
er nog een extra dynamiek bij. Via hun
Instagram, Twitter of YouTube accounts
hebben bekende personen nu vaak ook
rechtstreeks contact met hun fans. Veel
van hen, zoals de bekende YouTubers,
zijn zelfs bekend geworden door hun eigen social kanalen. Influencers vertellen
op YouTube en Instagram vaak vol trots
over hun ervaringen met een bepaald
product. Zo bevelen ze vaak nieuwe kledingstukken, cosmetica en elektronica
schaamteloos aan. Ze vertellen waar ze
de artikelen vandaan hebben gehaald,
hoe geweldig het heeft gewerkt en dat jij
zelf ook nog een flinke korting kan krijgen
als je hun kortingscode gebruikt. Ook op
tv wordt deze techniek toegepast.

Influencers.
Vrij
recent
nog kwamen ze nog in het nieuws.
We kennen ondertussen allemaal
wel de Nederlandse influencer
Famke Louise en haar actie op social
media met, #ikdoenietmeermee en
#powertothepeople, samen met
nog enkele zogenaamde ‘bekende’
Nederlanders. Ondertussen doet ze
braaf weer mee, mede dankzij een
briljante Diederik Gommers, die perfect
de dialoog met haar aanging tijdens
een uitzending van Jinek. Diezelfde
Diederik Gommers is, mede dankzij
diezelfde Famke Louise en haar team
nu zelf een social influencer geworden.
Binnen een tijdsbestek van nog geen
3 weken heeft hij op Instagram maar
liefst 328.000 volgers en nog geen 7
posts geplaatst. Iets waar menig merk
én lokale ondernemer stik jaloers op is.
De geschiedenis van influencers
Als je het woord influencer hoort, denk je al snel aan sociale media als Instagram en
YouTube. Maar influencers bestaan al veel langer dan dat de diverse sociale media
kanalen bestaan. Deze personen werden toen alleen nog geen influencers genoemd.
Lang geleden waren er al personen met veel aanzien die aan een bepaald merk
gekoppeld werden, om het volk ten aanzien van dat merk positief te beïnvloeden.
Zo kreeg ene Josiah Wedgwood (bekend pottenbakker en designer) in 1760 een
koninklijke goedkeuring voor zijn pottenmakerij en zette hij dat handig in voor de
marketing van zijn bedrijf. Kortom, influencers zijn niet iets van deze tijd.
Door de opkomst van de massamedia als radio, film en televisie kregen acteurs, actrices, atleten en muzikanten een nóg grotere bekendheid, wat het inzetten van zulke
personen voor een merk alleen maar interessanter maakte. Bekende personen werden ingezet om op verpakkingen van producten te staan, in reclamespotjes te spelen
en werden gebruikt voor verzamelkaarten, zoals de Panini-voetbalplaatjes, etc.

Anno 2020 moet het authentieker en
geloofwaardiger. De ontvanger wil
meer nadruk zien op de beleving van
de influencer. Minder getallen en feitjes
waarom dit product zo goed is en meer
persoonlijke connectie met het product.
De ontvanger moet meegenomen worden in het verhaal van de influencer en niet
gelijk in aanraking komen met de korting en prijs. Kortom, minder ‘nep’. Fake news en
fake volgers zijn we beu.
Lokale ondernemers en lokale influencers
Influencers met een relatief klein bereik worden ‘micro-influencers’ genoemd.
Gebruikers ervaren dit meer als mond-tot-mondreclame. Kortom, je eigen klant is
ook een influencer. Of dit nu op een verjaardag is of op zijn/haar social media kanalen,
ze zijn belangrijk voor jou als ondernemer en kunnen je van nieuwe lokale klanten
voorzien. Er is niets mis mee om je klant te vragen een positieve review of post te
plaatsen over zijn/haar ervaring met jouw bedrijf of product. Wedden dat het je helpt
aan nieuwe klanten?
Gert de Lange, Marketingspecialist

Granny’s Snuffelshop

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

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.

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.

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

Vanaf 28 november
verkopen wij ook
kerstbomen!

Granny’s Snuffelshop
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Achterbergsestraatweg 25 | 3911CR Rhenen
info@grannys-snuffelshop.nl | 06 515 99 355
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Otto de Gooijer
Autobedrijf
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Maurits “Momo” Nieuwenhuis,
elektronische muziek virtuoos
Nou nou nou zult u als lezer
wellicht denken. Een muziek
virtuoos is dat niet wat overdreven. Ik kan u zeggen: NEEN. Ik wist
niet wat ik kon verwachten op mijn afsprak met Maurits, in het
studentencomplex te Wageningen.
Ik wist hij maakt muziek. Hij studeert Master Biologie. Meer wist ik niet.
Tijdens de korte introductie vertelt hij, dat hij al vanaf zijn 4de jaar
geïnteresseerd is in muziek. Zijn ouders waren/zijn muzikaal en hij heeft
muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Na djembé-, piano- en
drumles en vele eigen escapades heeft
hij uiteindelijk zijn passie gevonden in
het maken van electronische muziek.
Geheel op en met de programma’s op zijn
computer.
Maurits gaat ver. Hij combineert b.v.
klassieke
instrumenten,
afrikaanse
instrumenten en muziekfragmenten en/
of allerlei niet door muziekinstrumenten
voortgebrachte geluiden met elkaar. Hij
vervreemdt ze en maakt zo zijn eigen
muziek.

Foto's: Erik Helmers

De ene keer ambient of techno, de andere keer house of downtempo. En
nog enkele andere stijlen, zoals chill-out. Hij laat mij in zijn studio enige
nummers horen. Ik ben verbluft en aangenaam verrast. Eén nummer voert
mij terug naar mijn jeugd toen wij nog psychedelische muziek draaide
inclusief vloeistofprojektie’s, een ander nummer doet mij weer denken
aan een hotmassage met rustgevende muziek op de achtergrond.
Vele nummers later en met zijn enthousiaste uitleg is mij wel
duidelijk, dat zijn verschillende muziekstijlen geschikt zijn voor zowel
theatervoorstellingen, filmmuziek, presentatiemuziek, maar ook voor
een stevige dance, trance of houseparty. Hij maakt zijn muziek onder 5
verschillende namen: Bzaurie en Dynastor, Octafecta, Tamakastania en
Aeonium.

Binnenkort hoopt hij zijn website gereed te hebben
waarin wordt verwezen naar alle namen. Onder elke
naam een aparte muziekstijl. (momomau.com).
Hij was dit jaar geboekt voor minimaal twee festivals, maar helaas
zoals bij veel festivals heeft corona roet in het muziek eten gegooid.
Uiteindelijk moest hij het doen met een livestream voor de Wageningse
introductieweek en een paar kleinschalige privé feestjes. Hij is nog
in afwachting van zijn muziek op cassette (is weer helemaal in) maar
de leverancier heeft nog wat problemen met de levering vanuit St.
Petersburg.
Maurits bedankt voor de leuke ochtend met te gekke muziek.
Maurits is te bereiken voor informatie en/of boekingen op:
momomausound@gmail.com, @momomausound op Instagram of als
Momo Mau op facebook

Groencentrum ‘de Batterijen’
Het meest complete plantencentrum van
Nederland

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

Tijd voor een nieuwe
garagedeur!

Het is nu
planttijd!

HERFSTAANBIEDING
waardecheque t.w.v €500,Inzetbaar voor korting op de deur en/of
voor de aanschaf van accessoires

Groot assortiment heesters
en vaste planten enz.
Nu volop hagen, fruit –

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

en sierbomen!

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
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

21 september t/m 20 december 2020
Vraag naar de voorwaarden

Showroom op afspraak geopend!
Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld
Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl
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Een mooi initiatief van Justa
en Erik Baumann en Margot
Kikkert. Zij hebben in deze
lastige tijd de moed gehad om
iets leuks op te zetten. Een Popup kunst galerie.
Het publiek (de klant) kan hier
niet alleen de kunstwerken
bewonderen, maar ook kopen.
De prijzen zijn zeer divers. Van
goedkoop tot duur(der). Wellicht
kunt u een leuk kadootje voor
onder de kerstboom aanschaffen.
Ik heb de eer gehad om de
tentoongestelde werken in alle
rust te bekijken en wat foto’s te
maken. Op het moment van het
verschijnen van dit artikel is de
galerie al ruim twee weken open
en velen zullen al naar binnen
zijn gelopen. Maar tegen degenen die er nog niet zijn geweest zou ik
zeggen: “Stap naar binnen”.
Tien Rhenense kunstenaars exposeren hun werk in deze tijdelijke
galerie aan de Herenstraat 27, een winkelpand in het centrum van
Rhenen. Van 16 oktober t/m 12 december 2020 is in de galerie werk in
verschillende technieken te zien, van fotografie, 3D design, keramiek
tot teken- en schilderkunst, beelden, sieraden en grafiek. Tijdens
de openingsuren op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur zijn
exposanten aanwezig.

Muller (b-lumen) lampen,
Evelien van Os sieraden,
Marianne Stam grafiek,
Bert Stegeman schilderijen
en
kaarten,
Mariëlle
Wintgens keramiek. Pop
Up Galerie Rhenen is mede
mogelijk
gemaakt
door
het Cultuurfonds van het
Cultuurplatform Rhenen.

Pop Up Galerie Rhenen heeft een veelzijdig aanbod van groot
en klein werk. Justa en Erik Baumann glaskunst, Berry Geerligs
fotografie, Yvonne van Hoogstraten schilderijen, Jeanette Jansen
bronzen beelden, Margot Kikkert tekeningen en schilderijen, Yvon

LOCATIE Herenstraat 27, 3911 JB Rhenen
OPENINGSTIJDEN 16 oktober t/m 12 december 2020
op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
INFORMATIE www.popupgalerierhenen.nl

Activiteitenkalender van Werkplaats
De Steiger in de Westpoort (Veerweg 1)

Ga van goed naar
perfect naaien

De Steiger, een ontmoetingsplek waar we ruimte bieden om aan te leggen, te
ontmoeten, 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 ideëen verder te ontwikkelen.

Alle voordelen
van moderne
technologie.
Mis ze niet!

Activiteitenoverzicht

Onze OPALTM computergestuurde naaimachines hebben een maximum aan
ingebouwde assistentie om u van goed naar perfect naaien te brengen!
TOP EIGENSCHAPPEN:
- De EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® functie zorgt onmiddellijk voor de juiste
instellingen.
- Het EXTRA GROTE NAAIOPPERVLAK
(200 mm rechts van de naald) en de lange vrije arm
maken het werken met grote projecten
Meer weten?
supereenvoudig.
Kijk op onze
website of kom
langs in onze
nieuwe winkel.

www.arendsnaaimachinehandel.nl
Beemdhof 44, Heteren | M 06-10939274

Op maandag opent de Naaiclub van 9.30
tot 12.30 uur. Er kan 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.
Op woensdag is het Veerweide atelier
open van 9.30 tot 12.30 uur. Er kan 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.

Iedere laatste woensdag van de maand
is er een Bingo van 10.00 tot 12.30 uur
in het Veerweide atelier. Komt u ook een
keertje mee doen met de bingo? De kaarten zijn € 1,00 per stuk en bij aanschaf van
5 kaarten krijgt u 1 extra kaart cadeau.
Op vrijdag in de even weken hebben we
een Praatclub van 15.00 tot 17.00 uur. Er
is 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.

Voor alle activiteiten geldt dat het noodzakelijk is om u op te geven bij 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.

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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GLASVEZELSPECIAL
“Als inwoner van Elst wil je
gewoon dat wij die snelle digitale
snelweg ook kunnen meepakken!”
Wij leveren hier bij Nedtronics
eigenlijk beeld en geluid. Voor
congressen worden wij voor de
techniek ingehuurd, bijvoorbeeld bij Ouwehands Dierenpark en Residence Rhenen. We
doen veel in de regio, maar voor
grote bedrijven reizen we door
het hele land. Het is echt business to business maatwerk en dat
maakt mijn werk zo afwisselend
en interessant! We maken tijdens
congressen of presentaties vaak
gebruik van een liveverbinding
om actuele beelden te bekijken
of iemand via Skype in te bellen.
Die verbinding móet dan goed
zijn! Een haperend beeld vind ik
echt vreselijk, maar we maken
het helaas nog vaak mee door
een te lage uploadsnelheid van
de internetverbinding.

We hebben tijdens de eerste
coronagolf het vrij druk gekregen met een totaal andere kant
van dit werk. Er mocht in die
tijd, behalve naaste familie, niemand bij een uitvaart aanwezig zijn. Om toch te zorgen de
familie en geliefden het afscheid
konden meemaken zijn wij die
diensten gaan streamen. Ik vond
het in het begin echt wel heftig,
je staat met je neus boven op
veel verdriet en dat komt soms
heel dichtbij. Aan de andere kant
gaf het veel troost en steun aan
de familie en daar doe je het dan
voor. Bij zo’n livestream wil je
natuurlijk een goed beeld verzorgen, dus is die internetverbinding weer zó belangrijk!
Naast beeld en geluidstechniek
verzorgen wij het onderhoud

GL
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te krijgen.”
te krijgen
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van de digiborden van de meeste
scholen in Rhenen, Achterberg
en Elst. Wij konden tijdens de
lockdown van de gelegenheid
gebruik maken dat de scholen
dicht waren en alle digiborden
updaten en vervangen waar
nodig. Toen werd mij wel heel
duidelijk dat ook de scholen
staan te springen om glasvezel.
Sommige scholen hebben maar
40 Mbit uploadsnelheid! Dat kan
in deze tijd niet meer.
Ik ben in eerste instantie benaderd
door DELTA Fiber Netwerk om
ambassadeur te worden. Maar ik
denk dat ik in deze rol als lokale
verkoper beter ben. Ik weet als
geen ander hoe frustrerend een
slechte internetverbinding kan
zijn en ik wil die uitdaging wel
aangaan om te helpen die 30%
deelname te halen! Het zou toch
gaaf zijn als we dat halen! Als
inwoner van Elst wil je gewoon
dat wij die snelle digitale snelweg
ook kunnen meepakken. Ik had
vroeger een schotel op het dak
voor de beste verbinding voor
televisie, een koperlijn voor de
telefoon, een GSM-abonnement
en een 4G-router voor de internetverbinding. Nou dan sta je te
springen om een verbinding met
alles in 1!!
Marc Hake
Nedtronics

Anita en Frits van Toor zijn al
35 jaar de drijvende kracht achter Brasserie Bakkerij Van Toor.
Met een assortiment van ruim 60
verschillende broden en broodjes, staan zij voor kwaliteit en
diversiteit! Elke dag vers uit
eigen bakkerij. Sinds een paar
jaar is het ook mogelijk om
online verschillende producten
te bestellen. “We merken het
laatste half jaar dat er steeds
vaker gebruik wordt gemaakt
van onze service om online te
bestellen en het thuis te laten
bezorgen.” aldus Anita. “Mensen die het toch niet aandurven
de deur uit te gaan vanwege
corona, maar ook werkgevers
die hun medewerkers willen ver-
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Anita van Toor Anita van Toor
Brasserie BakkerijBrasserie
Van ToorBakkerij Van To

“Rhenen is een stad van ondernemers; wij zijn
gebaat bij snel internet!”
“Ik fietste hier als kind altijd al
langs en droomde ervan om het
ooit te kopen!”
vertelt Sasja enthousiast. Drie
jaar geleden werd die droom
werkelijkheid toen het ineens te
koop stond. “Nadat ik de koopakte had ondertekend moest ik
mijzelf eerst knijpen om te checken of ik niet aan het dromen
was!”. Het was een afgebrande
bouwval en had veel liefde, tijd
en geld nodig om er weer wat
van te maken. “Deze villa is de
enige villa van de Grebbeberg
die de Tweede Wereld Oorlog
heeft overleefd. Het was tot in
de jaren zeventig een hotel en
daarna heeft het roerige tijden
gekend. Nu het pand weer helemaal gerenoveerd is, heb ik het
de oude naam weer teruggegeven die zij verdient; Villa GrebbeOord. Vorig jaar juli zijn we
opengegaan en ik hoor nog bijna
dagelijks dat men zo blij is dat
het pand weer in ere hersteld is”.
Inmiddels is de brasserie van alle
luxe voorzien en het ontbreekt

uiteraard ook niet aan een goede
internetverbinding. “Toen hier
de glasvezelcampagne voor het
buitengebied van Rhenen gestart
werd, was ik er als één van de
eersten bij. Je kunt denken ‘ik
doe het niet’, maar dan ben je
gek! Je kunt er niet omheen.” In
een modern bedrijf met veel personeel is naast water, stroom en
elektriciteit, een goede internetverbinding van essentieel belang.
“Ik had hier op deze plek echt
een verschrikkelijke verbinding,
een dagelijkse ergernis. Ik doe
heel veel via Whatsapp; bestellingen plaatsen bij kleine leveranciers zoals de groetenboer, de
slager en mijn drankenhandel.
Tegenwoordig is je telefoon ook
je minicomputer; reserveringen
checken, personeel inplannen,
grote bestellingen doen. Ik bel
ook heel vaak met Whatsapp,
dat is door mijn glasvezelverbinding een veel betere verbinding
dan de telefoonlijn!” Corona
heeft ook voor Sasja gevolgen
gehad. “Normaal heb ik veel
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Steenwijk Schoenmode: van elegante pumps tot stoere stappers
Voor wie deze schoenmodezaak nog niet kent,
is dit artikel een must. Al bij het binnen gaan, is
het duidelijk dit is niet zomaar een schoenzaak.
Dit is écht schoenmode. De naam is dan ook
treffend gekozen.

om op te noemen. Op de website en webshop
zijn meer dan 100 merken te vinden.De collectie
schoenen en accessoires (tassen en portemonnees)
is zeer omvangrijk en is overzichtelijk uitgestald. De
indeling van deze prachtige zaak is doordacht. Op de
professionele webshop Steengoeieschoenen.nl kunt
u de collectie voorkijken, of eventueel een bestelling
plaatsen. Ook kunt u terecht voor schoenreparatie.
Als extra service biedt Steenwijk Schoenmode in
geval van voetproblemen ook een deskundig advies
van podotherapeut Henk Spee, zowel met als zonder
verwijzing van uw huisarts of specialist. Hiervoor
is een aparte behandelruimte ingeruimd. Op elke
1e zaterdagmorgen van de maand, elke daarop
volgende vrijdagmorgen en op de 3e vrijdag van de
maand in de middag en op de koopavond kunt u bij
SPEE Podotherapie terecht.

Deze prachtige familiespeciaalzaak in Leersum
ontvangt de klant met alle egards. Vriendelijk en ….
met zeer deskundig personeel dat tijd voor u neemt.
Een waar genoegen in deze tijd van ‘alles moet
snel’. Ik heb als leek op schoenengebied informatie
opgezocht op het onvolprezen internet over DE
schoen en wat de schoen doet met onze voeten
en ons lichaam. Schoenen zijn er in vele soorten en
maten en we maken er allemaal dagelijks gebruik
van. We lopen de gehele dag op schoenen en daarom
is het belangrijk dat wij goede schoenen dragen. Het
is aangetoond dat een goede schoen beter is voor je
voeten en je rug.
Het is niet zo dat goedkopere schoenen bij voorbaat
slecht zijn, maar iedereen moet de schoen dragen die hem of haar past. En past dan
in de letterlijke betekenis van het woord. Schoenen die goed passen en van goede
kwaliteit zijn, lopen beter en zijn beter voor de gewrichten. Niet goed passende
schoenen kunnen veel klachten veroorzaken, zoals een hallux falgus (naar binnen
draaiende grote teen), likdoorns, eeltplekken, blaren, hielspoor, doorgezakte
voeten en zo maar door. Een goede voorlichting is dus noodzakelijk en daarvoor
bent u bij Steenwijk Schoenmode aan het juiste adres.

Uw eerste bezoek van 30-45 minuten bestaat uit
een basisonderzoek met eventueel aanvullend
onderzoek met behulp van een Footscancomputeranalyse. In overleg met u wordt vervolgens het behandelplan opgesteld
en besproken. Voor meer informatie: www.speepodotherapie.nl.
Mocht u uw smaak niet terugvinden in de collectie brede en smalle leesten, dan
helpen ze u graag met een bestelling op maat. Hiervoor is wel een bezoek aan de
winkel aan te raden. Voor de deur en achter deze prachtige winkel is ruime, gratis
parkeergelegenheid voorhanden.

Tijdens het doornemen van de website van Steenwijk Schoenmode (www.
steenwijk-schoenmode.nl) is mij ook duidelijk geworden dat voeten erg verschillen
in vorm, lengte maar vooral ook breedte. Daarom zijn er zowel voor volwassenen
als kinderen schoenen in wijdtematen, van supersmal, extra smal, smal tot breed,
extra breed en super breed. Er zijn voor de dames onder meer elegante pumps,
comfortabele instappers, klittenbandschoenen, stoere laarzen en geklede lange
laarzen. Ook voor de heren is er een ruim assortiment veterschoenen en instappers,
sportieve boots en prettig zittende sandalen en slippers voorradig. Uiteraard
kunt u hier ook uitstekend terecht voor uw kinderen en/of kleinkinderen. Er is
een ruime keuze in sierlijke bandschoenen en vrolijke veterschoenen en stoere
of geklede laarzen, hippe sneakers en waterdichte wandelschoenen. Afijn, te veel

Nieuw

Greve Comfort Dag
zaterdag 31 oktober

Houd jij van...
Mensen blij maken?
Mode en schoenen?
Samenwerken in
een leuk team?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres want wij zoeken een collega voor
ca. 28 tot 32 uur per week (variabel - ook op zaterdagen).

COMFORT

Zaterdag 31 oktober is van 10.00 - 17.00u dé Greve Ambassadeur
met een grote collectie Greve schoenen in onze winkel.

Vrolijke, vlotte, klantgerichte kandidaten die van aanpakken weten,
commercieel denken en initiatief nemen, nodigen we van harte uit te
solliciteren.
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar: info@steenwijk-schoenmode.nl.
Uiterste inzenddatum: 16 november 2020.

Stelt u prijs op een persoonlijk advies? Kom dan op afspraak.
Mail info@steenwijk-schoenmode.nl of bel 0343-451434.
Uiteraard nemen wij alle corona-regels in acht en heeft onze Greve
Ambassadeur net als ons Team een mondkapje op.
Laat u in de watten leggen en goed adviseren.
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Rijksstraatweg 134
3956 CT Leersum
0343-451434
steenwijk-schoenmode.nl
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Culturen
De gehele plechtigheid stond de
voorganger op de onderste trede van
de trap aan het voeteneinde van de
kist. Hij had een bijbel in zijn hand en
reciteerde hier Griekse teksten uit
als een soort mantra. Er was totaal
geen oogcontact of andere vorm van
communicatie met de familie en/of de
genodigden.

Als Register-Uitvaartverzorger
word ik regelmatig gevraagd om
een uitvaart elders in het land te
begeleiden. Dit zijn veelal bijzondere
leermomenten, waarvan ik er graag
één met u wil delen.
Het betreft een Grieks-Orthodoxe
uitvaart. De voorganger sprak geen
Nederlands, en maar heel gebrekkig
Engels. Hij was als voorganger duidelijk
te herkennen aan zijn zwarte gewaad
alsmede aan zijn lange donkere baard.
Van de familie had ik al begrepen dat
deze voorganger niet met de familie had
gesproken, maar door het “algemene
kantoor” van de kerk was aangewezen
om de uitvaart voor te gaan.

De overledene werd met een olie
‘gezalfd’. Na dit ritueel werden brood
en wijn opgeruimd, verdween de
voorganger achter de klapdeuren en
het gordijn hetgeen het einde van de
plechtigheid betekende. De overledene
werd door iedereen aangeraakt en/of
gekust waarna de kist werd gesloten.

De overledene was een moeder van 3
kinderen, en liet haar echtgenoot achter
die alleen de Griekse taal machtig was.
De oudste dochter was in Griekenland
geboren en had hier de eerste jaren van
haar leven had gewoond. Om die reden
was zij degene die met de voorganger
kon overleggen op het moment dat wij
binnen waren.
Een Griekse gewoonte is om meteen
met de liturgie te beginnen zodra de overledene in het gebouw is…. Dit was een
hele uitdaging, omdat de schitterende zaal niet al te groot was, en er heel veel
belangstellenden kwamen. Zij losten dit zelf eigenlijk op door tijdens de dienst
naar binnen en naar buiten te lopen, wat het geheel wel erg onrustig maakte. Bij
binnenkomst werd door iedereen een kaars aangestoken.
Een open kist is ook zo’n liturgisch gebruik, en dit kan in mijn beleving vaak voor
een uitdaging zorgen met betrekking tot de conditie van de overledene.

De reden van de grote tas die de
voorganger meenam naar het graf
werd mij duidelijk: hierin zat niet alleen
zijn bijbel, maar ook een fles olijfolie en
een fles wijn. Net als in de kerk wachtte
de voorganger niet totdat alle mensen
rondom het graf stonden, maar begon
meteen de mantra’s te zingen. Op een
gegeven moment werd met olijfolie een
kruis op de kist gemaakt, gevolgd door
de hele fles wijn. Hierna werd de bijbel
terug gestopt in de tas, de lege flessen
werden omgekeerd met de hals in het zand gestoken, en de voorganger verliet
het graf. Hij kwam toen naast me staan, omdat ook hij moest wachten tot de
familie de laatste groet aan mevrouw had gebracht door middel van een schepje
zand over de kist te strooien, en richting de condoleance ruimte vertrok…….
Marja Oosterman
www.oleander-uitvaartzorg.nl
06-52553676

Kleiclub bij De Steiger in de Westpoort

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

Ik ben Marja

Mag ik
u begeleiden?
Ik ben Marja

Al enige jaren wordt er door een
bezoeker fanatiek geboetseerd
aan prachtige beelden, maar
hoe leuk zou het zijn om dit
samen met anderen te doen?
Iedere woensdagmorgen van
9.30 tot 12.30 uur is het
Veerweide atelier open voor
deze activiteit. Heeft u zin om
aan te sluiten?

elkaar.

We zouden het heel leuk vinden
om met meerdere deelnemers
aan de slag te gaan. Er wordt in
principe geen les gegeven, maar
we inspireren elkaar en leren van

Voor deelname aan dit atelier
kunt u bellen met Carolien IJkel,
06-36034663 of een mail sturen
naar:
werkplaats.desteiger@gmail.com

Hoe zorg ik dat mijn mondkapje schoon wordt?
Na gebruik moeten mondkapjes worden vervangen.
Stoffen mondkapjes kunnen
makkelijk gewassen worden.
Vergeet uw mondkapje niet
in een waszakje te stoppen
ter bescherming van de elastiekjes.

Gebruik tijdens deze was alleen
wasmiddel en geen wasverzachter.

Tip: Uw gezichtshuid is gevoeliger voor o.a. wasverzachter.
Ook het inademen van een
zware wasverzachtergeur is na
een poosje niet prettig meer.
Let op: een mondkapje in de Kies daarom met zorg de provriezer of koelkast leggen, ducten waarmee u uw mondhelpt niet! Het virus wordt dan kapje wast!
niet gedood!
Wilt u meer informatie? Kom
Was uw mondkapje geduren- dan langs in onze winkel!
de 30 minuten op minimaal 60
graden.

Cuneraweg 173a Rhenen

arja

g ik iden?
a
M begele
u
en M

0317 615 353

Ik b

info@korpershoek.eu

WWW.TUINCENTRUMVANINGEN.NL
VOORSTRAAT 4
LIENDEN
TEL. 0344-603663
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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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Rhenen Verbindt
Juist nú hebben we behoefte aan
verbinding. Daarom maken we
samen een heel groot reisverslag. Van duizenden antwoorden
op de vraag: “Wat heb jij geleerd
in 2020?”. Het nieuwe initiatief
“Rhenen Verbindt” is een kunstproject over ons gedachtegoed op
dit bijzondere moment.
“We kunnen er niet omheen. 2020
dwingt ons te leren. En om andere
manieren te vinden om ons te verbinden. Met dit initiatief wil ik bereiken dat we ons in deze bijzondere
tijd meer verbonden voelen. Al is het
dan symbolisch,” zegt kunstenaar
Mascha Bossuyt van Think Pink Studio.
Mascha werd in 2020 Kunstenaar
van het Jaar met haar kunstinstallatie “Reisverslag. Reflectie op de
mens als lerend wezen.” Zij neemt
het initiatief om een kunstwerk te
maken wat zich door de binnenstad van Rhenen uitstrekt, als symbool voor
verbinding.
Inwoners van Rhenen, Elst en Achterberg wordt gevraagd wat zij hebben
geleerd in 2020 en hun antwoord op een kaartje te schrijven. Het doel is
om rond Kerst een hele lange slinger van alle kaartjes door de binnenstad
van Rhenen te hangen, waar het enkele weken blijft hangen. Zo kan iedereen (Corona-proof) de antwoorden lezen op de kaartjes. “Je verwonderen of
juist jezelf herkennen in anderen,” vertelt Mascha enthousiast, “dat kan heel
troostend en inspirerend werken.”
De Bedrijvenkring Rhenen, DELTA Fiber Netwerk, Cultuurplatform Rhenen
steunen dit initiatief en maken het financieel mogelijk. “Het is leuk dat deze
organisaties mee willen helpen, omdat zij zich ook alle drie bezig houden
met het verbinden van mensen,” zegt Mascha.

Iedereen in Rhenen wordt opgeroepen om mee te doen: scholen, verenigingen, winkeliers, zorgorganisaties, en zo verder. “We gaan er samen
iets bijzonders van maken,” zegt Mascha.
De ingevulde kaartjes kunnen worden ingeleverd bij onder andere: Jumbo Rhenen, Albert Heijn Rhenen en het Stadsmuseum Rhenen (voor 15
december). “Het mooiste is als iederéén meedoet en een kaartje invult.
Want ieder heeft een plek in onze samenleving. Niemand mag daarin ontbreken.”
Vanaf 4 november zijn de kaartjes beschikbaar bij alle deelnemende winkels (met poster op het raam) en worden ze op verschillende plekken in
Rhenen, Elst en Achterberg verspreid.
Meer informatie: www.thinkpink.studio/rhenenverbindt

Rhenen Verbindt
Juist nú
hebben we behoefte
aan verbinding.

Daarom maken we samen
een heel groot Reisverslag met
ons antwoord op de vraag:
“wat heb je geleerd in 2020?”
Lever jouw antwoord in en
wordt deel van een grote
slinger door de hele stad heen.
Doe je mee?
Rhenen
wordt
medemede
mogelijk
gemaaktgemaakt
door:
RhenenVerbindt
Verbindt
wordt
mogelijk

Initiatief van Kunstenaar van het Jaar 2020 Mascha Bossuyt
meer info: www.thinkpink.studio/rhenenverbindt

logo
bedrijvenkri
ng

logo
DELTA
Fiber

Glasvezel in
Achterberg, Elst
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

door:

logo
cultuurplatf
orm
CULTUURLADDER SEPTEMBER & OKTOBER
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.

30 oktober (Geannuleerd)
Stadsquiz Rhenen
Vanwege de coronacrisis ka
nisatie niet genoeg zekerhe
om de Stadsquiz door te lat
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29-31 oktober 20:15 uur
Drievoudig orgel- en voca
met Roger Sayer
Locatie: Cunerakerk.
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Kinderen met autisme
In oktober werd ik benaderd door Geralda Kadiks - Onink. Geralda is geboren en getogen in Rhenen en woont tegenwoordig in Leiderdorp. Reden om contact op te nemen was het boekje met beeldverhalen dat ze samenstelde met foto’s
van bekende plekken in Rhenen. Met de verkoop van deze beeldverhalen financiert
ze de uitgave van het boek over autisme waar ze op dit moment aan werkt. Mijn
interesse was gewekt, eerder al berichtte ik over de Lay-Aut dag in Kwintelooyen.

Uit het zicht

Geralda is moeder van een zoon met autisme. Toen ze hoorde dat haar zoon mogelijk
deze aandoening had, wist ze niet precies wat dit betekende. Zoals zoveel mensen van
haar generatie (ze is van 1968) dacht zij aan de film Rainman. Ook had ze beelden in
haar hoofd van een televisie-uitzending die zij als kind ooit zag over mensen die hele
telefoonboeken uit hun hoofd kenden. Dat was haar referentiekader als het om autisme ging. Het sloot niet aan op het beeld dat zij van haar zoon had. Er moest meer zijn.
Inmiddels is ze zo’n 6 jaar verder en heeft ze veel bijgeleerd. In de eerste plaats door
naar haar zoon te kijken maar ook door zelf op zoek te gaan naar informatie en door
begeleiding te vragen van een aantal specialisten.

Ga zitten, leun achterover en geniet van het moment

Wat Geralda ontdekte is dat autisme aan de ene kant ongrijpbaar is maar dat je met
kleine dingen een groot verschil kunt maken voor kinderen (en volwassenen) met
deze aandoening. (Ik denk dat ouders met kinderen met autisme de expert pur sang
zijn.)

Net buiten de stad vind je rust en ruimte

Voor nu is dit precies
waar je moet zijn
Als jij stilzit
zie je de wolken bewegen Als jij landt
vliegen de ganzen verder

Over het schrijfproces zegt Geralda het volgende: “Dit boek schrijven is een zoektocht
en een ontdekkingsreis die ik niet graag had willen missen. In die zin is de werktitel ‘Mijn
boek over autisme’ zeer toepasselijk. Het vertrekpunt waren de ervaringen die ik zelf
had en de mensen die ik al kende. Inmiddels heb ik veel bijgeleerd en nieuwe mensen
ontmoet die veel van hun kennis en persoonlijke ervaringen met mij hebben gedeeld.”

Een moment voor jezelf laat je de tijd vergeten

Ik heb Geralda inmiddels in contact gebracht met Gea Smalburg (oprichtster van LayAut - voor kinderen met autisme, NAH en licht verstandelijke beperkingen) uit Elst.
Voor uitwisselen van ervaringen in het Rhenense.

Heb je nog meer te doen...

Met haar boek hoopt Geralda straks een bijdrage te leveren aan meer begrip voor
kinderen met autisme en hun ouders/verzorgers. Ze verwacht dat het boek in het
voorjaar van 2021 beschikbaar is.

of kan het tot morgen wachten?

Meer informatie over het boek is te vinden op www.mijnboekoverautisme.nl. Het
boekje ‘Anders kijken’ met 12 beeldverhalen is voor 10 euro te bestellen via email: geralda@mijnboekoverautisme.nl

Nieuwe collectie

INQAR, PARTNER IN MOBILITEIT

BIJ SKARPA EN SKARAVELLI

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.

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

WAGENPARKBEHEER
Met een vertrouwd contactpersoon

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

Ook dit jaar hebben wij weer een verrassende
nieuwe collectie voor u samengesteld. Het
varieert van stoere veterboots en stijlvolle
laarsjes tot western.
Natuurlijk zijn sneakers zijn ook niet uit het
modebeeld weg te denken.
Ook hebben wij een uitgebreide collectie tassen
en oorbellen om uw outfit mee af te maken.
Het team van Skarpa en Skaravelli staat te
popelen om u te adviseren bij uw aankoop.
Daarnaast willen wij u als klant bedanken voor
het vertrouwen in ons en onze winkels.
Wij zijn blij dat u ons niet vergeten bent in deze
gekke tijd.

Komt u liever niet naar de
winkel?
Binnen een straal van 10
km rondom Veenendaal
brengen wij uw schoenen
thuis.
Wij kunnen u op deze
manier alsnog voorzien
van passende service en
advies zoals u van ons
gewend bent.
Woont u verder weg?
Geen probleem.
Wij sturen het graag
zonder verzendkosten

Liefs,
team Skarpa en Skaravelli
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naar u op!

Glasvezel in
Achterberg, Elst
en Rhenen is
dichterbij
dan ooit!
Meld je
aan vóór
16 december
2020
Wat ons betreft binnenkort ook in Achterberg, Elst en
Rhenen: supersnel internet! Dat kan als 30% van de
inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een abonnement afsluit vóór 16 december 2020.
We kunnen ons voorstellen dat je nog wel vragen hebt over
glasvezel! Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel,
de voordelen, voorwaarden, kosten en planning tijdens onze
online informatieavond.
De online informatieavond op 26 oktober 2020 begint om
19.30 uur.
Aanmelden kan gemakkelijk via de website gavoorglasvezel.nl.
Je kunt thuis rustig naar de presentatie kijken en in de chat
vragen stellen. In slechts 45 minuten weet je alles wat je
moet weten over snel en stabiel glasvezel in Achterberg,
Elst en Rhenen!
Komende week sturen wij nog een leuke verrassing.
Houd je brievenbus in de gaten!

gavoorglasvezel.nl
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In de schijnwerper: Warring Kleding Ederveen en Opheusden
Een leuk gesprek, ditmaal telefonisch, met Jaap Warring eigenaar van Warring Kleding in
Ederveen en Opheusden. Jaap
Warring is een bevlogen man,
die een groot deel van zijn leven
in de handel heeft doorgebracht,
waarbij hij ook ruime ervaring
heeft opgedaan in de kledingbranche.
In 1989 heeft hij besloten een winkel
in dames- en herenkleding te openen
in Ederveen. Een imposant pand aan Bruinehorst nummer 23. In 2014 heeft hij
een tweede vestiging geopend in Opheusden aan de Burg. Lodderstraat 52 in
Opheusden. Op de damesafdeling treft u een mix van jong sportief en klassiek
gekleed. Volop keuze voor elke gelegenheid. De collectie bestaat uitsluitend
uit kwaliteitsmerken o.a. Gerry Weber, Frankwalder Gollehaug, Sommermann,
Hermann Lange, Erfo, Question, Bloomings, Signe Nature, B-Three.
Ook de heren kunnen vanzelfsprekend bij Warring terecht. Op de herenafdeling
kunt u terecht voor een sportieve outfit of een gekleed kostuum. Ook
ambtsdragers zijn er aan het juiste adres.
Hier vindt u o.a. de volgende merken: Luigi Morini, Atelier Torino, Wilvorst,
Com4, Baileys, Giordano, Chris Cayne, Casamoda, Redpoint. Iedere klant
wordt goed geadviseerd en persoonlijk geholpen als men dat wenst. De kleding wordt door ervaren coupeuses altijd passend gemaakt. Uiteraard draagt
het personeel mondmaskers en bij afspelden wordt zoveel mogelijk vanaf de
rugzijde gewerkt. In deze corona tijd geeft fysiek winkelen niet voor iedereen
een veilig gevoel, maar u kunt in deze zaak prima “corona proof” winkelen volgens de RIVM richtlijnen. Niet alleen zijn de winkels zeer ruim van opzet ook de
paskamers liggen ver uit elkaar.
Mocht u niet in staat zijn naar de winkels te komen, dan kunt u contact opnemen dat zij bij u thuiskomen met kleding om te passen, binnen redelijke
afstand. Wilt u buiten de normale openingstijden winkelen, dan is dat op afspraak mogelijk.

Verder bieden zij u de mogelijkheid om op de website de collectie te bekijken
en telefonisch (0318 – 57 8110) of per e-mail (info@warringkleding.nl) te bestellen. Als u het betreffende nummer (onder de foto) en de maat doorgeeft
sturen zij de bestelling, zonder verzendkosten, naar u toe. Een zeer bijzondere
en mooie service.
Als laatste kan ik nog een mooie spaaractie noemen:
Elke euro die u bij hen besteedt, is goed voor 1 spaarpunt. Heeft u 500 spaarpunten gespaard, dan ontvangt u een korting t.w.v. 15 euro. Die kunt u bij uw
volgende aankopen besteden in de winkels in Ederveen en Opheusden.
Een tweetal prachtige zaken met een ruime collectie kwaliteitskleding en
persoonlijk advies. Een bezoek zeker de moeite waard. Parkeren GRATIS vlak
voor deur, waar vind je dat nog?
Website: www.warringkleding.nl
Winkels:
Bruinehorst 23
6744 PA Ederveen
Tel. 0318 – 57 81 10

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

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m Donderdag 9.30 tot 17.30 uur
Vrijdag 9.30 tot 17.30 uur (en op afspraak tot 21.00 uur)
Zaterdag 9.30 tot 17.00 uur

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

www.warringkleding.nl
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Een EigenWijsKolommetje

Spice up your live…
Zo zout heb ik het nog niet gegeten.
Of te wel: zo slecht heb ik het nog niet
meegemaakt. Een uitdrukking uit de
oude doos. Te veel zout is dus niet goed
(voor de mens). Heden is zout uit, zegt
de jeugd en kruiden en specerijen zijn
in.
Ik ben het er helemaal mee eens…maar
zonder kunnen we ook weer niet: moeilijk dus. Zoutvervangers bestaan niet
écht. Wel zijn er diverse mogelijkheden
om minder (natriumhoudend) zout in
het eten te doen en toch de volle smaak
te krijgen. Of beter zelfs: een nog vollere smaak! Gewoon door slim kruiden en
specerijen te gebruiken. Een mengsel
van kruiden en specerijen is een perfecte
manier om de smaak van voedsel goed
tot zijn recht te laten komen zonder (of
met minder) zout.
De precieze samenstelling van dit mengsel is een kwestie van ... smaak! Specerijen zijn meestal sterke smaakmakers en
komen vrijwel altijd uit de (sub)tropen.
Kruiden van eigen bodem (Europa) zijn
beslist goede smaakmakers. Neem bijv.
mosterdzaad, mierikswortel, maggi,
knoflook, gember, ui en haar familie, koriander, tijm, rozemarijn, oregano, peterselie, laurier, marjolein, basilicum, munt
en dille. Dus probeer en experimenteer
zelf. Het Voedingscentrum besteed hier
ruim aandacht aan op haar website en
ook de Nierstichting, die uiteraard veel
weet over de werking van zout in je lichaam, heeft een handige kruidenwijzer.

Beste Lezers,

Foto: Matthijs Smits

Je kunt daar voor zo’n vijftig producten of
gerechten zien welke kruiden- of specerijenmengsels er goed bij passen.
Ook wij, van Smits Specialiteiten zijn zuinig met zout. In de maaltijden, op de gebrande noten en op de gegrilde kip. Het
laatste nieuws is een compleet veranderde kruidenkast. Een kast vol kruiden
en specerijen in handige plastic bakjes
met een dito dekseltje (te gebruiken als
opscheppertje). Ik daag U/jij uit om eens
kijkje te nemen. Staat u kruidenwens er
niet tussen….wij zorgen er voor!

Spice up your live!
Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, Rhenen
smitsspecialiteiten.nl

Het was weer een maand vol met
minder leuke berichten over corona, maar er is meer dan dit virus. Er zijn nog steeds veel leuke
en aangename bezigheden in het
leven. Je moet er alleen zelf wat
van maken. Uiteraard bij alles
wat/dat je tegenwoordig doet is
afstand tussen niet familieleden
geboden. Anderhalve meter is de
TIJDELIJKE norm.
Dus als je gezondheid het toelaat
ga er op uit. Doe iets leuks.
Kan uiteraard ook binnenshuis.
Lees een boek, luister naar
muziek, kijk een film, speel een
spelletje of maak een mooie
wandeling. Adem de frisse lucht
in. (dat doe je het beste zonder
mondkapje) Maar doe iets.
(Er zijn mensen onder ons, die
door al die negatieve berichten
extra lijden, zowel fysiek als mentaal dus ik zou zeggen let ook op
uw naasten)

Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag
naar de mogelĳkheden.
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

De strekking van dit kolommetje…………….. GA IETS DOEN (ook
een keer helemaal niets doen is
iets doen)

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

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

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

Ook de Betuwe is in alle jaargetijden mooi. De meeste mensen bezoeken de Betuwe hoofdzakelijk
als de fruitbomen in bloei staan,
maar bezoek ook eens de plaatsjes in de Betuwe. Ook deze mogen
er zijn. De Neder-Betuwe met zijn
prachtige rivierlandschap met
mooie vergezichten, kronkelende dijken en monumenten, leent
zich bij uitstek prima voor fietsen,
wandelen en struinen. Elk seizoen
is weer verrassend anders.

Ik spreek toch wel regelmatig

Colofon

RHENEN, ELST (utr), ACHTERBERG,
DODEWAARD, OPHEUSDEN,
KESTEREN, OCHTEN, IJZENDOORN,
ECHTELD, OMMEREN,
INGEN en LIENDEN

mensen die in de buurt wonen van
Rhenen of zelfs in Rhenen woonachtig zijn, die nog nooit een
bezoek hebben gebracht aan b.v.
natuurgebied Plantage Willem
III of natuurgebied De Blauwe
Kamer en zelfs nooit de Grebbeberg met Militaire Begraafplaats
hebben bezocht. De Cunerakerk
en het Stadsmuseum Rhenen zijn
ook regelmatig te bezichtigen.

Neem vrijblijvend contact op met ons.

Maureen van de Bijl
‘Als ik eenmaal op de fiets naar school zit en er
alsnog een prachtige zonsopgang ontstaat, ben ik
teleurgesteld; ik wil gewoon een foto maken’!
Ik ben Maureen en ik ben twaalf jaar. Sinds kort zit ik op de middelbare
school. Op het Pantarijn in Kesteren ben ik dit jaar op havo/vwo-niveau begonnen. Naast gamen en
tekenen, houd ik erg van
fotograferen.
Soms is het moeilijk; de
camera beweegt en de
foto is niet scherp genoeg.
‘Ik wil de foto zo realistisch mogelijk maken, dus
ik bewerk de foto’s ook
nooit. Door de lens kijk ik
naar de prachtige oranje,
gele en rode tinten. ‘Fotograferen geeft mij een
gevoel van vrijheid’.
De continue verandering
in de natuur vind ik magisch; wat ’s ochtends
nog knal oranje was, kan
’s middags helder blauw
zijn. Om je een kleine indruk te geven van mijn
hobby, heb ik een foto
toegevoegd.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

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

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

Uw
Uw persoonlijke
persoonlijke
auto-importeur
auto-importeur
wenst
wenst u
u een
een
gelukkig
sdieren!
alles voor uw huien
Heeft gelukkig
en
Cuneraweg
385 Rhenen Tel. 0318 2020
- 52 17 90
verkeersveilig
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
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Ko m t u w
a d v e rt e n t i e
b i n n e ko rt i n d e z e
k r a n t t e s ta a n ?
Wilt u lokaal adverteren in een goed gelezen krant?
Kies dan voor Eigenwijs Lokaal. Eigen & Wijs Lokaal is afgestemd op
de Gemeentes Rhenen, Neder Betuwe, Ingen, Lienden en Ommeren.
En is met de uiterste zorg samengesteld. Iedere uitgave wordt door minstens zeventig procent van de ontvangers daadwerkelijk gelezen. Daarmee
heeft uw advertentie een prachtig bereik in uw eigen regio. Adverteren
in de krant is al mogelijk vanaf € 45,- We maken gebruik van vaste advertentieformaten. De verschillende maten en tarieven kunt u vinden op onze
website: www.eigenwijslokaal.nl Wij staan voor u klaar,
bel 0317 - 61 51 03 voor een afspraak.

neem contact met ons op!
0317 - 61 51 03 (optie 6)
info@eigenwijslokaal.nl

BLIJF
VERBONDEN
JUIST NU
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Hendrik Jan van Beek, eigenaar bij Van Beek Bedden te Rhenen
In zijn mooie zaak aan de Herenstraat te Rhenen heb ik een
aangenaam gesprek met Hendrik Jan.
Elke inwoner van Rhenen kent Van Beek Bedden, maar wie is Hendrik
Jan van Beek. Van gezicht is hij bekend, maar wat weet de gemiddelde
bewoner en/of bezoeker van deze sympathieke eigenaar. Ik denk, net
als ik, niet veel.
Dus………….. ik ben namens de krant op hem afgestapt en heb hem het
een en ander gevraagd.
Hendrik Jan is geen geboren Rhenenaar, zijn wieg (ook toen zat/lag
hij al in bedden) stond in Amersfoort. Na vele omzwervingen in onder
meer Driebergen/Zeist en Veenendaal is hij in 2001 in het mooie Rhenen komen wonen. Hij was toen overigens al 4 jaar eigenaar van Van
Beekbedden.
Hij komt uit de “beddenbranche”. Voordat hij zijn eigen zaak opende
was hij onder meer ruim 5 jaar werkzaam in medische slaapsystemen. Het bedrijf waarvoor hij werkte leverde aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen en instellingen ziekenhuisbedden. De ervaring die hij
daar heeft opgedaan kan hij nu in zijn zaak weer uitstekend gebruiken
bij voorlichting over de juiste keuze voor een matras aan zijn klanten.
Veel klanten komen zelfs via een doorverwijzing vanuit de fysio of ergotherapie de winkel binnenstappen. Zij streven naar Pijnloos Slapen.
Van Beek Bedden richt zich als speciaalzaak op een goede nachtrust.
De keuze bij deze zaak is zeer uitgebreid. Zij kunnen een bed helemaal
samenstellen naar de wensen van de klant. Van een modieus hoeslaken, een op de juiste wijze ondersteunend kussen tot een complete
nieuwe slaapkamer. De klant krijgt de volledige aandacht van Hendrik
Jan.
Met bekende namen als Pullman, M-Line, Eastborn, HML Bedding en
Jensen hebben zij de kwaliteit die mensen zoeken om goed te kunnen
slapen en fris de dag te beginnen. En zo geeft hij aan: een goed advies
afgestemd op de behoefte van de klant wil niet altijd zeggen de duurste oplossing. De klant moet niet alleen tevreden de winkel verlaten,
maar ook na 5 of 10 jaar nog zeggen, dat het juiste advies is gegeven
en hij of zij nog steeds tevreden is.

De speciaalzaak in slapen heeft met de genoemde topmerken altijd
de beste oplossing. Bij de merken Pullman en M-Line is er zelfs een
slaapgarantie. Matrassen kunnen, indien nodig, worden omgeruild.
Het topmerk Jensen uit Noorwegen heeft ook een heel mooie lijn voor
een goede nachtrust. In zijn winkel staan ook boxspring slaapsystemen van het merk Eastborn. Als enige Pullman dealer in de regio verkopen zij ook de Pullman Beste Koop matrassen.
Van Beek Bedden biedt nog de diensten als gratis monteren en meenemen van het oude bed en je hoeft niets aan te betalen.
Kijk voor meer informatie op: www.vanbeekbedden.nl of loop eens
binnen aan de Herenstraat 37 te Rhenen.
Tijdens ons gesprek werd een gedeelte van de etalage ingericht door
damesmodezaak Rootz. Een mooie samenwerking en geeft ook weer
een leuke uitstraling.

Een EigenWijs Omaatje
door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Anders dan Anders met een leuke tip.

Mark: Hoi Oma, ik was je niet vergeten
maar ik was gisteren zo druk.
Oma: Mark, ik dacht er is iets met je aan de
hand ik hoorde niks ik dacht laat ik je eens
bellen hoe het gaat. Je hoort ook zoveel
gekke dingen.
Mark: Ja inderdaad Oma, we gaan deze
week alweer met de 3de krant starten in
Wageningen. Daar gaan ze nu ook onze
gesprekken lezen.
Oma: O in Wageningen daar ken ik niet
zoveel mensen. Vanuit de Oorlog ken ik
Wageningen wel maar dat was voor jou
tijd, of niet dan.
Mark: Ja Oma dat is inderdaad een tijd
waar we aan de ene kant niet aan herinnert
willen worden maar daar is ook onze
vrijheid begonnen.
Oma: Ik heb laatst voor vader nog een
blouse gekocht. Toen had ik nog tegen
die winkelbaas gezegd waarom hij niet
mee wilde doen in het krantje van mijn
kleinzoon!
Mark: Ja Oma het is niet makkelijk nu voor
de winkeliers. Sommige maken goede en
andere maken verkeerde beslissingen. Het
is en blijft ondernemen.
Oma: Bij jullie om de hoek is de straat weer
dicht. Je kan er nu weer door rijden.
Mark: Inderdaad, ik zag het gisteren toen
ik bij Toko Veenendaal was.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Oma: Ja, ik zat laatst met de buurvrouw
aan de koffie en haar zoon moest langer
werken omdat ze heel veel mensen
ontslagen hadden. Daarom had hij geen
tijd voor haar, dus zei ik kom hier dan maar
een bakkie doen.
Mark: Heb je nog wel bezoek gehad?
Oma: Jeroen en Sil waren nog geweest
voor foto’s van de verjaardag van Vader.
Die hadden er een leuk boekje van
gemaakt. Heel leuk want we hadden geen
plek meer om iets op te hangen.
Mark: Nou dat is wel leuk, dan kan je het
laten zien en weer opbergen toch?
Oma: Dat klopt dat vind ik wel fijn. Tobias
is ook nog geweest maar die wil wel die
afstand houden want die was verkouden.
Mark: Ja het is anders als anders zeg maar.
Oma: Mark dan lopen ze hier langs en dan
is het net of wij besmettelijk zijn. Hahaha ik
moet er altijd om lachen, het is zo gek deze
manier van met elkaar omgaan…
Mark: dat is gek he maar we moeten er
aan wennen, iedereen heeft smetvrees
hahaha
Oma: Nog een tip voor die mondkapjes en
een Bril, dat deden we vroeger ook al tegen
het beslaan van de ramen van de auto. In
onze jonge jaren deze wij met afwasmiddel
de ramen en dat werk op je bril ook met
een mondkapje op.
Mark: Die ga ik aan iedereen vertellen
wellicht zijn de blij met de tip van Oma.
Oma: Hopelijk mag ik nog wel naar de
Kerstmarkt in December… hopelijk zijn de
regels dan wat soepeler.

groet Mark
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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 open.
Welkom!
Neem 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
• (solar)rolluiken
• screens
• horren
• kozijnen (aluminium en kunststof)

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.

