Eigen &
Wijs Lokaal
Uw
Uw persoonlijke
persoonlijke
auto-importeur
auto-importeur
wenst
wenst u
u een
een
gelukkig
gelukkig en
en
verkeersveilig
verkeersveilig 2020
2020

Visual Story telling
P5

Talent house blijft open
P10

Op weg naar een
herdenkingsteken P11

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

Gemeente Neder-Betuwe | Gemeente Rhenen
Ingen | Lienden | Ommeren
Week 4 2021
Oplage: 21.000 exemplaren

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

Zaterdag ijs in Nederland, Trollators blijven optimistisch. De kansen op ijs zijn klein maar nooit nul!
Worden
deze
zachte
winters het nieuwe normaal? Ik
praat er over met de Trollators.
De naam klinkt alsof ik het heb
over een stelletje “ouwe” knakkers, die met een rollator lopen.
Het is echter het tegenovergestelde. Ik heb een gesprek met deze
jongelui van boven de 55 jaar en gedurende het gesprek krijg ik steeds
meer respect voor deze zeer actieve mannen (Kees van ’t Hoog, Sjaak
Kruiswijk en Edward Jacobs, Bert
Drent) en één vrouw (Tinka Murk).
Deze vriendengroep is 7 jaar geleden ontstaan door een ontmoeting bij de vereniging
Troll Nordic Sports te Ede. Troll Nordic Sport
is dé sportvereniging voor rolskiërs, langlaufers, cross skaters, skikers, biatleten, nordic
walkers en liefhebbers van andere noordse sporten in de Gelderse Vallei en omgeving. De wekelijkse Sneeuwfit is gericht op
de Noordse Sporten, maar ook zeer geschikt voor alle sportievelingen omdat fitheid
(uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, balans en flexibiliteit) getraind wordt.
Er worden regelmatig rolski-, cross skateen nordic walkingtochten georganiseerd.
Ook buiten de Troll trainingen zochten ze elkaar steeds vaker op.
De Elfstedentocht wordt nog zeldzamer,
de Trollators zijn realistisch maar als het zover is willen zij er klaar voor zijn! Wat zij voor
ogen hebben is elkaar fit houden, stimuleren en gezamenlijk grenzen verleggen.
De lijst van sportieve volbrachte activiteiten wordt steeds langer en is zeer divers.
De jaarlijkse oliebollen party is het moment voor het kiezen van de challenges.
Dit jaar gebeurde dit overigens digi-

Trollators Tips

• www.mtbroutes.nl/routes
• www.trollnordicsports.nl

taal. Iedere Trollator heeft zijn eigen su- niet zomaar één keer, nee dat klimmetje
perpower. Sjaak en Edward de geolie- kan je van 3 kanten nemen. Drie keer dus.
de machine op het ijs, Kees de zwemmer,
Bert met zijn technische schaatsslag en
Tinka de doorzetter! De voorstellen worden gedaan en de data geprikt, alleen nog
even thuis vertellen dat de vakantie verzet
moet worden en dan gaan ze gaan ervoor!
De uitdagingen zijn er in alle jaargetijden. In de zomer wordt er getrailrund,
gemountainbiked,
geskeelered,
gecross-skate en gezwommen. Zij raken niet
uitgepraat mijn oren toeteren mijn pen raast
over het papier. Wat moet ik noteren wat niet.
Het schaats DNA zit diep
De alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee is vaste prik. Maar in 2020 werden de Trollators door de pandemie gedwongen om nog
creatiever op zoek te gaan naar alternatieven.
Do it yourself evenementen bieden uitkomst en
trainen in je achtertuin (Renkums beekdal, Blauwe kamer of de uiterwaarden) zijn geen straf.
Tijdens de versoepelingen van de lock down
hadden ze geluk dat hun “Ventoux” avontuur door kon gaan. Alle training is niet voor
niks geweest! Ze hebben hem gefietst en

ONTSLAG?

• https://devilstrail.nl/
• www.worldclassictour.com/
virtual-world-classic-tour/
• https://www.vasasport.nl/rolski/
kromme-rijn-loppet

Friends and Fans,
De Trollators stimuleren elkaar en hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Je hoeft
geen echte Trollator te worden om er een
te zijn. Je grenzen verleggen binnen je eigen mogelijkheden kan altijd! De groep
wordt groter. Spandoeken met “Friends en
Fans“ worden toegevoegd. Ze haken aan
en trainen mee. Ieder op zijn eigen niveau.
De Trollators drukken mij op het hart: ijs of
geen ijs, lock down of avondklok, sporten
en samen actief bezig zijn kan altijd en veilig!

meer informatie uit je administatie?

Altijd en overal up-to-date met Boekhouden 3.0

www.ACMA.nl | 085 - 822 6655

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

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

www.advocatenkantoorwolters.nl

TEL. 0488 - 411055
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN
WWW.WEVERSUITVAART.NL
GEEN CREMATIES

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Een EigenWijsKolommetje
Indische maaltijden
vers bereid in onze open keuken

Het jaar 2021 is slecht begonnen.
De lockdown is weer verlengd.
Een tegenvaller voor iedereen.
Veel zzp’ers, uitzendkrachten en
tijdelijke krachten zijn hun baan
verloren. De middenstand houdt
zich ternauwernood in leven.
(Behalve de supermarkten en
thuisbezorgers,
pakketdiensten
die verdienen meer dan ooit)
Ik heb bewondering voor die middenstanders en restauranthouders
die zeer creatief met deze situatie
omgaan. Restaurants hebben zich
gespecialiseerd in maaltijden die de
klant thuis alleen nog hoeft op te
warmen en op tafel te zetten. Deze
maaltijden kunnen worden afgehaald of worden thuisbezorgd.

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

Een restauranthouder die een samenwerking aangaat met supermarkten. Een thuiskok die voor de
deur komt koken. Creativiteit viert
hoogtij.
Winkeliers die, al dan niet met webshop, de klant de mogelijkheid geeft
goederen te bestellen en deze dan of
kan afhalen op bepaalde tijdstippen
dan wel thuis bezorgd krijgt. Zelfs
kleding wordt aan huis gebracht
waar de klant kan passen en een keuze kan maken.Dit alles om te overleven.

Ook de ouders met kinderen en
de kinderen zelf hebben het moeilijk. Lesgeven zeker als je daarnaast
moet werken valt niet mee. Aan de
andere kant leren de ouders en de
kinderen elkaar wel beter kennen. Of
ze nader tot elkaar komen is wel de
vraag. Zo zijn er meer problemen in
veel gezinnen. Op de televisie is er
regelmatig een reclame te zien met
de mededeling: Let beter op elkaar.
Laten we dat doen. En geef daar
waar mogelijk hulp. Kan zijn fysieke
hulp (boodschappen doen) kan zijn
geestelijke hulp (er zijn voor elkaar)
of eventueel, indien mogelijk, financiele hulp. (vele kleine bedragen maken een groot bedrag)
Uiteraard blijft het voor degenen die
in het ziekenhuis terecht komen, en
waar ook mensen komen te overlijden, nog erger.
In deze barre tijden is er toch nog
hoop, er is een vaccinatie gaande,
het duurt even maar in de loop van
het jaar zullen wij allemaal een prik
hebben gehad. En dan maar hopen,
dat wij weer tot een normaal leven
kunnen overgaan.

Voor haag- en
bosplantsoen, sier- en
fruitbomen, struiken,
heesters, vaste planten
& alle andere planten
voor uw tuin:
www.batterijen.nl
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Omzien met koffie en thee van De Steiger
Het afgelopen jaar hoorde je het regelmatig: we mogen meer omzien naar
elkaar. Dat woord Omzien intrigeerde
mij, want in de Nederlandse taal heeft
omzien vele betekenissen. Zo kun je omzien vertalen als terugkijken, omkijken,
achteruitkijken, maar ook rondkijken en
uitkijken.
Omzien “naar” daarentegen heeft meer
betrekking op: verzorgen, er naar op zoek
gaan en rekening houden met. Een woord
met zoveel benaderingen. En voor alle betekenissen is wel iets te zeggen. Kijken we
alleen maar terug naar het afgelopen jaar
of durven we ook vooruit te blijven kijken.
Rondkijken met hoop en verwachting dat
er ergens licht gloort aan de horizon?
Terugkijkend kunnen we ook stellen dat
het omzien naar elkaar een zeker geslaagde missie is geweest. Nog nooit zijn
er zoveel initiatieven getoond om elkaar
te vinden, te verzorgen, te ondersteunen,
te helpen. De creativiteit van heel veel
mensen werd aangesproken en benut.

en wee-tjes? Dat er pannetjes soep over
de heg werden doorgegeven?
In de moderne vorm zie je de leukste afhaalmogelijkheden ontstaan bij de verschillende restaurantjes, koken buren een
pannetje extra voor elkaar, wordt er weer
vaker een praatje met iemand gemaakt
uit de eigen straat. Ten slotte wordt de
behoefte aan een praatje alleen maar groter als je een tijdje binnen hebt gezeten
vanwege quarantaine of omdat je daadwerkelijk ziek bent geweest. En daar ligt
dan gelijk de grootste zorg. Wat weten
we van elkaar? Wie heeft behoefte aan iemand die naar hem of haar omziet? Durf
je dat te vragen? Ik hoop het wel!
Een vraag om een beetje aandacht is zeker geen schande. Wij –van de Steigerhopen dat we met onze kopjes koffie en
oprecht tijd voor een praatje bij jou op je
stoepje, van je mogen horen wat je nodig
hebt of wat je in huis hebt om om te zien
naar een ander. Wie weet zie je een van
ons wel voor je deur verschijnen met een
geurend bakkie koffie of lekkere thee. Wij
zien en horen je graag.

Ik vind dat omzien naar elkaar helemaal
zo gek nog niet. Is dat niet precies wat we
wat meer nodig hadden in deze snelle en
individualiserende maatschappij?
Dat we weer een beetje terug gaan naar
de tijd dat de melkboer door je straat reed
en precies wist bij welk huis hij hoeveel
flessen melk mocht neer zetten en waar?
Dat buren elkaar niet alleen begroeten,
maar ook op de hoogte waren van de wel

Hoe werkt angst in communicatie?
vluchten en vechten... en soms bevriezen. Maar cortisol blokt ook tijdelijk de toegang tot je intelligentie,
tot wel 50%. En in die angst/cortisol
status, ben je niet langer in staat objectief te denken en rationele beslissingen te nemen want...je wilt biologisch immers vluchten....of soms
vechten....

door SparkWise Academy

Hoe ga je hier goed mee om als
mens?
Mocht je meer willen weten over
de werking van je brein en hoe hormonen van invloed zijn op je gevoel,
denken en handelen, gebruik dan
deze QR code om via onze korte informatie video, geheel vrijblijvend
kennis met ons te maken.

e code
Scan hier d

Fascinerend hoe je met een simpel
kleuren ‘piramide’ plaatje, in plaats
van een ‘pie’ grafiek, via optische illusie, het grootste deel van de mensen in angst kunt plaatsen. Hoe je
ondernemers kunt doen laten geloven dat ze zich moeten houden aan
regels die niets te maken hebben
met de werkelijke situatie. Hoe het
acceptabel wordt, dat we als kuddedieren een pad volgen dat naar
onze (commerciële) en ook emoti1,5% volgens
onele ondergang leidt.
het RIVM

1,5% volgens
het RIVM

1,5% in het
echt

Bron: RIVM

IC ~ 0,35%

~ 0,35%

IC

Ziekenhuis ~ 1,5%

~ 1,5%
Ziekenhuis

~ 98%

IC ~ 0,35%

~ 0,35%

Voor meer informatie over het Omzien met
koffie en thee van De Steiger kun je bellen
met Carolien IJkel van De Steiger op
06-36034663

Weinig ziek, vrijwel
geen klachten

1,5% in het
echt

Bron: RIVM

IC
Angst
Angst is een bijzondere biologische
Ziekenhuis
alert status. In de angststatus maak
je in milliseconden allerlei hormonen
aan, waaronder het stresshormoon
Weinig ziek, vrijwel
geen klachten
cortisol. Het stresshormoon hormoon cortisol laat je voornamelijk

~ 98%

Weinig ziek, vrijwel
geen klachten

Ziekenhuis ~ 1,5%

~ 1,5%

~ 98%

~ 98%
Weinig ziek, vrijwel
geen klachten

Diepduiken in het leven van:
Inge Evers
Ik had de eer Inge te ontvangen in
ons huis voor een mooi 1.5 meter
gesprek. In een van de vorige edities
van onze krant stond een artikel
over Inge met haar vuurshows
(Zorashows), maar wie is nu precies
Inge Evers.
Inge is geboren in
Lelystad, maar vandaar
is zij verhuisd naar
Zaandam. De reden van
deze verhuizing is dat
zij ging studeren aan
de HVA in Amsterdam
West. Vanuit Zaandam
makkelijk te bereiken
met trein en/of bus. En
Zaandam was voor een
student betaalbaarder
dan Amsterdam.Haar
studierichting: Voeding
en Diëtetiek. Ik wist niet
exact wat diëtetiek was dus even
voor mij en de lezer van dit stukje
opgezocht.
Diëtetiek:
Diëtisten/voedingskundigen geven
informatie en adviezen over alles
wat met voeding te maken heeft.
Zij zijn werkzaam op het gebied
van samenstelling en berekening
van diëten, advisering omtrent
diëten en het begeleiden van
patiënten/cliënten;
voorlichting,

lessen dieetleer en het adviseren
of leiding geven bij de organisatie
van bevoorrading, bereiding en
distributie van voedsel; onderzoek op
het gebied van productontwikkeling,
relatie
voeding-ziekte;
voedsel
(hulp) programma`s ten behoeve
van ontwikkelingslanden.)

Zij zegt: in een wat mindere periode
in haar leven kreeg zij advies om
aan sport en/of ontspanning te
gaan doen. Een vriendin had een
advertentie gezien waarin hoelahoep
lessen werden aangeboden. Zij
hebben zich opgegeven en waren na
een half jaar hieraan verslaafd.

Hier lag en ligt haar hart. Mensen
helpen met voorlichting en het
begeleiden van mensen die hierbij
hulp kunnen gebruiken.

Na deze lessen heeft zij zich verder
ontwikkeld in de hoelahoep eerst
zonder vuur daarna met vuur en een
paar keer opgetreden. Voordat zij een
paar keer met de ogen kon knipperen
deed zij mee met een optreden in
Ruigoord op het Solstice Festival.

Zij had een stage plek gekregen bij
Dieet Planeet Voeding en Leefstijl,
maar de corona heeft hier roet in het
eten gegooid. Zij is dus drukdoende op
zoek naar een ruimte om te beginnen
als diëtist in een huisartsenpraktijk in
Utrecht, waarbij zij zal werken voor
Dieet Planeet.
Om in haar levensonderhoud te
voorzien is ze bijna fulltime bij de
GGD in diverse plaatsen werkzaam
in de coronateststraat. In deze tijd
hoogstnoodzakelijk. Zij haalt ook
uit de contacten met de mensen
die langs komen voor een test veel
plezier.
Tijdens dit gesprek kom ik nog
even terug op haar hoelahoep en
vuurshows.
Wat was haar trigger om met
hoelahoep te beginnen.

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

En daarna is zij los gegaan. Oefenen,
oefenen en nogmaals oefenen.
Technieken verbeteren.
Dat heeft ertoe geleidt, dat zij
voor zichzelf is begonnen, met
medewerking van goede vriendinnen,
met haar bedrijf Zorashows.
Zij heeft sindsdien vele malen
opgetreden met haar groep, in
verschillende samenstellingen. Door
het hele land.
Zij is onlangs zelfs uitgenodigd bij
een gezelschap in België en heeft
daar in december twee show mogen
geven (voor TV en video, geen shows
met publiek i.v.m. corona)
Een leuk gesprek. Bedankt Inge.
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Cultuur maken we samen!
Het prachtige, pittoreske Rhenen is al eeuwen het toneel van een rijke
Cultuur en Kunst. Juist in deze tijd maken lokale initiatieven van Rhenen
zo’n bijzondere plek. In deze rubriek is er aandacht voor de kleine initiatieven die in Rhenen ontstaan. Want cultuur maken we toch samen?
Wie maakt de mooiste foto?
Het Cultuurplatform Rhenen
organiseert een leuke fotowedstrijd voor jong en oud.
Het maakt niet uit of je de
foto maakt met je telefoon of een fotocamera. De mooiste foto
(gemaakt in Rhenen,
Elst of Achterberg)
wordt beloond met
een prijs. De jury
beloont twee foto’s. Een prijs
voor de mooiste
foto van kinderen/
jongeren tussen de 8
- 18 jaar en eentje voor
mensen vanaf 18 jaar.
Op de Facebook-pagina
‘Cultuur in Rhenen’ lees je
meer over de wedstrijd en
hoe je mee kunt doen.
GEZOCHT: Cyber Agents
(8-12 jaar) in Rhenen
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Ook in de gemeente Rhenen. Wil jij alles leren over hacken, datalekken en veilig internetten? Via
Hackshield word je een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en

voorkomen. Versterk het Rhenense team en speel mee om
als beste gemeente de trofee
te winnen. Ga naar:
www.joinhackshield.nl
Meekijken met de avonturen
van babypanda Fan Xing
Ouwehands Dierenpark is
helaas nog gesloten. Maar via de
Pandacam kun je thuis live kijken
naar het leventje van babypanda Fan
Xing. Lekker kijken naar het soms dolkomische gedrag van de kleine. Na
een donatie van € 5,- kun je tussen 11:30 en 17:00 maximaal een uur lang
Wu Wen en Fan Xing bewonderen. Jouw donatie draagt bij aan het verbeteren van het leefgebied van deze unieke diersoort in Sichuan, wetenschappelijk onderzoek en voor de dagelijkse voeding en het onderhoud
van het verblijf. Meer informatie vind je op:
www.ouwehand.nl/nl/webcams.
Kunstexpositie in Amerongen
In de Napoleonschuur in Amerongen wordt een kunstexpositie georganiseerd door Stichting Culturele Regio Wijk bij Duurstede/Utrechtse Heuvelrug/Rhenen. Er is een expositie en een wandelroute langs lokale kunstenaars. Deze expositie zou eind januari worden georganiseerd maar
wordt verschoven. Zo snel mogelijk na de lockdown kun je je heerlijk laten verrassen. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt, dus houd de
website in de gaten: www.cultureleregio.nl
Online exposities bekijken van musea over de hele wereld!
Altijd al eens in New York naar het Guggenheim gewild? Of de National
Gallery in London? Of Versailles? Grijp dan nu je kans. Grote musea van
over de hele wereld hebben prachtige exposities online gezet. Kijk voor
een lijstje (met linkjes) op de Facebookpagina van Cultuur in Rhenen.

Wij bezorgen in: Rhenen, Elst, Achterberg,
Kesteren, IJzendoorn, Ochten, Lienden,
Ommeren, Opheusden, Ingen,
Veenendaal en Wageningen

Uw toegewijde makelaar...

W��nsda�
Sp������ Da�!

In de smaken:
Zoet, Pittig, BBQ of Honing
Met stokbrood, kruidenboter, friet en salade
€15,00
Bezorging en afhalen mogelijk.

Verkoop
Aankoop
Verhuur

Colofon
Eigenwĳs Lokaal Gemeente Rhenen,
Gemeente Neder Betuwe, Lienden,
Ommeren en Ingen.
21.000 Exemplaren
RHENEN, ELST (utr), ACHTERBERG,
DODEWAARD, OPHEUSDEN, KESTEREN,
OCHTEN, IJZENDOORN, ECHTELD,
OMMEREN, INGEN en LIENDEN
Onze kranten verschĳnen maandelĳks per regio met een
Eigen Lokale Eigenwĳs uitvoering.
De totale oplage is 120.000 Exemplaren.
Gemeente Veenendaal, Scherpenzeel en
Renswoude, Gemeente Tiel / Buren
Gemeente Wageningen, Gemeente Culemborg

Achterbergsestraatweg 1 Rhenen | 0317 - 792 001
info@commitmentmakelaars.nl | www.commitmentmakelaars.nl
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Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

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
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Visual Storytelling voor je employer branding
Wat lastig is, is dat je niet in je enthousiasme ineens alles de wereld in
gooit. Bij iedere story of foto jezelf
afvragen of de kernwaarden duidelijk
overkomen. Pretendeer je iedereen
te willen verwelkomen in je bedrijf
maar film je de slagboom die bij je
entree staat, die direct aangeeft;
wij laten niet iedereen toe, dan doet
dit wat met de overdracht van deze
kernwaarde. Wees dus selectief in
je beeldende materiaal en zorg dat
wanneer je ze weet te triggeren je
met de tekst de verdieping in gaat.

door Gert de Lange

Je ziet ze helaas nog steeds vaak
genoeg voorbijkomen. Een prachtig bedrijf, een nog mooiere website die begint met een prachtige
bedrijfsvideo, perfectie in de fonts
en duidelijk nagedacht over UX-design. Tot je op de ‘werkenbij’ of
‘vacaturepagina’ komt, op de vacaturetekst belandt of wie weet,
als ze heel ‘hip’ zijn een vacaturevideo of; allemaal Cool Blue kopiëren
met doordachte woordgrappen en
vooral de focus op enorm veel werkplezier.

Overigens is er niets mis met een
goede vacaturetekst maar sommige elementen komen beter tot zijn
recht in beeld. Daarnaast zijn de
overload aan buzzwords in vacatureteksten zo’n grote afhaker dat je
precies dít beter kunt omzetten naar
beeld. Hoe mooi is het om een 360
gradenfoto van het kantoor te hebben, weet je precies hoever de koffieautomaat van je verwijderd is, hoe
groot je werkplek ongeveer is en kan
je aan het interieur mooi zien of dit
past bij jezelf. Ook kan je in een mooi
filmpje de impact van de organisatie
laten zien, of misschien zelfs wel het
sollicitatieproces & diversiteit in het
personeelsbestand.

Er is ooit nagedacht over hoe we
klanten aan onze organisatie weten
te binden. Op onze eigen authentieke
manier alleen is een vacature gewoon
enorm saai om te omschrijven. Zo zie
je dat vacatureteksten waar een foto
van een toegankelijke medewerker
(lachend, plezier, open houding, in
de camera kijkend) 83% meer engagement heeft dan een vacaturetekst zónder foto. Je zou meer dan de
helft van de vacaturetekst achterwege kunnen laten en verbeelden in visuele storytelling. Kijk! En dat vinden
we nou weer fijn!

Zodra je dan een plan hebt gemaakt
welke delen uit de tekst je gaat visualiseren is het zaak dit even te toetsen.
Vraag je buurman, nichtje en leverancier wat zij zien, klopt het met wat je
wilt overbrengen? Top! Nu planmatig

Meestal is het niet zo lastig, maar
blijven we hierin binnen de kaders
denken. Ik neem je even mee hoe je in
je employer branding visual storytelling mee kunt nemen.

FLYER T TAAL

de wereld in
knallen!
Allereerst;
zorg voor éigen beeldmateriaal, materiaal waar
het
eigendomsrecht bij
jou ligt. Niet
alleen om onvoorziene ellende te voorkomen maar
ook om jullie
authenticiteit te waarborgen en te
voorkomen
dat hetzelfde
gelikte Amerikaanse bankiersteam niet ook werkt
als logistiek planner bij jouw organisatie.
Een vacaturetekst met om de 75 a
100 woorden beeldmateriaal wordt
twee keer zoveel gedeeld als vacatureteksten met minder beeldmateriaal.
Zorg dat de video’s actuele beelden
bevatten, ik weet dat een videograaf inhuren niet het goedkoopste
is, maar ook met je mobiele telefoon
moet je vrij ver komen voor een kort,
bindend shot.
Maak je een bedrijfsvideo dan zou ik
zéker hier wat budget voor vrijstellen, een goede bedrijfsvideo is een

kunst en zitten de kosten voornamelijk in goed edit werk. Zorg ook dat je
de plek van de video goed bepaalt;
doe je dit direct op de landing page
omdat het je bedrijfsvideo is of is het
een ondersteunend interview wat
niet direct noodzakelijk is om te kijken en dus kleiner op de site staat?
Voor het oproepen van sfeer en emotie is beeld van groot belang. Soms is
het handig om juist een stuk tekst in
de video te verwerken om duidelijk te
krijgen wat de functie van die beelden is.
Nu heb je prachtige content voor je
vacatures, heb je je medewerkers aan
je Instagram account gezet en is het
nu zaak aan de slag te gaan. Succes!

FLYER T TAAL

FLYER T TAAL

EDRUKWERK
VERSPREIDING VAN RECLAM
ERS, FLYERS ENZ.

ONTWERP, RECLAME FOLD
VOOR DE ALLERBESTE PRIJS

VAN NEDERLAND!

FLYERTOTAAL COMPLEET PAKKETTEN
Levert een compleet pakket van drukwerk en verspreiding in geheel Nederland. Dit met natuurlijk een zeer goede
drukwerk kwaliteit, juiste verspreiding en voor een zeer concurrerende prijs. Niet voor niets is onze naam FlyerTotaal.

Flyer A5

Flyer A4

Flyer A3-A4

Compleet incl. drukwerk
en verspreiding

Compleet incl. drukwerk
en verspreiding

Compleet incl. drukwerk
en verspreiding

€ 50,00

€ 60,00

€ 75,00

135 grams (148 x 210 mm)

135 grams (210 x 297 mm)

135 grams (420 x 297 mm)

A5 formaat

A4 formaat

A3 gevouwen naar A4

Gesatineerd MC Papier

Gesatineerd MC Papier

Gesatineerd MC Papier

Dubbelzijdig Full-Color

Dubbelzijdig Full-Color

Dubbelzijdig Full-Color

Minimale afname 10.000

Minimale afname 10.000

Minimale afname 10.000

Ondersteuning keuze

Ondersteuning keuze

Ondersteuning keuze

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

FL
FLYER
T T
TAA
TAAL
L

per 1000 stuks

Bestel NU op

FL
FLYER
T T
TAA
TAAL
L

per 1000 stuks

Bestel NU op
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FLYER
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TAA
TAAL
L

per 1000 stuks

Bestel NU op

www.flyertotaal.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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C
zoekt ondernemende collega’s ter uitbreiding van haar werkzaamheden
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 adviseur verzekeringen
Ervaren financieel administrateur
Junior salarisadministrateur
Ervaren salarisadministrateur

Verzekeringen
Uw toegewijde
financieel adviseur

Hypotheken

Deskunig advies en
persoonlijke service

Financieringen

Voor particulier,
ZZP en mkb

Pensioenen

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 085 - 792 1321 en vraag naar Tim Schuurmans. Hij kan jou vertellen wat werken bij
ons zo leuk maakt! Je mag natuurlijk ook gewoon je CV en motivatie sturen naar
info@aldenhof.nl.

advies • administratie • accountancy • fiscaal • juridisch • verzekeringen
hr • salarisadministratie • it • detachering • werving & selectie
vastgoedbeheer • financieringen • fusies • overnames

Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN

Nederlander koopt meer bij lokale ondernemer sinds ontstaan pandemie.
info@commitmentverzekeringen.nl
(0317) 61 39 66
Lokale ondernemer wint van landelijke |winkelketens

Lokale ondernemers
helpen de buurt vooruit.
Daarom helpen wij
hen vooruit.

Rhenen, 14 januari 2021 - Door de pandemie zijn we lokale ondernemers meer gaan waarderen. We hebben het afgelopen jaar bewust meer gekocht en geconsumeerd bij lokale winkels, zelfstandige horeca en
bedrijven dan ooit. Nederlanders willen de ondernemers uit de buurt steunen en zo ook het wij-gevoel en
de leefbaarheid stimuleren. Dat en meer blijkt uit onderzoek van Direct Research in opdracht van RegioBank, waarbij ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder is gevraagd naar lokaal ondernemerschap.
Opvallend is dat vooral 18 tot 24 jarigen de noodzaak zien om de ondernemer uit de buurt te helpen; maar
liefst 77 procent vindt dit sinds het ontstaan van COVID-19 een belangrijk aandachtspunt.
We zijn ons meer bewust geworden van het belang van lokaal ondernemerschap (59%). Ruim de helft van
Nederland (52%) kocht het afgelopen jaar dan ook meer bij de lokale ondernemer dan bij de landelijke winkelketen. Bijna driekwart (71%) vindt dat zij zelf een bijdrage moeten leveren om lokaal ondernemerschap te
steunen en dezelfde hoeveelheid geeft aan dit sinds de pandemie nog belangrijker te vinden. Opvallend is dat
vooral jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar de noodzaak hiervan inzien.
Leefbaar en authentiek
Een buurt met winkels en ondernemers draagt bij aan de kwaliteit van leven, vindt 78 procent van de Nederlanders. De rol van lokale ondernemers wordt daarin sterk benadrukt. Zo is bijna vier op de vijf Nederlanders
(79%) van mening dat lokaal ondernemerschap de leefbaarheid van de buurt positief beïnvloedt. En hoewel
dorpsbewoners het hier vaker mee eens zijn dan mensen uit de stad (82% versus 77%), is de mening over het
authenticiteit unaniem. Maar liefst driekwart van de Nederlanders is van mening dat lokaal ondernemerschap
de buurt een authentiek en uniek karakter geeft.

Commitment verzekeringen
Achterbergsestraatweg 1
3911 CR Rhenen
T (0317) 61 39 66
E administratie@commitmentverzekeringen.nl
I www.commitmentverzekeringen.nl
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Zakelijk advies
Terwijl men digitalisering steeds meer omarmt, vindt drie op de vijf Nederlanders persoonlijk contact bij
een bank nog steeds belangrijk, al wordt dit meer ervaren onder dorpsbewoners (67%) dan stadsbewoners
(58%). Ook vindt drie op de vijf het prettig om een fysieke vestiging van hun bank in de buurt te hebben. Opvallend is dat 18 tot 24 jarigen (66%) dit belangrijker lijken te vinden dan 25 tot 39 jarigen (52%). Tweederde
van de Nederlanders vindt het dan ook jammer dat banken steeds meer vestigingen sluiten. Dit is hoger onder
dorpsbewoners (70%) dan onder stadsbewoners (60%).
Belangrijke rol banken
“Het onderzoek laat zien dat een buurt met lokale ondernemers bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Daarnaast
werd duidelijk dat Nederlanders (73%) het zeer waarderen als hun bank lokaal ondernemerschap stimuleert”,
zegt Maarten de Wit van Commitment Verzekeringen in Rhenen. “Samen zetten we onze kennis van de regio
in om lokale bedrijven en zelfstandige ondernemers te helpen met de juiste financiering en advies. Zo dragen
wij bij aan de groei van werkgelegenheid en aan een buurt die groeit en bloeit doordat er steeds meer (lokale)
producten en diensten worden aangeboden. En een plek waar het prettig leven, wonen en werken is, is een
fijne buurt voor iedereen.”
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

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

BLIJF
VERBONDEN
JUIST NU

Het jaar 2021 is niet ﬁjn begonnen,
om het maar zachtjes uit te drukken
Weer zit Nederland in een lockdown. Ook onze winkeliers en restaurants
hebben net als vele anderen hun zaken moeten sluiten.
U als klant kunnen wij niet datgene bieden wat u van ons bent gewend.
Een groot aantal winkeliers biedt de klant evenwel mogelijkheid via de
webshop of via mail, whatsapp of telefonisch artikelen te bestellen welke
dan kunnen worden thuis bezorgd.
Veel restaurants bieden thuismenu’s aan. De klant kan afhalen of laten
bezorgen en hoeft thuis alleen de simpele instructies te volgen om een
heerlijke maaltijd op tafel te zetten.
Maak van al deze mogelijkheden gebruik als het mogelijk is.
Het helpt onze middenstand te overleven.

Foto's: Erik Helmers
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Nikita van Boeijen, een veelzijdige jonge vrouw
door Erik Helmers

Ik zit in de huiskamer tegenover Nikita, omringd door bronzen paarden- en honden beelden van haar
moeder Sandra Pot, voor een interview.
In een eerder interview met haar moeder
viel mij deze jongedame op door haar
aparte verschijning en mooie verhalen.
Op Facebook en Instagram en in het
huis had ik al mooi fotografisch werk
van haar gezien. En als klap op de vuurpijl vertelt zij nu, dat zij met een fotoserie in het Rijksmuseum in Amsterdam
heeft gehangen. De uitkomst van haar
deelname aan de fotowedstrijd Document Nederland Junior. (zij was toen 16
jaar). Haar fotoserie werd geselecteerd
bij de tien beste inzendingen. Daarmee
won ze twee masterclasses door documentairefotografie Anoek Steketee en
deelname aan de groepsexpositie in de

Teekenschool van het Rijksmuseum in
Amsterdam. Dat vond ik supercool. Een
stukje uit het juryrapport: “Je hebt met
veel aandacht aan je serie gewerkt. Naar
elke foto moet je dubbel kijken voordat
je weet wat je ziet. Het is een prachtige
serie waarbij je op een originele manier
gebruik hebt gemaakt van vervreemding
en abstractie”.
Wat meer over Nikita
Nikita is geboren en getogen in Rhenen.
Zij woont in Rhenen bij haar moeder Sandra, zuster Romy en hond Juba. Naast
haar hobby fotografie en met name surrealistische fotografie en modefotografie is zij ook op het tennisveld te vinden.
En in de sportschool. (ofschoon dit laatste op een laag pitje staat). Op mijn vraag
wat is je muziekvoorkeur moet zij lachen
en geeft als reactie: “dat ga ik echt niet
zeggen dan verslijten zij mij voor gek”.
Maar na enig aandringen komt het er
toch uit: de band NCT. Ik vind dat helemaal niet vreemd. Niets om voor te schamen. Na haar schooljaren op het Rembrandtcollege in Veenendaal heeft zij
een 1 jaar gestudeerd aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in Den
Haag. Een voorbereidend jaar waarin zij
met vele aspecten van kunstuitingen in
aanraking kwam. Leerzaam maar niet
echt haar “ding”, zodat zij zich na dat ene
jaar heeft laten inschrijven bij de Hogeschool van Amsterdam richting Creative
Business. Dit bevalt haar prima.

Van de site van de HvA:

Opleiding Creative Business. Verhalen
brengen mensen in beweging. Ze helpen

gedrag veranderen. Een onderneming
starten. Verbeelden wat er nog niet is.
Bij de Amsterdamse opleiding Creative
Business leer je met zulke verhalen impact maken. Je maakt alle soorten media.
Online en offline, als redacteur of ondernemer, van concept tot content en van
idee tot exploitatie. Ook hier is het eerste jaar een jaar van aftasten en algemene kennis opdoen. Zij zit nu in het tweede
jaar. Richting Audio Visuele vaardigheden. Een van de leukste onderdelen van
deze studie is de stageperiode.
Zij loopt stage bij productiebedrijf Stepping Stone in Amsterdam. Stepping
Stone Producties is een onafhankelijk
productiebedrijf opgericht in 2010 door
Jasper van der Schalie. Sinds zijn vertrek
in 2020 hebben Marlies van Amerongen
en Duurt Holman de leiding overgenomen. Zij ontwikkelen en produceren content voor alle publieke en commerciële
omroepen en platformen. Ze maken inhoudelijk relevante docu-series en breed
entertainment tot hoogwaardige dramaseries. Onder het online label Me at the
Zoo produceren ze content voor bijvoorbeeld NPO3.nl, Zapp en Het Parool.

VWO nu een vervolg op NPO3, met 10 afleveringen van 30 minuten) Waarschijnlijk dit jaar te bekijken.
Met name aan deze laatste serie verleent
zij een kleine bijdrage. Gedurende haar
stageperiode mag zij deelnemen met
brainstormsessies, zij mag tijdens opnames de still fotografie doen, meebouwen
aan de website en video editing van bijvoorbeeld een interview van een van de
acteurs.
Een geweldige kans voor haar en zij geniet hiervan met volle teugen. Binnenkort na de stage weer terug naar school.
Bedankt Nikita voor het gesprek.

Bekende producties:
Het Dorp met acteur Huub Stapel en
schrijver Wim Daniëls (televisie)
Handhavers in actie (televisie)
De Veranderende Stad (documentaire
over Amsterdam)

En

De Slet van 6 VWO (Na 3 series met
shorts voor online, krijgt De Slet van 6

De beste Wensen
door Matthijs Smits

Voor de tweede keer sinds de
uitbraak van de pandemie, zitten onze leerlingen thuis. De
houding van jongeren wordt in
de media soms in een negatief
daglicht gezet, maar hoe ervaren de jongeren op onze school
deze periode eigenlijk?
Tim van Hattem
“Je hebt minder lesuren dan normaal, dus dat is wel chil, maar ik
mis mijn vrienden en de docenten wel, want het is super leuk
en gezellig op onze school”.

sen, kan ik wel mijn vrienden op
school zien”.
Karlijn van Dreven
” Ik ben wel bang dat ik een achterstand oploop, maar de docenten maken er echt wel wat
leuks van en dat vind ik echt heel
fijn”.
Nienke van Cleef
“De online-lessen zijn goed
voorbereid. Bijna alle lessen
gaan door, behalve de praktijk
vakken.

Iris van der Weide
“Ik vind het niet heel erg en ik
maak me ook geen zorgen over
de online lessen. In een schema
plan ik iedere avond in wat ik
die dag wil doen of welke doelen
ik wil behalen. Soms mis ik de
gezelligheid in de aula en mijn
vrienden wel heel erg”.

Ik vind de lessen super leuk,
want we doen ook andere dingen die we normaal gesproken
niet in de lessen doen”.

Joep Peters
“Ik vind het fijner om naar school
te gaan. Hoewel ik ver moet fiet-

Klas 1km2

Mien Visser
“We wennen er vanzelf aan. Als
we het blijven volhouden, dan
moet het allemaal goedkomen”.

Het jaar 2021 ligt voor ons
en het lijkt mij een goede
gewoonte U alle goeds voor
het nieuwe jaar te wensen.
Het jaar 2020 was een zeer
bewogen jaar. Covid19 heeft
ons leven totaal veranderd.
Culinair gezien veranderde
er ook veel. Weinig visite en
niet uit eten. Het is onze culinaire-creativiteit ieder geval
wel ten goede gekomen.
De kerst van 2020 was ook bijzonder. Boodschappen doen via
onze achterdeur en dan door
de voordeur naar buiten. Eénrichtingverkeer. Misschien voor
sommige klanten iets te veel gevraagd, maar de meesten vonden
het prima! Wij ook. Alles is perfect verlopen en daar word ik erg
blij van.
Eén voorbeeldje van toegenomen
creativiteit wil ik U niet onthouden. Eerlijk gezegd ben ik wel wat
gewend na al die jaren. Het is de
dag voor kerst en gezellig druk.
Iedereen is toch wel onder de indruk van de omstandigheden.

dig heeft. En wat las ik ? 10 gram
gorgonzola en een lepel gruyère… Het eerste wat ik dacht: wat
voor gerecht gaat dit worden ?
Op mijn verzoek toont ze het hele
gerecht: een ovenschotel.

De meeste klanten leggen toch
wel de nadruk op gezelligheid
en niet op “uitpakken”. Op mijn
vraag: wie is er aan de beurt,
laat een vriendelijke jonge dame
op haar telefoon zien wat ze no-

Het stemt mij tot vreugde als
jonge mensen culinaire inspiratie zoeken. Één conclusie moet
ik ook trekken: deze vriendelijke
jonge dame ontving zeker niet te
veel gasten….

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Op weg naar een herdenkingsteken voor Joodse slachtoffers WO II uit Rhenen
Een onderzoek door Just Vlak, Pim Strous en Ben van Laar

enkele onderduikers en over hun onderduikadressen in Rhenen. De werkgroep
had een aantal voorwaarden opgesteld aan
welke de slachtoffers moesten voldoen om
in aanmerking te komen, (klinkt een beetje
oneerbiedig zoals ik het opschrijf maar is
niet zo bedoeld), zoals verblijven in Rhenen
tussen 1940-1945.

Tijdens de renovatie van de Beukenlaan
in Rhenen liep ik Just Vlak tegen het lijf,
figuurlijk gesproken dan. Hij stond te kijken bij de plek waar de werklui een kabel
kapot hadden getrokken, waardoor zijn
elektriciteit en dus ook zijn computer
was uitgevallen. De kabel stond overigens nergens vermeld op hun werktekening, zodat de werklui geen blaam treft.

Uiteindelijk kwam een 6-tal personen in
aanmerking. Naar deze personen is een gedegen onderzoek gedaan. De onderzoekers
hebben zich van maart tot en met november 2020 in dit onderwerp vastgebeten en
kwamen gedurende het onderzoek familieleden tegen in Europa maar ook in Israel en Amerika. Ik heb de eer gehad een blik
te werpen in het eindrapport en ben zeer
onder de indruk van de grondigheid van dit
onderzoek.

Ik ken Just al jaren van toen ik zelf nog aan de
Nieuwe Veenendaalseweg woonachtig was
en we hebben altijd contact gehouden.
Uiteraard tijdens dit “kabel voorval” een
praatje gemaakt. Just, viroloog van huis uit,
is een makkelijke prater en al snel kwam ter
sprake hetgeen hem recentelijk heeft bezig
gehouden: onderzoek naar joodse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in
Rhenen.
Er was al eerder onderzoek gedaan over dit
onderwerp o.a. door Piet Hovestad, die in
het kader van het jubileum ’75 jaar vrijheid,
80 jaar slag om de Grebbeberg’ een herinneringsteken had bepleit voor joodse oorlogsslachtoffers in Rhenen. Hij had aan burgemeester Hans van der Pas aangegeven,
dat zijn onderzoek nog wat meer onderbouwing nodig had. Hierop is in overleg met de Stichting “Slag om de Grebbeberg” en de gemeente Rhenen voorgesteld om een kleine commissie in het
leven te roepen om nader onderzoek te doen. De drie in de aanhef genoemde
personen, allen lid van Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en met
een flinke dosis ervaring in onderzoek, hebben deze taak op zich genomen.
Just vertelde mij een aantal indrukwekkende en interessante verhalen over

De besproken slachtoffers krijgen door dit
indrukwekkende rapport een gezicht. En de
lezer, in dit geval de schrijver van dit stukje,
wordt meegezogen in de geschiedenis en
het leven van deze slachtoffers. Werpt je
weer even terug in de realiteit van elke dag.
Ook nu nog worden mensen gediscrimineerd om hun geloof, identiteit, huidskleur,
geaardheid etc. Het rapport is aangeboden
aan de Gemeente Rhenen en de Stichting
Slag om de Grebbeberg.
Doel is een herdenkingsteken op te richten voor deze specifieke groep oorlogsslachtoffers.
Als buitenstaander zou ik het geweldig vinden als dit rapport in welke vorm
dan ook, misschien wel een boekwerkje, wordt uitgegeven, zodat iedere
Rhenenaar (en andere geïnteresseerden) daar kennis van kunnen nemen.

50% KORTING
OP DE ACTUELE
WINTERCOLLECTIE
Actie geldt m.u.v. artikelen met een gele prijssticker, basis- en nieuwe collectie

steengoeieschoenen.nl
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Talenthouse voor jongeren blijft open

In het mooie MFG Het Bestegoed in Elst zit
op de tweede verdieping Talenthouse. Een
ontmoetingsplek voor jongeren van 10-23
jaar. Jongeren van 10-15 jaar kunnen er op
woensdag van 13:00 - 16:00 uur naar toe en
16+ vrijdags tussen 19:00 - 22:00 uur. Ayse
Sahin en Vincent Steur, jongerenwerkers
van Mozaïek Welzijn, zijn altijd aanwezig
bij Talenthouse. De leeftijden zijn niet heel
strikt. “Je merkt dat het in Elst niet uitmaakt dat ze van verschillende leeftijden
zijn. De saamhorigheid is hier groot, iedereen kent elkaar”, vertelt Ayse.
Lockdown
De gemeente heeft besloten dat ook tijdens de
lockdown jongeren hier terecht kunnen. Dit om
ervoor te zorgen dat ze minder eenzaam zijn en
ze een plek te bieden waar ze zich kunnen blijven
ontwikkelen. Ayse is hier erg blij mee. “De gevolgen van corona worden onderschat. Mensen
hebben vaak niet in de gaten dat jongeren van
deze leeftijd kwetsbaar zijn.” Uiteraard wordt er
aan de coronaregels gehouden.”
Talent
De jongeren organiseren zelf leuke activiteiten
zoals appelflappen bakken, knutselen, of een filmavond. De bedoeling is dat de jongeren dit zelf
bedenken en organiseren. Zo komt er dit jaar een
streetartworkshop. Een jongen die bijvoorbeeld
goed is in tekenen helpt om deze workshop te
organiseren. Door jongeren dit zelf te laten doen
ontdekken ze ook hun eigen talent. Soms hebben
ze dit zelf niet in de gaten omdat het als vanzelf
gaat. Ayse en Vincent laten ze dan zien dat het

wél een talent is om bijvoorbeeld goed te kunnen
tekenen of organiseren. Zo is Talenthouse niet
alleen een plek waar jongeren elkaar ontmoeten,
maar ook een plek waar ze hun eigen talenten
kunnen ontdekken.
Meer dan alleen een inloop
Het Talenthouse is meer dan alleen een inloop.
Vincent: “Er wordt ook aandacht besteed aan het
gedrag en inzet van jongeren in hun eigen wijk
en omgeving.” Ook kunnen jongeren hun verhaal kwijt bij de jongerenwerkers. Ayse: “Door
samen bezig te zijn leren we elkaar kennen en je
merkt dat ze hun verhaal bij je kwijt kunnen. We
luisteren en proberen ze te helpen als ze ergens
mee zitten.”
Kom je ook?
Kom een keer naar het Talenthouse en vertel
Ayse en Vincent wat jij leuk zou vinden om te
doen.

Speelgezin gezocht voor
vrolijke 10-jarige jongen!
Buurtgezinnen 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 in Rhenen is op zoek
naar een warm gezin in Rhenen of in
de omgeving van Rhenen, waar een
vrolijke ondernemende jongen van
10 jaar welkom is. Het gezin van deze
jongen bestaat uit zijn moeder en in
totaal 3 kinderen. Ze wonen in een klein
huis zonder tuin, waar deze bewegelijke
jongeman zijn energie niet voldoende
kwijt kan. Een steungezin met een tuin,
waar hij heerlijk buiten kan spelen, zou
fantas�sch voor hem zijn.
Doordat hij naar het speciaal onderwijs
in Veenendaal gaat, hee� hij geen

Talenthouse – MFG Het Bestegoed (tweede verdieping, ingang Bibliotheek)
Woensdag 13:00 – 16:00 uur (10-15 jaar)
Vrijdag 19:00 – 22:00 uur (16-23 jaar)
Heb je een vraag?
Neem contact op met: Ayse 0648 30168
Vincent-0614517124
FB: Vincent Jongerenwerk Mozaïek Rhenen
* Kijk op instagrampagina jongerenwerk_rhenen voor
actuele openingstijden i.v.m. de coronamaatregelen

vrienden in de buurt en dat mist
hij heel erg. Hij zou graag wekelijks
of tweewekelijks een keer komen
spelen bij een gezin met kinderen van
ongeveer dezelfde lee�ijd. En misschien
kan iemand uit het steungezin ook wel
eens bij hem komen spelen! De jongen
hee� een korte spanningsboog, dus
hij hee� een beetje hulp nodig bij het
plannen van de middag. Hij is vrolijk en
spor�ef, speelt het liefste buiten, houdt
van voetballen en zwemmen, maar ook
van dingen bouwen en van gamen.
De moeder van dit gezin is niet op zoek
naar verdere steun van een andere
gezin, maar echt naar een speelplek
voor haar zoon. Haar moederhart
breekt door de eenzaamheid van deze
jongen.
Kunnen jij en je gezin deze eenzame
jongen een plekje geven
waar hij zich gezien mag
voelen? Meld je dan
aan als steungezin via
www.buurtgezinnen.nl. Of
neem contact op voor meer
informa�e bij de coördinator
van
Buurtgezinnen
in
Rhenen, Anita Brugman,
via
mailadres
anita@
buurtgezinnen.nl of bel
naar 06-54208289.

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

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

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

Atelier
het
Hof
kledingreparatie & stomerij
• Kledingreparatie
• Kleding op maat
• Nieuwe kleding

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

• 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
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Ben jij een Bouwmeester?
Bouwmeester Sander in Dodewaard is
gespecialiseerd in het realiseren van speciale
bouwwensen. Dit doen wij met een enthousiast
team van betrokken Bouwmeesters. Wegens
verdere groei zoeken wij nieuwe collega's.

Vacatures
Allround timmerman/ Bouwmeester
Koppel allround timmermannen
Werkvoorbereider
Officemanager 10uur p.w.
Enthousiaste allrounder
10uur p.w. (gepensioneerd)

Solliciteer nu!
Heb je interesse of wil je eens verder
praten over de mogelijkheden? Mail dan
naar info@recruit-mens.nl of
bel / WhatsApp naar 0317-750050
*Bouwmeester Sander heeft RecruitMens gevraagd om te
ondersteunen met de werving & selectie van deze vacatures. Het
gaat om een rechtstreeks dienstverband bij Bouwmeester Sander.

Werken en leren in de
boomkwekerij én rijden op
een scooter van de zaak?!
Als leerling boomkweker volg je een
BBL opleiding. Je gaat één dag per
week naar school en de andere dagen
werk je met ervaren collega's in de
kwekerij.
Geen vervoer? Geen probleem!
Er staat een scooter van de zaak tot je
beschikking!

Reageren?
Wil jij meer weten over deze mooie
kans? Mail naar
werken@combinatiemauritz.nl of
stuur een WhatsApp bericht naar
0624855790. Tot snel!

Baantje
Brommertje
Boompje
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Damcon produceert en verhandelt
innovatieve kwaliteitsmachines voor de
boomkwekerij en fruitteelt.
Dit doen we met passie en gedrevenheid.
We leggen de lat hoog, onze klanten in onder meer Opheusden, Hamburg,
Praag of Sydney verwachten van ons goede kwaliteit machines en
vakmanschap. Daar staan we voor, al meer dan 50 jaar.
Als Damcon groeien we op dit moment best fors. Durf jij met ons mee te
groeien en herken je jezelf in een van de onderstaande vacatures?
Dan zoeken we jou!

Machinebankwerker/
Materiaalvoorbereider 20 uur
Je bent een machinebankwerker met meerdere jaren ervaring. Je kunt aan
de hand van een tekening zelfstandig voorbereidend werk doen zoals:
zagen, boren, draaien en buigbewerkingen. Je bent een echte ‘aanpakker’.
Je hebt een opleiding in de metaal (niveau 2/3) afgerond. Gestructureerd
en nauwkeurig werken zit in je genen. Je staat positief in het leven en wilt
jezelf graag ontwikkelen.

Magazijnmedewerker/inkoper 40 uur
Je hebt een technische opleiding genoten op MBO niveau. Je hebt kennis
van de Duitse en Engelse taal. Werken met een ERP pakket en Excel is je
niet vreemd. De Betuwse mentaliteit van aanpakken zit in al je vezels.
Je bezit een scherpe handelsgeest om slim in te kopen. Structuur geven
aan de onderdelenvoorziening zie je als uitdaging. De eerste jaren
assisteer je de huidige parts manager, bij gebleken geschiktheid kun je
verantwoordelijk worden voor het hele magazijn.

Machinebouwer 40 uur

Een EigenWijs Omaatje
door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Happy Nieuwjaar 2021 en we zijn er nog
Mark: Hoi Oma, hoe is het met je?
Oma: Mark, Ik had je al verwacht maar je
bent een week later. Hoe gaat het met je?
Mark: Nou Oma, ik ben bij de dokter geweest en heb een bepaalde uitslag een
soort Psoriasis en moet nu zalf smeren.
Oma: O Mark het is ook niet best, is het
erfelijk? Of ben je allergisch ergens voor?
Mark: Daar ben ik al voor in onderzoek
maar ze weten van niks. Dus we moeten afwachten.
Oma: Ah jeetje wat een gezeur weer, heb
je het wel laten nakijken? Want ze bekijken
elk plekje tegenwoordig. Ze doen overal
punctie op. Had het laatst ook op mijn wang
en neus.
Mark: Dus volgens jou weet een Dermatoloog meer, dan een huisarts?
Oma: Ja zeker. Misschien moeten we
straks ook een prik, maar wij hebben nog
niks gehoord. En ook de griepprik hebben
we niet gehad.
Mark: Marielle gaat morgen dus het komt
sneller dan je denkt. En je mag niet meer
naar buiten van 20:30 of voor 5:30 uur
want we moeten binnen blijven. Anders
Boete!
Oma: Ik mag tot 20:30 uur buiten hangen
Mark, anders krijg ik een boete! Hoe dan ….?
Mark: Ja het is even niet anders Oma moet
je een andere hobby zoeken, In de 2de Ka-

mer mag alles maar in de Lieftink Flat mag 1
iemand per keer langs komen.
Oma: We krijgen geen bezoek en er mag
niemand binnen komen. We doen veel telefonisch nu want wil wel weten hoe het is
met iedereen. Dus KPN heeft aan mij een
goede sponsor hahaha.
Mark: En hoe is het met je Coupe? Heeft
Opa de schaar er al ingezet?
Oma: Die hangt wel pfff daar was ik pissig
over, Opa wilde het wel even doen en Mark
wilde met zijn machientje komen, maar ik
denk het niet. Oma wacht het wel af.
Mark: Jaja ik kom wel langs anders doet
Opa het wel
Oma: Opa had stinkend geluk die was precies op tijd, maar ik wacht mijn tijd wel af.
Mark: Heb je de Rijnpost nog gezien? Er
staan bijna geen advertenties in behalve
rouw advertenties 5 pagina’s.
Oma: Ja dat klopt en als je het kerkblad
ook leest dan zijn er zoveel mensen die in
Veenendaal aan Corona sterven, dan schrik
ik wel hoor.
Mark: Heb je al je felicitaties al gelezen die
ik heb gebracht?
Oma: Nou Mark, Wil je in ons nieuwe stukje iedereen bedanken die mij een bericht
gestuurd heeft? Ik vond het super leuk en
was een andere manier om mijn verjaardag
te vieren, en het was leuk om te lezen, dat
onze lezers met mij meeleven.
Mark: Nou ik kom volgende week even
langs toet toet en breng ik de kranten even
langs.

groet Mark

Je bent een machinebouwer met zeker 3 jaar ervaring die geniet van
het assembleren van machines. Je hebt met succes een opleiding
werktuigbouwkunde niveau 3 afgerond. De mix van aandrijvingen,
hydrauliek en elektrische componenten is jou op het lijf geschreven. Je
werkt ordelijk en netjes. Je staat positief in het leven en wilt jezelf graag
ontwikkelen.
Wij bieden:
• Prettige werksfeer
• Goede arbeidsomstandigheden in een nieuw modern pand
• Open communicatie
• Interessante en afwisselende werkzaamheden
• Opleidingsmogelijkheden
• Correct salaris en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden

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

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

Meer weten?
Kijk op onze site www.damcon.nl
Bel Leendert Scheurwater 06-13 076 943
of mail naar vacature@damcon.nl

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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Emma Meijer, studente en kunstschilder
te Wageningen
Via mijn contact Inge Evers werd ik op het spoor gezet van Emma Meijer. En ik ben
blij dat ik dat spoor ben opgegaan. Het werd een zeer interessant gesprek.
Emma geboren in 1998 in Hengelo volgt de studie: Vormgeving, Interieur en Architectuur
aan de kunstacademie in Maastricht. Zij heeft daarvoor een tijdelijke kamer gehuurd in
Sittard. Zij is bezig aan haar 4e jaar en hoopt aan het eind hiervan af te studeren. Daarna
is het plan aan de hogeschool van Nijmegen een 4-jarige studie Vaktherapie (voorheen
Creatieve Therapie) te volgen. Een studie gericht om mensen te helpen hun grip op
het leven te versterken. Creatieve therapie of beeldende therapie is een behandelwijze
voor mensen met psychische problemen. Door creatief bezig te zijn worden onbewuste
gevoelens en gedachten op speelse wijze geuit. Dit bevordert de heling. Vaak wordt dit
ingezet bij kinderen of volwassenen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten of het moeilijk
vinden hun emoties te verwoorden.
De beeldende middelen kunnen tekenen, boetseren, schilderen of kunstvormen als
drama en muziek zijn. Creatieve therapie behoort bij de vaktherapeutische beroepen.
Een creatief therapeut kan individuele, groeps-, relatie- of gezinstherapie geven.
Doelgroepen kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn.
Het verschil tussen enerzijds beeldende (creatieve)
therapie en anderzijds kunstzinnige therapie is vooral
de basis: kunstzinnige therapie gaat uit van een
antroposofische visie, terwijl creatieve therapie meer
vanuit psychiatrische diagnostiek werkt. Voorlopig is
zij wat studie betreft onder de pannen.
Het is de bedoeling om voor deze laatste studie
weer terug te keren naar Wageningen of desnoods
Nijmegen zelf. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in
haar eigen creatieve scheppingen, want zo mag je
haar tekeningen/schilderijen wel noemen. Zij gebruikt
verschillende technieken: potlood, kleurpotlood,
acrylverf, pastel en olieverf.

portfolio. Nu al op deze jonge leeftijd. Zij heeft zelfs gedurende drie jaar
ook verschillende ontwerpen gemaakt voor tattooshops en tatoeëerders.

Haar stijl is net zo divers als haar teken c.q. schildermateriaal. Het gaat van realisme
(portretten, modellen, bloemen), figuratief, non-figuratief, abstract tot expressionisme.
Zij kan nog niet kiezen. Zij probeert zich op alle vlakken nog te ontwikkelen. Ik moet
zeggen, dat zij op al deze vlakken goed uit de voeten (handen) kan. Indrukwekkend

Haar ideaal zou zijn om in de toekomst, na het afsluiten van haar studies,
een baan te vinden in de creatieve therapie sector gecombineerd met de verkoop van
haar eigen schilderijen en tekeningen. Ik hoop voor haar dat zij haar idealen haalt. Gezien
het enthousiasme en haar creativiteit ga ik ervan uit, dat zij deze idealen gaat halen.
Bedankt Emma voor dit gesprek. www.emmameijer.art

Mensen in zorg
door de Rhenense stadsdichter
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Meer weten?
Kijk op onze
website.

De vrouw is oud, ze spreekt in beeltenissen.
Haar haren zilver van muizenissen.
Met broze stem breekt zij het licht.
Als een prisma geeft zij inzicht
in de kleuren van haar leven
en de geuren die verdreven,
in haar verzuchten met de wind,
in het missen van haar kind
en anderen die haar ontvielen,
haar gedachten die nog bezielen
en het lange lange leven
wat niet ophoudt haar te geven
wat ze niet meer te kiezen heeft.
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www.arendsnaaimachinehandel.nl
Beemdhof 44, Heteren | M 06-10939274
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Alsof iemand je vergeeft
dat je het ooit wilde bestormen,
wilde rammelen aan normen,
de beelden wilde breken
en het recht op onrecht wreken.
Zij zucht als zij iets wil zeggen
wat zij niet meer uit kan leggen
omdat zij niet meer in contact me mij is
maar met een wereld, slechts nog de hare,
omdat ik die vervlogen jaren mis.

Teun

Verdichten
VERDICHTEN

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Decemberkriebels
Het zal door menigeen worden
beaamd….het jaar 2020 is niet
voor herhaling vatbaar. Toch
zijn er in deze laatste dagen
van het jaar….wat lichtpuntjes
waar we ons op kunnen richten,
ondanks de maatregelen waar
we ons tot half januari aan
moeten houden.
Zo wordt het afscheid nemen
van een dierbare nog intenser
beleefd, temeer omdat dit door
omstandigheden zo moeilijk wordt
gemaakt. We zijn ons meer bewust
van de eenzaamheid onder de
ouderen onder ons en proberen ze
de juiste aandacht te geven.
Ook de eenzaamheid onder de
jongeren vraagt onze aandacht.
Zij missen hun vrienden, hun
contacten op school, sportclubs en
het leventje wat bij jongeren van
deze tijd hoort. Het thuiswerken
is voor menigeen ingeburgerd, en
laten we eerlijk zijn..dit kan toch
ook erg fijn zjin voor het thuisfront
nu de kinderen voorlopig niet meer
naar school kunnen.
Natuurlijk is er het gemis van de
activiteiten en het geroezemoes
op de werkvloer, maar er zijn geen
reistijden meer, minder files op
de weg en dus minder irritaties..
Althans, zo zou het moeten zijn.

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

Ik ben Marja

Zo mocht ik op 5 december de
uitvaart begeleiden van een 39
jarige vrouw die een partner en
haar zoon van 9 jaar achterlaat,
maar ook haar beide ouders, haar
schoonouders, broers en zussen.

Mag ik
u begeleiden?

Toen wij door de lange haag van
mensen reden op weg naar haar
graf, werd ik rechts ingehaald door
een wielrenner. Op mijn: “meneer,
u doorbreekt een rouwstoet”
kreeg ik als antwoord dat HIJ toch
zeker wel mocht fietsen, en toen ik
antwoordde dat ik hoopte dat hij
meer respect zou krijgen op zijn
eigen uitvaart, kreeg ik een hoop
verwensingen naar mijn hoofd
geslingerd die ik hier maar niet zal
herhalen.

Ik ben Marja

Wij zijn telefonisch bereikbaar &
brengen graag uw bestelling thuis!
arja

g ik iden?
a
M begele
u
en M

Ik b

Maar ja, hij kon ook niet weten
dat de kleine Vincent veel liever
pakjesavond had gevierd, dan naast
de kist van zijn moeder te lopen……
Marja Oosterman
www.oleander-uitvaartzorg.nl
06-52553676

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

Ester Lammers, de nieuwe cultuurcoach
in Rhenen
door Erik Helmers

Het bestuur van het Cultuurplatform
Rhenen en de gemeente Rhenen mag
zich weer gelukkig prijzen. Toen de cultuurcoach Lea van Son eind verleden jaar
aangaf haar taken te willen neerleggen
voor het aanvaarden van een functie binnen de gemeente Rhenen zat het bestuur
even met de handen in het haar. Wat nu.
Lea heeft de cultuurcoach functie een geweldige inhoud gegeven. Haar ervaring en
toewijding zal gemist worden. Lea heeft in
haar takenpakket bij de gemeente Rhenen
OOK cultuur zitten. Dus wij zijn haar niet
helemaal kwijt. De vraag werd gesteld: “hoe
vullen wij deze functie weer in”. Een vacature werd in de diverse media geplaatst. Een
flink aantal sollicitatiebrieven werd ontvangen.Aan het bestuur de taak een keuze te
maken. Het viel niet mee, maar de keuze is
gemaakt. Ester Lammers- van der Linden is
het geworden.
Ester is geen onbekende in het Rhenense
cultuurlandschap. Zij is betrokken geweest
bij veel activiteiten in Rhenen.
Waar kunt u Ester van kennen?
Zij is jaren betrokken geweest bij de organisatie van vele evenementen. Als bestuurslid van St. Cuneradag en in de organisatie
van evenementen zoals Rhenen 750 jaar,
Cuneradag en (Klein)kunst onder de Toren, Gebeurtenissen op de Grebbeberg
tijdens de herdenking 75 jaar Slag om de
Grebbeberg. Als actrice in verschillende

toneelstukken bij Toneelvereniging De
Hucht waar zij tevens medeoprichtster en
bestuurslid was.Of als presentator tijdens
evenementen als de kerstfair Rhenen, de
opening van het vernieuwde centrum van
Rhenen, het cultureel cafe of een van de
vele andere evenementen in Rhenen. Ester heeft er zin in en zal zich voor de 100%
inzetten voor het Cultuurplatform.Ester is
altijd vol ideeën en in het uitvoeren daarvan
zal zij op de steun van het gehele bestuur
kunnen rekenen.
Ester start vanaf 1 februari. Met deze opdracht als zzp-er voor gem. 7 uur per week
en zal als coach vele initiatieven gaan ondersteunen. Heb je nu al een vraag of idee?.
Bel haar gerust. Neem hiervoor contact op
met haar via het cultuurplatform.
(www.cultuurinrhenen.nl )
Ik sluit af met Ester ontzettend veel succes te
wensen.

CULTUURLADDER

JANUARI & FEBRUARI 2021

In een nieuw jaar kan er veel
veranderen. Echter gaat 2021 iets
strenger van start dan velen van
ons hoopten met de lockdown. Gelukkig zijn er op cultureel gebied
de nodige nieuwtjes om het jaar
mee af te trappen.

Losse culturele events
Fotowedstrijd: Rhenen op z’n mooist

Locatie: online. Meer informatie vind je
op www.cultuurinrhenen.nl.
Prijs: jouw winnende foto ingelijst.
2 februari 20:00 uur
Film: Homecoming
Locatie: de Vlam, Beukenlaan 2.
Prijs: €6,00 inclusief consumptie.

Met Ester Lammers-van der Linden
als gloednieuwe Cultuurcoach slaan
we een nieuw pad in. Zij heeft veel
zin en ideeën om mee te beginnen
aan haar nieuwe taak. Het Cultuurplatform wenst haar veel succes!
Daarnaast heeft Rhenen Verbindt
ondanks het slechte weer veel
navolging gehad. Laten we alle
wensen die we opschreven in de
praktijk brengen in 2021! Alle
goeds namens het bestuur.
Volg het laatste nieuws en de
evenementenagenda op www.
cultuurinrhenen.nl.

Wilt u ook uw culturele event gratis

zichtbaar maken in de Cultuurladder?

Meld u zich dan aan via de website.

27 februari 20:15 uur
Orlando Quintet - Komická Tragédie
(Klassiek aan de Rijn)
Locatie: Cunerakerk
Prijs: 0 t/m 18 jaar: gratis.
CJP/Student: €14,00.
Volwassenen: €28,00.

Terugkerende evenementen
Het Stadsmuseum en Ouwehands
Dierenpark zijn tot nader bericht
gesloten tot en met 9 februari
t/m 27 februari
Expo: ‘Het Raadsel van de Rijnpoort’
Prijs: 6-17 jaar: €4. 17+ jaar: €6,50.
Incl. drankje. Museumkaart geldig.
Locatie: Markt 20.
t/m 27 februari 17:00-21:00 uur
China Light Magic Forest
Locatie: Ouwehands Dierenpark
Prijs: 0-3 jaar: gratis. 3-10 jaar: €15,50.
10 jaar en ouder: €18,00.

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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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
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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
(aluminium en kunststof)

6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

