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Fijne feestdagen!

Buurtgezinnen zoekt steungezinnen

Advertorial

Jij kunt het
verschil
maken in
het leven
van een
kind
Broer Peter en zus Sandra draaien maandelijks een weekend
mee in het gezin van Marieke en
Arjan en hun drie kinderen. Dat
weekend hebben ze vijf kinderen
en is het in en rondom hun huis
een gezellige boel. In het begin
was het even spannend maar al
snel bleken de kinderen prima
met elkaar overweg te kunnen.
Marieke: “In ons gezin reilt en zeilt
het allemaal wel en we hadden ruimte en �jd over om met anderen te
delen. Toen zijn we gaan rondkijken
hoe we dat in konden vullen en kwamen we aanvankelijk uit bij pleegzorg. Maar dat leek ons best een
hele aanslag op ons gezin. Een vriend
appte ons toen met de vraag of we
al eens over Buurtgezinnen hadden
nagedacht.”

Gemeente Neder-Betuwe | Gemeente Rhenen
Ingen | Lienden | Ommeren

Goed nieuws!
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Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat
kinderen ﬁjn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.
“Op het moment dat het oproepje
voor deze kinderen voorbijkwam,
leek ons dat heel interessant. Een
jongetje en een meisje van ongeveer dezelfde lee�ijd als onze eigen
kinderen. Maar toen bleek dat we
de kinderen al kenden via de basisschool. Dus we vroegen ons wel even
af hoe dat zou gaan. Dat hebben we
met elkaar en de coördinator van
Buurtgezinnen besproken en in de
prak�jk gee� het geen problemen.”

Fijne break

Zo werkt Buurtgezinnen:

Ons motto: Opvoeden doen
we samen
De vragen variëren. Bijvoorbeeld: een (halve)
dag per week een peuter opvangen, een kleuter

“Buurtgezinnen zoekt
iemand die met jou wil
spelen”
Super gezellig

Marieke vertelt dat Peter onlangs
maar al te graag aan een geïnteresseerd vriendje op school uitlegde
hoe Buurtgezinnen werkt: “Ik ga een
keer in de zoveel �jd bij Marieke en
Arjan spelen of logeren en dat is super gezellig. En als jij dat ook wilt,
dan moet je je moeder naar de website sturen om je aan te melden. Dan

gaat Buurtgezinnen voor je zoeken of
er iemand is die met jou wil spelen.
Dat is het eigenlijk.”
“Prima uitgelegd toch?” lacht Marieke. “Zo simpel kan het zijn. Gekker
hoe� het niet. Zo is iets moois ontstaan. Dat is ontze�end leuk. Want
dat is ook het idee van Buurtgezinnen; dat het dichtbij is en dat je omkijkt naar elkaar. Dat je samen zorgt
voor elkaar en dat is heel waardevol.”
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In Achterberg, Elst en Rhenen kozen veel
inwoners voor glasvezel, er zijn voldoende
aanmeldingen binnen gekomen. Dit betekent
dat we glasvezel gaan aanleggen in
Achterberg, Elst en Rhenen!

“Omkijken naar elkaar”

Corona-initiatief in Rhenen verbindt inwoners

“De kinderen komen een keer per
maand een weekend logeren. Ze
draaien mee in ons gezin en we doen
gewoon wat we met onze eigen kinderen ook doen,” legt Arjan uit. “Dat
hoe� niet veel te kosten. Het is niet

Een steungezin wordt voor een langere periode
de steun en toeverlaat voor een vraaggezin rondom de kinderen. Samen met de coördinator van
Buurtgezinnen bespreek je welke ondersteuning
je zou willen bieden, welke kinderen in jullie gezin passen (lee�ijd, j/m) en hoeveel �jd je ervoor
beschikbaar hebt. De coördinator kijkt welke
gezinnen het beste bij elkaar passen, maakt de
match en begeleidt beide gezinnen maximaal
twee jaar.

dat we allerlei exper�se in huis hebben. Maar zo geven we een andere
ouder wat rust en geef je een kind
een ﬁjne break.”

naar zwemles of sport brengen, een rus�ge huiswerkplek bieden aan een puber of kinderen uit
een vluchtelingengezin helpen bij het leren van
Nederlands.

Posi�eve energie

”Ben je een stabiel gezin en heb je
het gevoel dat je nog meer te geven hebt, dan zeg ik zeker doen, vult
Arjan aan. Je krijgt er veel voor terug,
heel veel posi�eve energie.”

DELTA Fiber Netwerk wil iedereen die hieraan
heeft bijgedragen graag bedanken voor dit
fantastische resultaat!
Heeft u nog geen abonnement afgesloten?
Inwoners krijgen nog tot 15 januari 2021
de tijd om zich aan te melden zonder extra
aansluitkosten. Kijk op gavoorglasvezel.nl
voor meer informatie!

Froukje

Froukje van Haut is
coördinator van
Buurtgezinnen in de gemeente Neder-Betuwe

Juist nú hebben we behoefte aan verbinding

Aanmelden?

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met
kinderen, grootouders en volwassenen
zonder kinderen met opvoedervaring. Wil
je op vrijwillige basis iets betekenen voor
een ander gezin dat het moeilijk hee�,
vind je het ﬁjn om met verschillende culturen en leefs�jlen in aanraking te komen
en heb je tenminste een dagdeel per week
beschikbaar? Meld je dan als steungezin
aan via www.buurtgezinnen.nl.

Froukje is getrouwd,
moeder van twee jongens en werkt als RT-er
(begeleid leerlingen).
“Gezinnen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, koppel ik aan gezinnen die een warm
‘nest’ kunnen bieden aan andere kinderen.”

gavoorglasvezel.nl

In Rhenen is een bijzonder Corona-initiatief van
start gegaan. Het initiatief “Rhenen Verbindt” is
een kunstproject over deze bijzondere tijd en hoe
wij als mensen daarover denken. “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 meer
verbonden voelen. Al is het dan symbolisch,”
zegt kunstenaar Mascha Bossuyt van Think Pink
Studio. De winnares van Kunstenaar van het Jaar
2020 verkiezing geeft met dit initiatief vervolg aan
het winnende kunstwerk.

zorgorganisaties hebben ook meegedaan. “Het is
mooi om te ervaren hoe een thema als verbinding
mensen dichterbij elkaar brengt. Er kwamen veel
warme reacties binnen! Ik ben zeer dankbaar en
hoop dat veel mensen zich laten inspireren en troosten,“ zegt Mascha enthousiast, “We hebben ook
een heel fijn team van vrijwilligers die zich hebben
ingezet om al dat werk te doen. Zonder die mensen,
organisaties en hulp was dit niet gelukt.” Bedrijvenkring Rhenen, DELTA Fiber Netwerk en het Cultuurplatform Rhenen steunen het initiatief en maakten
het financieel mogelijk.

Stap voor stap kleurt de binnenstad van Rhenen
roze. Als symbool van verbinding. Aan rood draad
hangen wapperende kaartjes ingevuld door mensen
uit Rhenen, Elst en Achterberg. Meer dan 1.500 antwoorden op de vraag “Wat heb je geleerd in 2020?”.

Rhenen Verbindt ook kunstenaars
Vier Rhenense kunstenaars beschilderden de inleverboxen voor de kaartjes. De stadsdichter van
Rhenen maakte een gedicht over Rhenen Verbindt.
Fotograaf Max ter Burg maakt bijzondere foto’s van
hoe alles in de stad hangt. En als kers op de taart
is er een lied gemaakt door stemkunstenaar Bob
Smeenk. Hij woont in Elst en kwam met het initiatief
in aanraking. In het lied heeft hij teksten verwerkt
uit kaartjes. Het lied is aangrijpend, melancholiek en
soms grappig. Het lied is te beluisteren via de website.

Is Buurtgezinnen iets voor jullie gezin?
Ik kom graag langs. Bel 06-22961694 voor een
afspraak of stuur een mail naar
froukje@buurtgezinnen.nl.

Anita

Anita Brugman is
coördinator van
Buurtgezinnen in de
gemeente Rhenen

Anita is moeder van twee
dochters, ondernemer
en met haar gezin zelf
steungezin voor Buurtgezinnen. “Als andere ouders ondersteuning kunnen geven vanuit een
warm hart en met eerlijke aandacht, dan maakt
dat echt verschil voor kinderen en voor hun ouders. Neem gerust contact met me op.”
Bel 06-54208289 of stuur een mail naar
anita@buurtgezinnen.nl.

De roze kaartjes kleuren de stad op 7 verschillende
plekken. Ieder cluster met kaartjes heeft volgens de
kunstenares een andere betekenis. “Er zit symboliek
in de manier waarop de kaartjes zijn opgehangen.
Ieder cluster heeft een naam. De naam en de manier
waarop de kaartjes zijn opgehangen, drukken een
aspect uit van verbinding (op een abstracte manier),
” zegt Mascha.
Het kunstwerk beslaat meer dan 500 meter aan
kaartjes. Burgemeester Van der Pas en kinderburgemeester Mila Petersen zijn enthousiaste ambassadeurs van het initiatief. Scholen, verenigingen en
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nend of de kaartjes opgehangen mochten gaan worden vanwege de nieuwe regels rondom de lockdown.
“Ik ben heel blij dat de gemeente heeft meegedacht
hoe we het wél konden doen binnen de regels. Als je
gaat kijken bij de kaartjes blijft het uiteraard belangrijk

om zelf goed te letten op
het houden van afstand tot
elkaar.”
Meer informatie:
www.thinkpink.studio/rhenenverbindt

Plattegrond: 7 plekken

Zelf kijken
Iedereen kan (Corona-proof) de antwoorden lezen
op de kaartjes. “Als je voor je noodzakelijke boodschappen door de binnenstad van Rhenen loopt,
kun je op verschillende plekken de kaartjes zien die
iedereen heeft ingevuld.” Het was nog even span-
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Stadsmuseum: Reflectie, Wat heb ik geleerd in 2020?
Cunerakerk: Omarmen, Van verhalen van anderen.
Start vrijheidsroute: Vrijheid, Keuze om verbinding te maken
Bij Martino’s: Afstand, Overbruggen van verschillen
Door de Molenstraat: Ruggengraat, Op één lijn komen
Pleintje bij Jumbo: Diversiteit, leven in een complexe samenleving
Vanaf het Elizabeth Plantsoen en de Brakken 4 lijnen verschillende lijnen:
Invalshoeken, respect voor verschillende perspectieven
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VANARKEL / BUFFOON®
40 jaar! DAMES & HEREN

U voordeel
Van Arkel
Uw
persoonlijke
Uw
persoonlijke
Dorpsstraat
3a | Opheusden
Scheepjeshof 82 | Veenendaal
auto-importeur
auto-importeur
Molenstraat 3 | Rhenen
wenst
u
een
2 stuks stretch katoenen en jeans
Tel. 06 23 82 22
74
wenst
u
een
broeken van bekende merken.
Openingstijden:
gelukkig
en
dinsdag
t/m zaterdag
gelukkig
en
Lengtematen 30 - 32 - 34 75,- 36 - 38 85,- van 10.00 tot 17.00 uur.
verkeersveilig
verkeersveilig 2020
2020

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

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

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

AUTO NODIG?
www.inqar.nl

Heeft alles voor uw huisdieren!
Cuneraweg 385 Rhenen Tel. 0318 - 52 17 90

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

spraak.
Bel voor een af
r open.
Wij zijn regulie
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WinterSALE
Je bent vanaf 20 januari weer van harte
welkom. Boek online alvast jouw slaaptest

Doe de

Slaaptest

en ontdek
jouw persoonlijke voordeel

Vanaf

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

Draai- en schuifdeurkasten

van 1581,- voor

1185,

75

Boxspring Narvik

SZ2000 bodem - 140x200 cm. Prijs incl.
pocketveermatrassen (SZ2000) en
koudschuimtopper (T2200).

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen
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Conny Plomp, collages in optima forma
Jullie verslaggever is gek op het Victoriaanse tijdperk. (ong.1830-1901)
Ook een tijdperk waarin prachtige
kamerschermen werden gemaakt
d.m.v. het aanbrengen van collages.
(Een collage is een kunstvorm, waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van
uitgeknipte of gescheurde stukken
papier of ander materiaal, die met lijm
op een steviger drager, bij voorbeeld
papier of schildersdoek geplakt worden. De gebruikte materialen kunnen
bijvoorbeeld zijn: (kleine) losse objecten, knipsels uit tijdschriften (tekst, foto’s, advertenties), delen van originele
foto’s, tekeningen, gescheurde stukjes
van een mislukte aquarel.).
Misschien daarom werd ik op Instagram getriggerd door het werk van
Conny Plomp. Een afspraak werd snel
gemaakt. Conny werkt in Rhenen als
verpleegkundige en als casemanager dementie bij Buurtzorg. Zij geeft
ook schrijfworkshops/-cursussen onder haar bedrijfsnaam SchrijfPassie.
In deze coronatijd aangepast aan wat
mag en kan. Zij woont nu 10 jaar in Rhenen en geniet nog elke dag van zowel
de stad zelf als de prachtige omgeving.
Zij is altijd actief geweest in diverse verenigingen. Onder meer bij Toneelclub
De Hucht. Haar collages maakt zij met
alles wat bruikbaar is. Zij knipt uit allerlei tijdschriften met voorkeur voor de
oude tijdschriften uit de jaren 50/60,
maar zij gebruikt ook andere materia-

CULTUURLADDER VAN DECEMBER & JANUARI
Wij beseffen ons dat het een
veelbewogen jaar is geweest voor
iedereen om zo op afstand van
elkaar te blijven, terwijl juist zoveel
mensen behoefte hebben aan
warmte in onze gemeenschap.
Het is mooi hoe alle burgerinitiatieven te hebben zien ontstaan in
deze mooie gemeente. Daardoor
heeft men elkaar echt verder kunnen helpen. Waanzinnig! Daar zijn
wij oprecht trots op.

len zoals wol, kant, foto’s etc. etc.
Op de tafel ligt een behoorlijke stapel plakboeken waarin zij haar werk
bewaart. Indrukwekkend. Op mijn
opmerking je zou er eens een boek
moeten laten drukken met deze kunstwerken komt zij gelijk met een boekwerk op de proppen.
Ik vind het er mooi uitzien ofschoon zij
er niet helemaal tevreden mee is. Meningen verschillen. In principe maakt zij
één kunstwerk op A4 formaat per dag.
Overigens niet alleen collages maar
ook met kleine schilderijtjes. Een creatieve vrouw waarvan wij nog wel meer
zullen zien.
Als komend jaar de coronatijd voorbij is
zal zij ongetwijfeld weer meedoen met
de Kunstroute. Conny bedankt voor
het gesprek en inzage in je mooie werk.

Indische maaltijden
vers bereid in onze open keuken

Zelf dragen wij met het Cultuurplatform vooral op cultureel
gebied een steentje bij, zoals je
natuurlijk van ons gewend bent.
Graag willen wij cultuur nóg beter
op de kaart zetten voor ons allen.
Daarom hebben wij een volledig
nieuwe website gebouwd om
mooie evenementen weer onder
jouw aandacht te brengen. Bekijk
snel www.cultuurinrhenen.nl.
Cultuurplatform Rhenen wenst jou
een heel fijne Kerst en een superstart van 2021 toe. Graag zien wij je
snel weer in levende lijve.

t/m 2 januari
Jong en Bevrijd
t/m 27 februari
Expo: ‘Het Raadsel van de Rijnpoort’
t/m 27 februari 17:00-21:00 uur
China Light Magic Forest
Locatie: Ouwehands Dierenpark
Prijs: 0 t/m 2 jaar: gratis.
3 t/m 9 jaar: €15,50.
10 jaar en ouder: €18,00.

Losse culturele events
31 december 13:00-14:00 uur
Mediteren voor de wereldvrede
Locatie: de Vlam.
Prijs: gratis.
16 januari 20:00 uur
Gitaarduo Elias-Cordas
Locatie: de Vlam.
Prijs: 0 t/m 18 jaar gratis.
19 t/m 26 jaar: €12. 27+: €18.
t/m 17 januari
Aanschouw ‘Rhenen Verbindt’
Locatie: Binnenstad Rhenen.
Prijs: gratis.

Terugkerende evenementen
Schema Stadsmuseum
Prijs: 6-17 jaar: €4. 17+ jaar: €6,50.
Incl. drankje. Museumkaart geldig.
Locatie: Markt 20.

Wilt u ook uw culturele event gratis

zichtbaar maken in de Cultuurladder?

Meld u zich dan aan via de website.

Met deze uitgave van Cultuurplatform Rhenen zie
je snel alle culturele activiteiten in Rhenen, Elst en

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

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

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

WAGENPARKBEHEER
Met een vertrouwd contactpersoon

Al onze Indische maaltijden worden
dagelijks vers bereid in onze fris
ingerichte open keuken; voor
iedereen zichtbaar vanuit
de Toko.
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Prins Bernhardlaan 8 • Veenendaal • +31 318 762 762
www.tokoveenendaal.eu

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Hoe Guerrilla ben jij met je bedrijf
helemaal niet achter zat, maar het spontaan
is opgezet. Als bedrijf of merk om van te
watertanden natuurlijk. Nog even los van
het fantastische doel en opbrengst die dit
teweeg bracht.

Wij Nederlanders zijn een apart
volkje. Met name als het om regels
gaat. Het eerste wat we ons afvragen is,
net als bijvoorbeeld nu met de Corona
regels; hoe kan ik ze omzeilen, of hoe
kom ik er onderuit. Ook bij andere
regels is dit vaak het geval. Soms
begrijpelijk, maar redelijk guerrilla als
je het mij vraagt. Toch geldt dit vaak
niet voor ondernemers en bedrijven als
het gaat om hun marketingactiviteiten.
Laten we vooral niet buiten de pot
pissen, binnen de kaders blijven en
vooral NIET opvallen. En juist Guerrilla
Marketing leent zich hier enorm voor.

Kan ik als lokale ondernemer Guerrilla
Marketing inzetten
Absoluut en vrij makkelijk ook. Het enige
wat er van je gevraagd wordt is creativiteit
in het bedenken van ludieke acties. Maar
creatief moet je als ondernemer toch al zijn
nietwaar? Laat ik een simpel maar oh zo
effectieve voorbeeld geven.

Wat is Guerrilla Marketing?
Guerrilla marketing is een marketingtechniek die poogt om met beperkte middelen
een groot resultaat te bereiken. Guerrilla
marketing is erop gericht om in een zeer
korte tijd veel media-aandacht of aandacht van het publiek te behalen. Veelal zijn de
kosten een fractie van de kosten die dure campagnes met zich meebrengen.
Omdat het vaak om ludieke, veelzeggende acties of een bijzondere actie of stunt gaat,
is guerrilla marketing snel en effectief. Op deze wijze bereiken ondernemingen een
groot publiek. Hierbij zijn kranten, blogs, radio en televisie bij een goede stunt graag
bereid om de campagne te melden als nieuws of curiositeit. Dit maakt dat de kosten
voor een guerrilla actie voor ondernemingen laag zijn in verhouding met het resultaat
hiervan.
Gebruiken grote bedrijven of merken Guerrilla Marketing?
Zo zouden gek zijn als ze het niet doen. Nog even los van budgetten willen zij tenslotte
ook maar twee dingen, naamsbekendheid in combinatie met meer verkoop. En is dat
ook niet de essentie van Marketing? Soms ontstaat het ook spontaan. We herinneren
ons allemaal nog wel de Ice Bucket Challenge die geld opleverde ter bestrijding van
ALS. Een mooie zogenaamde internetmeme ontstond. Wist u dat de stichting ALS hier

De actie op zich is ondertussen misschien
wel 30 jaar oud. Onlangs had een lokale
Expert ondernemer bedacht dat men zich
in kon schrijven om 24u op 3 verschillende
wasmachines te zitten. Live in de etalage
uiteraard. U voelt hem al aankomen, de 3
merken wasmachines werden kosteloos
beschikbaar gesteld door…, inderdaad, de 3
merken. Iedereen kon zich vooraf inschrijven
en de trekking welke 3 personen waren uitverkoren, werd live via hun Facebookpagina
uitgezonden. De actie werd ondersteund door een advertentiecampagne in de lokale
krant, betaald door…, inderdaad de 3 leveranciers van de wasmachines. Gedurende
de dag zelf, uiteraard op een zaterdag, kwamen er diverse lokale radio- en TV-zenders
langs, lokale kranten besteden er aandacht aan en het bedrijf ging ook op diverse social
mediakanalen viraal. Maar het belangrijkste was misschien nog wel, er werd die dag
70% meer omzet werd gescoord dan andere zaterdagen. En de kosten voor deze
actie? Nul euro!
Tot slot wil ik alle ondernemers oproepen, wees in 2021 eens wat meer guerrilla!
Houden wij ons ondertussen braaf aan de regels om het Corona virus in te dammen.
Fijne kerstdagen en een gezegend, succesvol, maar vooral gezond 2021.
Gert de Lange
Marketingspecialist

Wij bezorgen in: Rhenen, Elst, Achterberg,
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
€15,00
Bezorging en afhalen mogelijk.
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Ko m t u w
a d v e rt e n t i e
b i n n e n 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
Colofon

Eigenwĳs Lokaal Gemeente Rhenen,
Gemeente Neder Betuwe, Lienden,
Ommeren en Ingen. 21.000 Exemplaren
Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.
Tips voor redactie? Mail naar info@eigenwĳslokaal.nl of
info@vsbrhenen.nl t.a.v. Yolanda Gerritsen of Mark Lieftink
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

BLIJF
VERBONDEN
JUIST NU
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Vier jaar op rij de
hoogste waardering!
Klanten geven ons
deze cijfers in 2020:

Algemeen

Internet
en Mobiel
Bankieren

8,7

9,4

Service

8,7

Bron: Bankenmonitor Consumentenbond
2017, 2018, 2019, 2020
Commitment verzekeringen

Achterbergsestraatweg 1
3911 CR Rhenen
T (0317) 61 39 66
E administratie@commitmentverzekeringen.nl
I www.commitmentverzekeringen.nl

Uw bank dichtbij.
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Verzekeringen
Uw toegewijde
financieel adviseur

Hypotheken

Deskunig advies en
persoonlijke service

Financieringen

Voor particulier,
ZZP en mkb

Pensioenen

Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN
info@commitmentverzekeringen.nl | (0317) 61 39 66

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Diepduiken in het leven van:
Grace Romeijn
Een fotoshoot in combinatie met een
leuk gesprek op de Grebbeberg op een
zomerse woensdag in november. Het
zonnetje scheen en redelijk stil.
Ik heb Grace leren kennen toen ik een
fotoreportage van het huwelijk
van haar zus Joy moest maken. Terwijl de bruid zich
aan het aankleden was
met behulp van zussen
en moeder kwam deze
zus even op de bank in de
kamer rust nemen. Daar
ik toch al wat foto’s aan
het maken was, onder
meer van de aanstaande
bruidegom, vroeg ik haar
“zal ik gelijk paar foto’s
van jou nemen.” Dat was
niet tegen dovevrouwsoren gezegd zij ging er gelijk
voor zitten. Ik zag gelijk die heeft het
meer gedaan. En dat was helemaal goed
gedacht. Maar daarover later meer.
Grace komt uit Elst bij Rhenen en heeft
nog 3 zussen en 4 broers. Een groot gezin dus. Ik heb ze allemaal leren kennen
op bovengenoemde bruiloft. Allemaal
verschillend zowel in karakter als in uiterlijk. Wel hebben ze allen goede genen
van de ouders meegekregen. Zowel de
dames als de heren. Grace studeert aan
het Perron ( voorheen CSV) in Veenendaal. Richting zorg en welzijn. Op dit mo-

ment loopt zij stage bij een zorggroep op
de afdeling somatiek. De term somatiek is
voor mij onbekend dus een kleine uitleg is
op zijn plaats.
Waar staat somatiek voor
Zorg en behandeling bij een chronische
lichamelijke aandoening, zoals de ziekte
van Parkinson, een chronische longziekte
(COPD) of een beroerte (CVA), heet ook
wel somatische zorg. Er zijn verschillende lichamelijke aandoeningen die onder
somatische zorg vallen. Ook is een mix
van verschillende aandoeningen mogelijk
of kan er sprake zijn van slijtage van het
lichaam dat uw zelfredzaamheid verstoort.
Bij een chronische ziekte kunt u denken
aan:
Ziekte van Parkinson
Chronische bronchitis en longemfyseem
(COPD)
Beroerte, hersenbloeding of bloedprop in
de hersenen (CVA)
Nierfalen
Hartfalen
Reuma
Kanker
De stage is 2 dagen per week de rest van
de week gaat zij naar school. Thuis leren
is er niet bij. Op school moet zij ook praktijkervaring opdoen en dat kan niet thuis.
Zij geeft aan, dat het lichamelijk best zwaar
werk is. Uiteraard moeten de medewerkers/sters bij de zorggroep zich ook aan
de richtlijnen van het RIVM houden. Dat

voor zover de “opleiding en werk” kant.
Ik ben nieuwsgierig wat deze jongedame
verder doet in haar vrije tijd. Haar verhaal roept voor mij geen verbazing op. Zij
doet veel modellen werk. Voor zowel professionele als amateur fotografen.Vanaf
haar negende jaar werd zij al gevraagd
om model te staan, maar dat werd door
haar ouders niet altijd leuk gevonden. Zij
vonden haar daarvoor te jong en was ook
tegen hun geloof. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. En als zij iets wil
dan ………. Ja dan moeten de ouders zich
toch voegen. Zeker toen de jongedame (
thans 19) in kwestie de leeftijd van 16/17
jaar had bereikt. En zeker haar moeder
is wat haar ambitie (fotomodel ) betreft
meegegroeid. Ook moeder heeft vele foto’s van haar dochter gemaakt. Grace is
wel altijd voorzichtig. Zij gaat niet zomaar
met fotografen mee. Gedegen onderzoek
gaat hieraan vooraf. En terecht. Er zijn
ook fotografen onder ons die niet altijd
goede bedoelingen hebben.
Voor enkele bekende kledingmerken
heeft zij al diverse fotoshoots gedaan. En
dat blijkt wel uit haar professionele houding tijdens onze shoot op de Greb. Buiten model staan doet zij veel aan fitness
en paardrijden. Ook fotobewerking doet
zij graag. Zij is druk aan het sparen voor
een nieuwe camera zodat zij hier ook mee
aan de slag kan.
Het ideaal voor haar zou zijn als zij haar
geld zou kunnen verdienen met modellenwerk. Ik zou zeggen: Ga ervoor meid.

OPRUIMING
Onze winkel is helaas gesloten maar gelukkig hebben we ook een hele mooie webshop!
Zo kunt u altijd coronaproof shoppen. De actuele kortingen op de beste merkschoenen vindt u op:

STEENGOEIESCHOENEN.NL
de verrassend veelzijdige webshop van:

Heeft u dit jaar onze winkel bezocht? Hartelijk dank voor uw vertrouwen.
We wensen u prettige kerstdagen en een gezond en goed lopend 2021.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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De winkeliersvereniging

Rhenenstad
wenst iedereen

een gezond 2021

W i n k e l i e r s v e r e n i g i n g r h e n e n s ta d

Eigen & Wijs Lokaal | December 2020

Een EigenWijs Omaatje

door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Het Jaar afsluiten zonder Kerst met Oma
haar Verjaardag 90 Jaar…
Mark: Hoi Oma, ik kreeg de voicemail was je
gevallen?
Oma: Mark, Ja, ik zag het antwoordapparaat
knipperen maar je had niks ingesproken.
Mark: Nee ik dacht je belt wel terug. En kijk
eens aan.
Oma: Ja het is een rara tijd door de corona.
Het komt nu wel dichtbij. Het is wat het is
Mark… en dan ook nog het land op slot, maar
ja het is eenmaal zo.
Mark: a, het is wat he en dat vlak voor je
90ste Verjaardag en voor de Kerst.
Oma: Ja, het is niet anders Mark ik had ook
graag een feestje gegeven en alle mensen
weer om me heen gehad. Het is toch een
mijlpaal in mijn leven… Wie had dat gedacht,
90 jaar!
Mark: Klopt Oma maar de 100 halen we
ook wel. Wellicht kunnen wij met z’n allen
iets voor je doen. Zullen we de lezers van
ons gesprek vragen om een lief berichtje
te mailen dan print ik ze uit en breng ik ze
tussen kerst en oud en nieuw bij je langs.
Oma: Mark lezen ze dan waar wij over
praten? De mensen kennen mij toch niet?
Jij bent de krantenman maar ik hoop dat we
in de zomer wel samen met Opa een feest
kunnen geven.
Mark: Nou laten we dat hopen en dan vieren
we het dubbel.
Oma: Morgen ga ik naar de Oogkliniek voor
de laatste check en dan een nieuwe Bril

uitzoeken. Als het mag tenminste, alles zit
dicht. Ik hoop dat ik nog brood kan halen.
Mark: Niet alles zit dicht en je kan brood
halen anders doe ik dat wel voor je.
Oma: Zelf ben ik ook door de operatie al heel
lang niet in het Dorp geweest dus zou niet
weten wat er wel en niet open is. Hoop dat de
Kapper open is, ik zie er niet uit!
Mark: Nou Oma slecht nieuws die zijn dicht…
Maar ik kan wel even met de tondeuse
langskomen en je kortwieken. Hahaha
Oma: Ja ja Mark maak jij er maar grapjes over
hahaha
Mark: Bij ons was het ook even spannend
want iedereen had buikgriep vorige week
dus ook allemaal aan de testen…
Oma: Oei vervelend, is iedereen weer beter?
Opa hoest ook , maar dat doet hij elk jaar.
Ook met het voorjaar dus lijkt me niks aan de
hand.
Mark: Kijk maar uit Oma bij klachten wel
testen voor de zekerheid. Heb je trouwens
nog wensen voor je verjaardag? Of heb je
alles al
Oma: Whahah ja, ik heb alles en anders koop
ik het. Wat ik wil kan niet en dat is een feestje!
Ik hoop dat ik nog leef als het wel weer kan,
want wij zijn daar ook wel aan toe.
Mark: Ik ga alle lezers vragen een lief
berichtje te mailen en je een hart onder
de riem te steken. Wij wensen je een fijne
verjaardag en ik zal dan tussen kerst en
oudjaar alles even langs brengen. En Jumbo
Lienden gaat aan de slag.
Oma: Nou Mark ik ben benieuwd veel s6 met
de laatste krant en tot 2021
Mark: Verjaardag wensen voor Oma’s 90ste
verjaardag ( mark@eigenwijslokaal.nl )

groet Mark

Daar zit muziek in...
Op de lagere school
hadden wij een onderwijzer die
elke maandag een verrassing
op
het
schoolbord
had
getekend: de tekening stelde
een spreekwoord of gezegde
voor, en als klas moesten wij
uit de tekening opmaken welk
spreekwoord dit dan was.
Mijn basisschool periode ligt
inmiddels al zo’n 50 jaar achter
me, maar nog steeds zijn een hoop
spreekwoorden “gesneden koek”
oftewel: geen probleem!
Bij het regelen van een uitvaart
vliegen
de
spreekwoordelijke
gezegden mij soms om de oren, en
wordt muziek op allerlei manieren
ingezet. Veelal begint dit vrij direct
als men niet uit de toon wil vallen.
Vaak is er binnen het gezin wel
iemand die veel noten op zijn zang
heeft en de boventoon voert, maar
als diens omgeving niet naar zijn of
haar pijpen wil dansen, zal hij of zij
een toontje lager moeten zingen.
Ik probeer dan om alle registers
open te trekken en zet alles op
haren en snaren om een uitvaart te
organiseren die als muziek in ieders
oren klinkt. Na afloop zing ik dan het
hoogste lied en luister in mijn auto
naar de radio waar regelmatig een
muziekstuk uit de “Uitvaart Top 10”
langskomt.
Op de eerste plaats van deze Top

10 staat al jaren het duo Sarah
Brightman met Andrea Bocelli, op
de voet gevogld door Eric Clapton
en Marco Borsato. Ook Metallica,
Guns N’Roses en Queen hebben hun
weg naar deze hitlijst gevonden.
Wat is het doel van muziek bij een
uitvaart? Hier kun je eigenlijk van alles
bij bedenken. Een stilte voelt voor
veel mensen ongemakkelijk. Het is
voor ons als uitvaartleiders soms ook
moeilijk om mensen stil te krijgen, er
is altijd wel iemand aanwezig om de
eerste viool te spelen. Maar muziek
bij een uitvaartplechtigheid kan
ook een mooie onderbreking zijn
en een bruggetje vormen tussen de
sprekers.
Muziek kan overheersen, net als
die uitvaart waarbij sprekers niet
gewenst waren, en er een heel
uur naar klassieke muziek werd
geluisterd. Omdat ik vaak achterin
de zaal ben, zie je na een tijdje dat
mensen niet meer stil kunnen zitten
en er een vrij ongemakkelijke sfeer
ontstaat.
Maar het gebeurt vaker dat muziek
ontroert, je kan raken, en een
innerlijke stilte creëert. Voor mij is
het elke keer verrassend naar welke
muziek we gaan luisteren en mijn
wens is dan ook dat de lier niet aan
de wilgen wordt gehangen.
Marja Oosterman
www.oleander-uitvaartzorg.nl
06-52553676

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

Ik ben Marja

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

Mag ik
u begeleiden?
Ik ben Marja

meer informatie uit je administatie?

arja

g ik iden?
a
M begele
u 6655
www.ACMA.nl | 085 - 822
en M

Ik b

Altijd en overal up-to-date met Boekhouden 3.0

Bezorging in Veenendaal, gemeente Rhenen,
Ede, Bennekom, Wageningen en de Klomp.
www.tokoveenendaal.eu

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

www.vangessel.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Buurtgezinnen zoekt steungezinnen

Advertorial

Jij kunt het
verschil
maken in
het leven
van een
kind
Broer Peter en zus Sandra draaien maandelijks een weekend
mee in het gezin van Marieke en
Arjan en hun drie kinderen. Dat
weekend hebben ze vijf kinderen
en is het in en rondom hun huis
een gezellige boel. In het begin
was het even spannend maar al
snel bleken de kinderen prima
met elkaar overweg te kunnen.
Marieke: “In ons gezin reilt en zeilt
het allemaal wel en we hadden ruimte en �jd over om met anderen te
delen. Toen zijn we gaan rondkijken
hoe we dat in konden vullen en kwamen we aanvankelijk uit bij pleegzorg. Maar dat leek ons best een
hele aanslag op ons gezin. Een vriend
appte ons toen met de vraag of we
al eens over Buurtgezinnen hadden
nagedacht.”

stockfoto

Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat
kinderen ﬁjn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.
“Op het moment dat het oproepje
voor deze kinderen voorbijkwam,
leek ons dat heel interessant. Een
jongetje en een meisje van ongeveer dezelfde lee�ijd als onze eigen
kinderen. Maar toen bleek dat we
de kinderen al kenden via de basisschool. Dus we vroegen ons wel even
af hoe dat zou gaan. Dat hebben we
met elkaar en de coördinator van
Buurtgezinnen besproken en in de
prak�jk gee� het geen problemen.”

Fijne break

“De kinderen komen een keer per
maand een weekend logeren. Ze
draaien mee in ons gezin en we doen
gewoon wat we met onze eigen kinderen ook doen,” legt Arjan uit. “Dat
hoe� niet veel te kosten. Het is niet

Zo werkt Buurtgezinnen:

Een steungezin wordt voor een langere periode
de steun en toeverlaat voor een vraaggezin rondom de kinderen. Samen met de coördinator van
Buurtgezinnen bespreek je welke ondersteuning
je zou willen bieden, welke kinderen in jullie gezin passen (lee�ijd, j/m) en hoeveel �jd je ervoor
beschikbaar hebt. De coördinator kijkt welke
gezinnen het beste bij elkaar passen, maakt de
match en begeleidt beide gezinnen maximaal
twee jaar.

Ons motto: Opvoeden doen
we samen
De vragen variëren. Bijvoorbeeld: een (halve)
dag per week een peuter opvangen, een kleuter

dat we allerlei exper�se in huis hebben. Maar zo geven we een andere
ouder wat rust en geef je een kind
een ﬁjne break.”

“Buurtgezinnen zoekt
iemand die met jou wil
spelen”
Super gezellig

Marieke vertelt dat Peter onlangs
maar al te graag aan een geïnteresseerd vriendje op school uitlegde
hoe Buurtgezinnen werkt: “Ik ga een
keer in de zoveel �jd bij Marieke en
Arjan spelen of logeren en dat is super gezellig. En als jij dat ook wilt,
dan moet je je moeder naar de website sturen om je aan te melden. Dan

naar zwemles of sport brengen, een rus�ge huiswerkplek bieden aan een puber of kinderen uit
een vluchtelingengezin helpen bij het leren van
Nederlands.

Aanmelden?

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met
kinderen, grootouders en volwassenen
zonder kinderen met opvoedervaring. Wil
je op vrijwillige basis iets betekenen voor
een ander gezin dat het moeilijk hee�,
vind je het ﬁjn om met verschillende culturen en leefs�jlen in aanraking te komen
en heb je tenminste een dagdeel per week
beschikbaar? Meld je dan als steungezin
aan via www.buurtgezinnen.nl.

gaat Buurtgezinnen voor je zoeken of
er iemand is die met jou wil spelen.
Dat is het eigenlijk.”
“Prima uitgelegd toch?” lacht Marieke. “Zo simpel kan het zijn. Gekker
hoe� het niet. Zo is iets moois ontstaan. Dat is ontze�end leuk. Want
dat is ook het idee van Buurtgezinnen; dat het dichtbij is en dat je omkijkt naar elkaar. Dat je samen zorgt
voor elkaar en dat is heel waardevol.”

“Omkijken naar elkaar”
Posi�eve energie

”Ben je een stabiel gezin en heb je
het gevoel dat je nog meer te geven hebt, dan zeg ik zeker doen, vult
Arjan aan. Je krijgt er veel voor terug,
heel veel posi�eve energie.”

Froukje

Froukje van Haut is
coördinator van
Buurtgezinnen in de gemeente Neder-Betuwe
Froukje is getrouwd,
moeder van twee jongens en werkt als RT-er
(begeleid leerlingen).
“Gezinnen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, koppel ik aan gezinnen die een warm
‘nest’ kunnen bieden aan andere kinderen.”
Is Buurtgezinnen iets voor jullie gezin?
Ik kom graag langs. Bel 06-22961694 voor een
afspraak of stuur een mail naar
froukje@buurtgezinnen.nl.

Anita

Anita Brugman is
coördinator van
Buurtgezinnen in de
gemeente Rhenen
Anita is moeder van twee
dochters, ondernemer
en met haar gezin zelf
steungezin voor Buurtgezinnen. “Als andere ouders ondersteuning kunnen geven vanuit een
warm hart en met eerlijke aandacht, dan maakt
dat echt verschil voor kinderen en voor hun ouders. Neem gerust contact met me op.”
Bel 06-54208289 of stuur een mail naar
anita@buurtgezinnen.nl.
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Stichting Onky Donky heeft veel nieuws te vertellen op persmoment!
Een nieuwe mascotte, nieuwe ambassadeur en goede vriend maar
het aller belangrijkst een landelijke
scholenactie! Vandaag 30 november 2020 mocht ik aanwezig zijn bij
een mooi opgezet spektakel. (Door
corona kon het niet zo uitbundig
als men had gewild dus in kleinere
kring)
De genodigden konden buiten op 1,5
meter plaatsnemen in een tent achter
het Onky Donky huis om onder andere
kennis te maken met de nieuwe mascotte genaamd Fonkel wat synoniem staat
voor stralen. Want dat is wat de mascotte op een Onky Donky dag doet. Hij laat
kinderen die beperkt worden in het kind
zijn stralen op hun onvergetelijke dag in
het Onky Donky huis gevestigd in Ouwehands Dierenpark.
De huidige mascotte was aan zijn rust
toe en mag van zijn oude dag gaan genieten. Hij heeft zijn best gedaan. Optredens tijdens de vele dagen in het
Onky Donky huis waar kinderen en hun
ouders/begeleiders aanwezig waren,
maar ook tijdens speciale dagen in het
centrum van Rhenen. Zeer vermoeiend.
Zeker als het ook warm is in de zomer.
De nieuwe mascotte zal hier iets minder
last van hebben deze is speciaal op maat
gemaakt en heeft zelfs een ventilator in
zijn hoofd!
Er waren een 3-tal bekende Nederlanders aanwezig die alle drie een mooie bijdrage
aan deze middag hebben geleverd. Kim-Lian van der Meij en rapper Dani Apeldoorn
zongen het nieuwe Fonkel, jij bent mijn vriend mascottelied en Giedo van der Garde
coureur en presentator heeft op het persmoment een landelijke scholenactie voor
Onky Donky gestart.
Noodzaak scholenactie
Ook op stichting Onky Donky heeft Covid-19 zijn weerslag. Om die reden is er een
scholenactie ontwikkelt voor in eerste instantie alle basisscholen in Gelderland,
Utrecht en al het speciaal onderwijs in Nederland. Basisscholen worden gevraagd
om in actie te komen voor Onky Donky en ontvangen een informatiekit met alles wat
hiervoor nodig is. Er is zelfs een Fonkel lespakket ontwikkelt wat basisscholen in de les
kunnen gebruiken. Het thema is: elk kind is uniek en mooi. Je leest hier meer over op
www.onkydonky.nl/scholenactie
Ik sprak met de 3 bekende Nederlanders na afloop van het persmoment en op mijn
vraag of zij weleens van Onky Donky hadden gehoord moesten Kim-Lian en Dani reageren met Neen. Giedo was er zeer zeker wel mee bekend. (hij was al goodwill ambassadeur) Op mijn vraag wat zij van deze Stichting vinden werd volmondig als reactie
gegeven: Fantastisch.Het verzoek van de Stichting aan hen om als Goede Vriend en
Ambassadeur op te treden werd dan ook graag geaccepteerd.
Goodwill ambassadeur
Giedo is een autocoureur en werd wereldkampioen karting waarna hij furore maakte
in de Formule 3, de Renault World Series en de GP2. Hij debuteerde in 2013 in de
Formule 1 en werd drie jaar later kampioen in de European Le Mans Series. Ook is hij
regelmatig te zien als analist bij het F1 Café op Ziggo Sport.
“Mijn droom is uitgekomen, namelijk het rijden in de Formule 1. Ik vind het prachtig om
nu ook dromen van anderen in vervulling te zien gaan en daaraan te kunnen bijdragen.
Voor mij is het erg belangrijk om kinderen een onvergetelijke dag te kunnen geven!”
Goede vriend van
Kinderboekenreeks Dierendorpje met hierin lange voorleesverhalen, korte versjes én
liedjes. Deze kinderboekenreeks is geschreven door Kim-Lian van der Meij en Gitte
Spee. De illustraties worden gemaakt door Gitte Spee en het bijhorende liedje ingezongen door Kim-Lian. Kim-Lian en Gitte dragen Onky Donky een warm hart toe door
goede vriend van Onky Donky te zijn. Beide partijen hebben dezelfde doelgroep &
beleven avonturen in een wereld vol dieren waar iedereen zichzelf mag zijn en vriendschap voorop staat!
Wij zijn “Goede vriend” van Onky Donky geworden, omdat wij het een mooi initiatief
vinden dat zich richt op de kinderen in Nederland. We vinden het uniek dat een stichting zich niet beperkt tot slechts één doelgroep, maar dat kinderen met verschillende
achtergronden en om diverse redenen in aanmerking komen voor zo’n onvergetelijke
Onky Donky Dag. Een kind moet kind kunnen zijn en lachen en stralen. Zo’n herinnering
is ontzettend waardevol voor een kind en daar willen wij graag aan bijdragen.
Zo heeft Kim-Lian het Fonkel lied ingezongen, komt ze voorlezen uit Dierendorpje en

zingen met kinderen op diverse Onky Donky Dagen en zal Gitte Spee tijdens een Onky
Donky dag een workshop dieren tekenen verzorgen. Hiernaast wordt er een boekje
Dierendorpje aan de goodiebag toegevoegd. Voor in de toekomst wordt er gekeken
naar overige mogelijkheden.
Nieuwe Ambassadeur
Naast de goodwill ambassadeur en Goede Vriend van mag Onky Donky rekenen op
deze nieuwe ambassadeur: Dani Apeldoorn, een free-style rapper, singer-songwriter en producer. Dani Apeldoorn, is al vanaf jonge leeftijd bezig het maken van muziek.
Eind 2019 maakte hij zijn debuut EP “Even Apeldoorn Bellen” en hiermee was hij ook
te zien bij de grootste hip-hop platforms van Nederland. Zijn muziek kenmerkt zich
door de autobiografische en motiverende teksten. Dani heeft het rap gedeelte van
het Fonkel lied voor zijn rekening genomen, zal in de toekomst diverse Onky Donky
dagen bijwonen en een freestyle rap training geven. Voor in de toekomst wordt er
gekeken naar overige mogelijkheden.
Het festijn werd, buiten het ten gehore brengen van het nieuwe Fonkel lied, ook opgeluisterd met dansoptreden van kinderen van dansschool Dansemiek en FBLZ Urban
dance academy van Hedwig Visser. (het liedje zit nog steeds in mijn hoofd. Erg pakkend nummertje).
Om zo veel mogelijk kinderen die beperkt worden in het kind zijn een onvergetelijke
dag te kunnen bezorgen heeft de stichting meer financiële middelen nodig. Wil
jij hierbij helpen of wil je meedoen aan de
scholenactie? Kijk dan op:
www.onkydonky.nl/kom-in-actie

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Goed nieuws!
Glasvezel voor
Achterberg,
Elst en Rhenen!!
In Achterberg, Elst en Rhenen kozen veel
inwoners voor glasvezel, er zijn voldoende
aanmeldingen binnen gekomen. Dit betekent
dat we glasvezel gaan aanleggen in
Achterberg, Elst en Rhenen!
DELTA Fiber Netwerk wil iedereen die hieraan
heeft bijgedragen graag bedanken voor dit
fantastische resultaat!
Heeft u nog geen abonnement afgesloten?
Inwoners krijgen nog tot 15 januari 2021
de tijd om zich aan te melden zonder extra
aansluitkosten. Kijk op gavoorglasvezel.nl
voor meer informatie!

gavoorglasvezel.nl
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Mariska van den Broek,
van educationmanager naar webdesigner
Ik vroeg mij af hoe komt het dat een
jonge vrouw met een goede baan
als educationmanager bij Kerastase (onderdeel van L’Oréal) deze baan opgeeft en voor zichzelf begint als
webdesigner in deze toch wel lastige tijd.
Nu zit ik tegenover een enthousiaste dame die een mooi verhaal te vertellen
heeft. Ten eerste wie is deze Mariska (33). Geboren in Lelystad maar al vanaf
haar 1e levensjaar opgegroeid in Rhenen. Zij heeft ongeveer 5 jaar gewerkt als
haarstylist, daarna heeft zij gesolliciteerd bij Kerastase. Waar zij verkooptrainingen ontwikkelde voor kappers en evenementen organiseerde. Al snel bleek
dat zij meer in haar mars had en daardoor opgeklommen in het bedrijf tot Educationmanager Nederland. In deze functie moest zij ook paar keer per jaar naar
Parijs voor verschillende seminars en lanceringen van nieuwe producten. Trainingen moesten daar ook worden gevolgd aan de L’Oréal Sales Academy.
Zij heeft dit werk altijd met veel plezier gedaan. Ook toen al was zij geïnteresseerd in websites, webshops en webdesign en heeft zij online trainingen ontwikkeld voor klanten.
Zij werd verder getriggerd door de website welke was gekoppeld aan de winkel
van haar ouders. Haar ouders waren niet geheel tevreden over deze webshop/
website. Het ontwikkelen daarvan was niet echt goedkoop geweest.
Zij dacht: dat moet beter kunnen. Zij heeft zich ingeschreven voor een opleiding
in Nijmegen bij Heijsen Internet & Academy. Niet zomaar een bedrijf gezien de
opmerkingen op het internet.
• Beste Opleider van Nederland 2019
• Beste Opleider van Nederland 2018
• Beste Opleider van Nederland 2017
Een 10-daagse opleiding in Wordpress en Google adds tot Webdesigner en zij
kan de klant bedienen vanaf het ontwerp van de website/webshop tot hosting,
licenties aanvragen etc etc. Mariska; ‘Deze moeilijke tijd was JUIST het moment
om te starten met mijn eigen bedrijf omdat de wereld steeds digitaler wordt en
je in tijden zoals deze ziet hoe belangrijk het is om online goed vindbaar te zijn.’’
Tijdens dit gesprek geeft zij aan: Een vriendin die had gehoord, dat zij in januari
2021 ging starten, vroeg haar al in 2020 om een website te ontwerpen. Deze

website was zo opvallend (mooi) dat deze vriendin door RTL4 werd gebeld of
zij een interview met haar mochten doen. Dit wil toch wel zeggen dat er sprake
was van kwaliteit.
Mariska geeft in het gesprek ook aan, dat een website niet alleen goed moet
functioneren, maar er ook “echt goed” moet uitzien. Daarom is zij ook geen
web ontwikkelaar maar een webdesigner. Toch een klein verschil. (toevoeging
schrijver van dit artikel)
Om ondernemers in deze lastige tijd te helpen is zij in november op facebook
een actie gestart. Een gratis website voor die ondernemer met het mooiste/
ontroerendste of beste verhaal. Er hebben zich al veel ondernemers opgegeven. Eén ervan wordt binnenkort de gelukkige.
Mariska kennende zal zij van haar bedrijf MediaWow zeker een succes weten te
maken. Haar doorzettingsvermogen, enthousiasme (of had ik dat al genoemd)
en snelle denkvermogen in combinatie met een “hoofd vol ideeën” zal hieraan
zeker een grote bijdrage leveren. Zij gaat er vol tegenaan.
Dus voor een mooie en goed functionerende website/webshop moet u bij haar
zijn. www.mediawow.nl Ik wens haar alle succes.

Wij zijn geopend,
en staan ook nu voor u klaar...

Frederik van de Paltshof 24, 3911 LB Rhenen
Openingstijden: Ma t/mVr: 08:30 - 17:30 uur, Zat: 08:30 - 17:00 uur

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Een mooie combinatie Onky Donky en Soof
Alleen al door de namen is dit een unieke combinatie.Stichting Onky Donky
(Bij Stichting Onky Donky begint alles
bij het kind! Onky Donky zet zich in voor
kinderen, van 3 t/m 12 jaar, die beperkt
worden in het kind zijn. Denk hierbij aan
kinderen met een problematische gezinssituatie, kinderen die langdurig ziek
zijn, een lichamelijke of verstandelijke
beperking hebben maar bijvoorbeeld
ook kinderen die speciaal onderwijs volgen of onder de armoedegrens leven. En
dat is uniek. Stichting Onky Donky richt
zich niet op één beperking of ziekte. Bij
ons is elk kind dat beperkt wordt in het
kind zijn, om welke reden dan ook, welkom!
Dankzij donaties kunnen wij deze kinderen
een onvergetelijke dag bezorgen waarbij
alles om hen draait en zij kind mógen en
kúnnen zijn! Tijdens een Onky Donky Dag
worden kinderen (en hun gezin of begeleiders) behandeld als een ware VIP. Het
Onky Donky Huis in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is de gehele dag het vaste
honk van de groep.)
en
SOOF (vakantiepark). Natuurlijk Eigenwijs, dat is de slogan van Vakantiepark
Soof. Net even anders met een focus op
duurzaamheid. Een prachtig vakantiepark
midden in de natuur. Bij Kwintelooyen
tussen Rhenen en Veenendaal.
De eigenaar Jurjen van Dijk heeft Stichting
Onky Donky blij gemaakt met de sponsoring van een donatie zuil. Bezoekers van
Ouwehands Dierenpark kunnen als zij wil-
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Bertus Haverkort, Kunstenaar en
Wetenschapper
Ik ken Bertus vanuit mijn rol als secretaris en fotograaf bij het Cultuurplatform Rhenen waar ik meerdere keren
zijn werk heb mogen fotograferen.Zijn
beelden zijn indrukwekkend, een lust
voor oog en ziel.

len hier een donatie doen met hun bankpasje voor de Stichting Onky Donky. Na
de officiele opening werd onder het genot van een kop koffie (coronaproof) nog
even doorgepraat en werd door Jurjen van
Dijk aangegeven, dat hij nog leuke ideeen
heeft voor verdere sponsoring/donaties
aan Onky Donky. Buiten het feit, dat zijn
SOOF vakantiepark zo ecologisch mogelijk is wil hij hiermee ook zijn maatschappelijke betrokkenheid bij deze Rhenense
stichting laten blijken.
Uiteraard werd dit initiatief met beide
armen omarmd. De Stichting bestaat
immers door donaties en sponsoring van
particulier en bedrijfsleven. Als ondernemer kun je Onky Donky op diverse manieren ondersteunen. De mogelijkheden vind
je op:
www.onkydonky.nl/steun-als-bedrijf
Een mooi gebaar.

Bertus is beeldhouwer in hout, brons en
steen. Achtergrond is de ervaring van
35 jaar werk in tropische landen op de
raakvlakken van cultuur, natuurbeheer
en landbouw. Zijn gestileerde beelden
verwijzen naar verhoudingen tussen
culturen en tussen mensen.
Buiten het kunstenaarschap is hij beroepsmatig bezig met landbouw in ontwikkelingslanden. Hij heeft een aantal
jaren gewerkt in Colombia en Ghana
en daar geleerd dat eenzijdige overdracht van westerse kennis vaak niet
werkt omdat de ecologie, economie en
cultuur overal specifieke beperkingen
en mogelijkheden bieden. Hij verdiepte
zich in de mogelijkheden om met lokale
middelen en lokale kennis, landbouw te
verbeteren en daarbij voort te bouwen
op de wereldbeelden en waarden van de
mensen. Hij heeft samengewerkt met
universiteiten in India, Bolivia en Ghana, en met traditionele leiders en lokale
deskundigen in inheemse culturen in die
landen.
Zijn ervaringen en resultaten heeft hij
verwerkt in een mooi boekwerk waarin

hij wereldbeelden en manier van kennis
verwerven in Nederland, India, Bolivia en
Ghana beschrijft. Eenrichtingsverkeer
vanuit het westen maakt in zijn benadering plaats voor uitwisseling tussen culturen en wetenschappen op basis van
gelijkwaardigheid.
Het boek heeft de titel: “Oude wortels,
nieuwe scheuten” -een zoektocht in
wereldbeelden-. Het leest makkelijk. Zijn
persoonlijke ervaringen zijn gelardeerd
met zijn familiegeschiedenis, herinneringen, analyses, veel foto’s, beelden en
poëzie.
Het boek ligt binnenkort in de winkel.
Werk van een getalenteerd beeldhouwer en betrokken mens.
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Marianne Hayes | Beemdhof 44, Heteren
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service,
instructie,
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en reparatie
Verkoop en
verhuur van
tuinmachines,
accessoires en handgereedschappen
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In het zonnetje:
team Gastvrij in de Westpoort
De meeste activiteiten van
werkplaats De Steiger vinden
plaats op locatie De Westpoort in
Rhenen. De Westpoort is het pand
achter een oud stukje stadsmuur
tegenover de Veerweide. Aan de
buitenkant zie je eigenlijk niet wat
voor een leuke dingen er plaats
vinden achter deze gevel. En dat is
jammer, want wij zijn ongelooflijk
trots op alles en iedereen wat
zijn plekje heeft gevonden in dit
gebouw.
Het meest trots ben ik op de
gastbeheerders van Team Gastvrij
De Westpoort. Zij hebben in Corona
tijd achter de schermen heel hard
gewerkt om van dit oudere pand
een gezellig huis te maken. Jurgen,
Achmed, Leo en Dennis hebben
geschilderd, geboord, gezaagd en

De Westpoort

getimmerd. De muren hebben een
metamorfose ondergaan, er zijn
stellingen gebouwd en er is nu een
nieuwe inloopkast voor allerhande
creatief materiaal.
Deze mannen (en het team kan best
een paar vrouwen gebruiken) staan
wekelijks voor alle bezoekers van de
Westpoort klaar. Om hen welkom
te heten, wegwijs te maken in het
gebouw en om dus de handen uit de
mouwen te steken om het pand nog
mooier te maken.
Jos Roukema werkt sinds juni
2019 als coordinator van dit team
Gastvrij in de Westpoort. Hij heeft
dit prachtige team vorm gegeven
naar de club mannen die er nu
staan. Het team blijft op zoek naar
gastbeheerders. Lijkt het u leuk
om deze rol eens te bespreken,
dan kunt u contact opnemen met
westpoort@rhenen.nl.

Youp Wijland
Met een kleine krokodillenkop in zijn handen, zit
Youp tegenover me. Sinds
een paar jaar heeft Youp
zich helemaal verdiept in
het werk van een taxidermist: een beoefenaar van
het opzetten en prepareren van dieren.
“Het is prachtig om te zien
hoe vogels zich bewegen”.
Daan, Youps broer, traint
namelijk levende vogels.
Hoewel Youp het trainen
met vogels ook heel leuk
lijkt, geeft hij zijn voorkeur
aan het prepareren van de
diertjes. Vooral de opgezette tropische vogels behoren tot zijn favoriet. “Een
prachtig
geprepareerde
Hadada Ibis, dat is een ware
kunst”.
De diertjes zijn op natuurlijke wijze gestorven en daarna opgezet. “Als je de natuur in zijn originele staat
terugbrengt, kun je er juist
extra lang van genieten”.

Gastbeheerder Dennis

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Ouderwets lekker…

Opa’s en oma’s gezocht!
Buurtgezinnen gemeente Rhenen en Neder-Betuwe steunt
gezinnen die overbelast zijn
(vraaggezinnen) door hen te
koppelen aan gezinnen in de
buurt die ondersteuning willen
geven (steungezinnen). Buurtgezinnen wil voorkomen dat de
problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat
kinderen fijn kunnen opgroeien
in hun eigen gezin.
Buurtgezinnen is ook regelmatig op
zoek naar steun opa’s en oma’s, die
het leuk vinden om een band met
een kind op te bouwen. Je krijgt er
heel veel voor terug!
Onlangs vertelde een vraagmoeder
tijdens het kennismakingsgesprek
wat ze miste voor haar kinderen:
“Door omstandigheden hebben wij
geen opa en oma in het leven van
onze kinderen. Iemand
met wie ze even kunnen
uitwaaien in het bos of
lekker tegenaan kunnen
kruipen met een spannend boek. Laatst kwam
onze zoon verdrietig uit
school. Andere kinderen vertelden over het
weekend en dat ze naar
opa en oma waren geweest om pannenkoeken te eten. Hij moet
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dit soort dingen missen. Als ouders
gun je je kind zo’n plekje. Opvoeden vind ik soms best pittig en dan
is het fijn als ook ik een luisterend
oor vind om mijn verhaal te doen.”
Vaak horen we van 60plussers dat
ze het moeilijk vinden om zich vast
te leggen. Er hoeft daarom ook niet
wekelijks afgesproken te worden en
je mag heus wel eens afzeggen.
Heeft u/ heb jij nog wel wat ruimte
over in je opa en/of oma hart? Mail
ons via anita@buurtgezinnen.nl
(Rhenen) of froukje@buurtgezinnen.nl
(Neder-Betuwe) of meld je aan via
de website www.buurtgezinnen.nl.
We komen graag eens langs voor
een vrijblijvende kennimaking.

Wat denk je ? Besteld een klant 850
zakken doppinda’s uit Israël en geroosterd door Smits Specialiteiten.
Nou ik klim in de telefoon. Hier geen
doppinda’s rauw, daar alleen uit China
en dan weer niet uit Israël. Dan geloven ze niet dat wij die zelf roosteren;
kan niet zeggen ze. Ik begin te beseffen dat zelfs doppinda’s een delicatessen zijn…ten minste uit Israël. Het is al
decennia bekend dat daar de lekkerste groeien; ook een doppinda heeft
terroir !!
Uiteindelijk is het me gelukt. De lekkerste fancy quality doppinda’s uit Israël.
300 kilo doppinda’s hebben we geroosterd en af en toe ééntje gesnoept.
Sommige mensen mijden pinda’s omdat je er dik van zou worden. Dat is een
onterecht, maar hardnekkig misverstand. Pinda’s zorgen er zelfs voor dat je
afvalt. Uit wetenschappelijk onderzoek
is gebleken dat pinda’s beslist niet dik
makend zijn. Pinda’s bevatten juist allerlei gezonde vetzuren die niet worden
omgezet in energie. Overigens geldt dit
vooral voor doppinda’s omdat je daarvan zeker weet dat ze niet gebakken zijn
in olie. Ook is het zo dat je niet dagelijks
enorme bergen met pinda’s moet eten.
Het effect om af te vallen helpt bij een
eetlepels pinda’s per dag eten. Er zijn
wetenschappelijke bronnen die dit feit
onderschrijven maar velen staren zich
blind op het woord vet. Suiker, wat zich
altijd omzet in lichaamsvet, is dé grote
dikmaker. Vet uit vlees en melk, daar

Foto: Matthijs Smits

word je ook dik van. Plantaardige vetten
zijn over het algemeen niet di makend.
Olie als olijfolie(extra vergine) is géén
dikmaker.
Waarom nou DOPpinda’s ? Nou eenvoudig om het roosteren (geen olie) en het
vliesje, dat is gezond. Bovendien werkt
het anti-stress. Stel je voor een krant op
tafel. Een lekkere zak verse doppinda’s
erop los gestort. De héle familie erom
heen en doppen maar. Gezelligheid
kent geen tijd en doppinda’s ook niet…
Ouderwets lekker en gezond. Daaag
computer, daaaag telefoon en daaaag
whatapp.
Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, RHENEN
Tel: 0317-615563
info@smitsspecialiteiten.nl
www.smitsspecialiteiten.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
WWW.TUINCENTRUMVANINGEN.NL
VOORSTRAAT 4
LIENDEN
TEL. 0344-603663

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

Aanmelden via
onze website
gen. nl
www. aedwagenin
VOL=VOL
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C
zoekt ondernemende collega’s ter uitbreiding van haar werkzaamheden

Uw toegewijde makelaar...

Wagenvoort Advies Compas (www.waq.nl) is een organisatie bestaande uit acht
bedrijven gericht op complete financiële dienstverlening. Voor ons salarisadministratiekantoor Loonvisie en voor ons verzekeringskantoor Commitment Verzekeringen zijn wij
op zoek naar nieuwe collega’s voor hun vestigingen in Rhenen.

Junior hypotheekadviseur
Junior adviseur verzekeringen

Verkoop
Aankoop
Verhuur

Junior salarisadministrateur
Ervaren salarisadministrateur
Wat bieden wij?
Gedurende je inwerktraject maak je kennis met onze partnerbedrijven van WAQ. Deze
intensieve samenwerking zorgt voor een optimale dienstverlening richting onze klanten
wat jouw werk nòg leuker maakt!
We bieden jou een afwisselende functie in een enthousiast team met voldoende
ontplooiingsmogelijkheden. Het salaris is in overeenstemming met je opleiding en
eventuele werkervaring. Daarnaast zijn er prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren?
Herken je je in een van deze profielen en wil je weten wat wij jou te bieden hebben?
Bel 06 - 575 585 83 en vraag naar Joyce van de Kerkhof. Zij kan jou vertellen wat werken
bij ons zo leuk maakt! Je mag natuurlijk ook gewoon je CV sturen naar info@aldenhof.nl
t.a.v. Joyce van de Kerkhof.

Achterbergsestraatweg 1 Rhenen | 0317 - 792 001
info@commitmentmakelaars.nl | www.commitmentmakelaars.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Een Eigen & Wijze
nieuwjaarsgroet
van het EWL Team
Oprichter en bedenker Mark Lieftink (39): ‘Onze Eigen & Wĳs Lokaal krant valt nu
iedere 4 weken bĳ bĳna 76.000 mensen op de deurmat. Het bereik is en word steeds
groter omdat we iedere gemeente een eigen editie willen geven.’ Tuurlĳk, de lokale
kranten maakte in afgelopen jaren vele veranderingen door. Zo hebben de meeste
geen redactie meer of accountmanagers. De kleinere bedrĳven zĳn voor de grote
uitgevers minder interessant geworden. Deze doelgroep vraagt om middelen de lokale
mens te bereiken dus vandaar dat we dit initiatief gestart zĳn medio Maart.
Fotograaf/Schrijver Erik Helmers is
mee aan boord gekomen omdat hij
geloofde dat dit een noodzaak is om
leegstand te voorkomen. Ook om te
zorgen dat er meer samengewerkt
moet worden, mensen elke dag
weer een stukje wijzer worden, met
hoe de wereld aan het veranderen
is. Ook Mascha Bossuyt wilde
graag haar steentje bijdragen
in de vorm van klein nieuws en
kunst. Ook steeds meer scholen
en verenigingen weten de weg te
vinden naar onze kanalen omdat
iedereen zo enthousiast is.
‘De krant is zeker niet dood’,
verzekert Verspreider en Media
Adviseur Mark. ‘Wij horen nog
steeds van mensen die bij ons in
de krant hebben gestaan, dat ze
daarna heel veel respons krijgen.
Ook ondernemers worden na een
artikel in de Eigen & Wijs Lokaal
soms platgebeld. Het bedrijfsleven
omarmt ons nog altijd.’ En ook
de winkeliers van Rhenenstad
en de Bedrijvenkring Rhenen
communiceren we geregeld via
onze krant en kanalen. Zo willen we
de gemeentes ook aanbieden om
een eigen nieuws meldingen kanaal
te laten maken om op meerdere
manier de mensen te bereiken.
Draagvlak is gebleven
We hebben bewezen in de
afgelopen 8 maanden, dat we een
kleine 100 klanten hebben kunnen
bedienen op advertentie vlak. Dit
is in de geschiedenis van Rhenen
al heel lang niet meer het geval
geweest met de kranten uit het
verleden. Momenteel missen we
de Horeca, Sportverenigingen,
ZZP’ers en sommige winkels die
het lastig hebben. Wij willen er
voor iedereen zijn dus neem gerust
contact op om samen te kijken naar
de mogelijkheden. Tevens zoeken
we een Adviseur uit deze mooie
omgeving die het adviseren en
ambassadeurs werk gaat overnemen
van Mark.
Erik: ‘Waar het vroeger meer
draaide om nieuws, moeten we het
nu hebben van de interviews en

achtergrondverhalen. Nieuws heeft
iedereen online al lang gelezen, dus
wij richten ons meer op de verhalen
achter het nieuws, tevens zetten wij
de ondernemers op de juiste manier
op de kaart. En als ik eerlijk ben, dan
vind ik de interviews ook het leukst
om te doen en te lezen. Lekker
rustig, één op één past wel een
beetje bij deze gekke tijd.
Mark is groot gebracht in de kranten.
Zijn moeder Yolanda Gerritsen is
vanaf dat hij 11jaar werd het Depot in
Rhenen gestart. Alle veranderingen
op Folders, kranten en dagbladen
gebied heeft hij meegemaakt en
op de zijlijn gevolgd. Wat Mark
momenteel dwarszit is de macht die
een grote uitgever kan uitoefenen
op een klein stabiel Familiebedrijf
terwijl wij de ondernemers zijn. Dus
alle ervaringen van 28 jaar op een
hoop gegooid, marktonderzoek
gedaan waar de vraag ligt en gestart
met iets waar de lokale bevolking
om vraagt. En Voilà : een “Eigen”
krant die niet afhankelijk is “Wĳs”
leuke redactie leuke verhalen en
herkenbare mensen, iedereen uit de
regio doet mee. “Lokaal” per regio
zijn/haar eigen karakter en dialect.
Gelukkig, in de zoektocht naar
oplossingen, hebben veel mensen
aangehaakt en mogen nu spreken
van een TEAM. Het team op de
afbeelding, heeft gestreden in 2020
om zover te komen. En bedankt
ook alle klanten, verenigingen,
initiatiefnemers, gemeente Rhenen
en Drukkerij Hoekstra.
Vĳftien pagina’s redactie
Voor het Vullen van 15 pagina’s
redactie hebben we ongeveer
50 artikelen nodig per 4 weken.
Dit moet goed in balans zijn in
onderwerpen. Dus vind jij dat je
Vereniging, Club of Sport elke 4
weken nieuws te melden heeft?
Mail dit naar Renza en dan kan
het opgenomen worden in het
programma. Naast de 15 pagina’s
leuke content hebben we 33 pagina’s
met leuke advertenties, Advetorials
en Aanbiedingen nodig. Deze
worden ingevuld, door de lokale
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ondernemers. De krant is goed op
weg, maar we zijn er nog niet, dus
meld je aan met een advertentie
programma of laat je adviseren.
Mediaplannen voor bedrĳven
Wij verkopen geen advertenties
maar maken een media plan of een
marketing mix. Werkt er iets niet?
Dan schrappen we het, maar het
doel is de juiste ondernemers aan de
juiste doelgroepen koppelen.
Rob: ‘ja maar Eigen & Wijs Lokaal is
toch een krant?’ Jazeker een krant,
maar ook een website, ook een
landingspagina of promotiepagina.
Zelfs Films en animaties zijn
onderdeel van het pallet. Alles wat je
maar kan drukken of graveren, doen
we ook. Ontwerpen en ontwikkelen
doen we ook. En Sociale Media
dat hoeven we niet uit te leggen,
daar zijn we ook te vinden. Lokale
“Branding”
‘We kunnen bijvoorbeeld de
complete Sociale Media uit handen
nemen van bedrijven, maar ook
tijdschriften voor ze maken, folders
laten drukken en verspreiden en
bedrijfsﬁlms of advertenties regelen
in lokale of landelijke media.’ Hoe tof
en gaaf is dat? 1 contact voor alles!
Leven als nooit tevoren
Zoek jou Eigen & Wijs
contactpersoon en maak het plan,
focus jij je als ondernemer op je
bedrijf en laat ons meedraaien, als
een medewerker die doet waar die
goed in is. Van papier naar online
en online naar papier. Nee hoor, de
krant gaat niet dood. Die leeft als
nooit tevoren.’

Volkskerstzang
Wie organiseert: Protestantse gemeente Rhenen
Wat: Volkskerstzang
Wanneer: Woensdagavond 23 december vanaf 19.30 uur
(virtuele zaal open vanaf 19.15 uur)
Hoe: Volledig te volgen via live stream via:
pknrhenen.nl/volkskerstzang
Wie speelt op het orgel: Anne Pals
Wie speelt op de vleugel: Anna Vos
Waar: In de Cunerakerk
Waarom: Samen bekende kerstliederen zingen, juist nu!!
Wie: Voor iedereen in Rhenen en ver daarbuiten
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Laat je niet verrassen door de
levertijden in het voorjaar.
Koop daarom nu uw zonwering
en ontvang een pakket van
restaurant Duikenburg cadeau!
Bezoek onze showroom.
Kijk alvast op www.jvandenhatert.nl

t
e
k

a

h

ig

H

Deze actie
is geldig
t
tot en me
ri
27 Februa

te

k
a
p

GRATI

S!

ig
Actie geld
t
tot en me
ri
27 februa

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

Molendam 1 | Ochten | T 0344 74 51 37 | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl
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6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

