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Nico Klaver en Stephan van den Berg, twee koks in coronatijd
door Erik Helmers

Vandaag een gesprek met twee top koks, Nico Klaver van Restaurant ’t Kalkoentje en Stephan van den Berg van Stephankookt. De eerste met fysiek restaurant
de tweede zonder. Zeer verschillend, maar toch ook weer vergelijkbaar. Hoezo
vergelijkbaar zal de lezer zich wellicht afvragen.? Welnu ze hebben beiden zich in
deze coronatijd weer opnieuw uitgevonden. Een kleine toelichting.

NICO
Nico moest zijn restaurant, zoals veel van zijn mederestauranthouders, sluiten ten gevolge van corona. Inkomsten weg. Nico zou Nico niet als hij niet iets nieuws zou verzinnen. Maar wat? Hij begon niet als de andere restaurant met afhaal/bezorgmaaltijden,
maar geheel iets nieuws. Hij dook met zijn top team de keuken in en ging aan het werk.
Na weken van denken, ploeteren, uitproberen kwam hij met iets geheel nieuws. Kant
en klare gerechtjes onder de naam Ami Culinaire. Ook de naam en de vormgeving van
de verpakking komt uit zijn creatieve koker. Samen met Laurence Veulings van Next
Kitchen in Bemmel zijn deze gerechtjes tot stand gekomen. Na honderden keren koken,
pasteuriseren, verpakken en controleren ontstonden de maaltijden zoals ze er nu liggen.
Ook zijn restaurantteam dacht weer mee. De gerechtjes zijn getest door 1200 consumenten en daar waar nodig aangepast. Ik schrijf het nu wel zo snel op, maar het heeft
uiteraard heel veel doorzettingsvermogen, creativiteit en overleg gekost.
Nico wilde deze gerechtjes aanbieden via een supermarkt. Na een zoektocht is het JUMBO geworden. De eerste winkel waar ze werden en worden aangeboden staat in Elst
(Gelderland), maar sinds kort ook in Rhenen, Wageningen, Veenendaal en Amerongen.
En er staan nog een aantal Jumbo’s op de lijst. Door pasteurisatie zijn deze gerechtjes
langer houdbaar normaal. (2-3 weken i.p.v. 3-5 dagen). En zonder ongezonde toevoe-

gingen. Voor de klant nog een kwestie van uitzoeken, kopen en thuis verwarmen. Het
aanbod is divers en veelzijdig. Het ziet er geweldig uit en Nico kennende zal de kwaliteit
ook uitstekend zijn. Wat een top idee van deze top kok. Inmiddels heb ik de gerechtjes bij
Jumbo Rhenen gekocht en gegeten. En de kwaliteit is verrassend goed.
En……….. nu ook afhaalmaaltijden bij ’t Kalkoentje. En zoals altijd: KWALITEIT STAAT
VOOROP.
STEPHAN
Stephan is jaren geleden met begonnen met: StephanKookt.
Een privé kok in uw eigen keuken? Graag kookt hij, indien nodig met zijn team, bij u thuis
of op het werk voor welke gelegenheid dan ook! Door de rijke ervaring die hij heeft opgedaan in top restaurants hoeft u dus voor lekker eten niet naar een restaurant toe!.
(Laat Nico dit niet lezen). Met uw persoonlijke wensen als uitgangspunt verzorgt hij op
de door u gewenste locatie een culinaire middag of avond die u niet snel zult vergeten.
Dit biedt zeer veel voordelen en u hoeft vrijwel niks te organiseren. Het enige wat u hoeft
te doen is een keuze maken in wat u graag wil eten en drinken. Hij is specialist op/met de
Big Green Egg.) Deze inkomsten zijn nu weggevallen, dus ook hij moest iets anders verzinnen. Bij Stephankookt kunt u nu ook bestellingen plaatsen en thuis laten bezorgen.
Wekelijks een ander menu. Ten tijde van het interview bijvoorbeeld “9 gerechtjes om
te delen Asian Style” voor slechts 35 euro. Maar de menu’s wisselen dus per week. Zijn
website en facebook pagina in de gaten is mijn advies. Ook heeft hij in het leven geroepen: De Rhenen & Veenendaal Dinner Night on tour. Het restaurant aan huis waarbij er
per gang live bij de mensen voor de deur wordt gekookt. Als leek op kook gebied wist ik
niet hoe ik mij dat moest voorstellen. Komt hij met een soort omgebouwde snackwagen
voorrijden en maakt hij daarin de maaltijden klaar. Stephan lacht en laat mij weten dat
dit niet zo werkt. Hij legt uit:
Het 5 gangen menu nemen we deels voorbereid mee naar de voordeur. Zodra de deurbel gaat en de gasten de voordeur open doen zien ze de chefs de laatste hand aan de
gerechten leggen. De gasten nemen het gerecht mee naar binnen en een uurtje later
zijn de chefs er weer! Zo gaat dat de avond door, een culinair vermaak! En aan het einde
van de avond hoeven de gasten alleen maar het gebruikte servies in de meegeleverde
krat voor hen deur te zetten. De afwas doet Stephankookt natuurlijk ook. Er zijn nu twee
succesvolle edities geweest in Rhenen en Veenendaal maar Stephankookt sluit niet uit
dat de derde editie snel zal volgen. Gezien deze intensieve, tijdrovende en unieke wijze
van bereiden en afleveren kunnen alleen klanten uit Rhenen en Veenendaal hier gebruik
van maken. Uiteraard een beperkt aantal.
Dit bedoelde ik dus met toch vergelijkbaar. Twee verschillende koks maar beiden zeer
inventief. Bedankt heren voor dit interview.

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

TEL. 0488 - 411055
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

www.tokoveenendaal.eu

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

meer informatie uit je administatie?

Altijd en overal up-to-date met Boekhouden 3.0

www.ACMA.nl | 085 - 822 6655

Herenstraat 25|3911 JB Rhenen
Tel 0317-614121
info@annooptiek.nl|www.annooptiek.nl
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Senna Oskam, een jonge kunstenares in Elst
door Erik Helmers

Ik zit coronaproof tegenover Senna
een jonge meid van 13 met uitzonderlijke kwaliteiten.
Tijdens het ophangen van enkele schilderijen, samen met Christana Timmer,
in De Westpoort zag ik in mijn ooghoek
een 3-tal tekeningen hangen van ongekend mooie kwaliteit. Tekeningen die je
niet overal tegenkomt. Een geheel eigen stijl. Zeer apart.
Toen ik hoorde, dat deze tekeningen
waren gemaakt door een meisje van
13 jaar viel ik steil achterover. (gelukkig niet letterlijk). Dit leek mij praktisch
onmogelijk. Maar toch het was zo. Een
afspraak was via haar moeder snel gemaakt en nu zit ik hier in Elst.
Senna zit op het Ichthus Collega in
Veenendaal in klas 2 van de HAVO. Dus
nog 3 jaar en dan………. ja wat dan? Daar
is zij stellig in: “ik wil naar de Politieacademie in Rotterdam, richting Forensische Opsporing”. Zij is al van jongs
af aan geïnteresseerd in deze tak van
sport. Mede door de diverse documentaires en series op Netflix en TV.Ook is
zij een bewonderaar van de speurneus
Sherlock Holmes. Is geheel iets anders
dan de schiet -en knok series die veel
andere kinderen zo leuk vinden. Sherlock Holmes met zijn partner Watson
lossen misdaden op door speuren en
deductie. (toevoeging schrijver van dit
stukje; een soort voorloper van NCIS
e.d. series). Maar terugkomende op
haar tekeningen. Hoe en wanneer is zij

daarmee begonnen?. Zij vertelt enthousiast, dat zij al vanaf jongs af aan tekent
en creatief bezig is. Vanaf haar 11e is zij
al gefascineerd door realisme, maar ook
door M.C. Escher en de Oostenrijkse
kunstenaar Hundertwasser. Zeer bijzonder voor een toen 11-jarige.
Zij leerde diverse technieken aan. Olieverf, acrylverf en potlood. Zij kreeg wekelijks creatieve lessen in Amerongen
bij Saskia Peper. Zij leerde van Saskia
niet alleen technieken, maar ook over de
achtergrond van kunstenaars. Een tripje naar b.v. het Mauritshuis in Den Haag
was ook onderdeel van haar lessen.
Al pratende komt er veel meer naar
boven over haar interesses. Niet alleen
over de diverse kunstenaars, maar ook
over haar interesse in Egypte en alles
wat daar mee te maken heeft. Pyramides, mummies etc. De interesse hiervoor bestaat al vanaf haar 7e jaar.
Ik vraag haar of ik nog even een blik mag
werpen op haar “vroege ”werk, maar zij
is in eerste instantie een beetje terughoudend want dat voldoet niet meer
aan haar huidige normen. Zij is een perfectionist. Leuk om te horen, maar ik wil
ze toch zien. En… ze komen gewoon op
tafel. Mooi om haar progressie te zien.
Met name een kleine tekening van een
oog met een traan. Top.
Ook een 2-tal tekeningen van acteur
Johnny Depp: één begin 2019 en één
eind 2019. Een enorm verschil. Al pratende kom ik er ook achter, dat wij een
gemeenschappelijke interesse hebben,

buiten kunst, en dat is kunstboeken verzamelen. Zij is daar gek van. Alleen maar
positief wat mij betreft.
Buiten het tekenen en schilderen heeft
zij ook al een kleine verzameling edelstenen zoals agaten.
(toevoeging mijnerzijds: Agaat is een
aardende, stabiliserende en beschermende steen. De steen bevordert innerlijke rust en een kalme en nuchtere
houding. Het stimuleert spirituele en
geestelijke groei door aan te zetten
tot zelfreflectie en spoort aan even af-

stand te nemen en alles wat objectiever
te bekijken. Het bevordert rationeel en
logisch denken, concentratie, het analytisch vermogen en helpt daarom om
praktische oplossingen te vinden voor
problemen. Agaat beschermt de aura,
geeft een veilig gevoel en brengt balans
in lichaam, ziel en geest)
Senna ik vond het een leuk gesprek en ik
denk dat wij elkaar nog weleens tegen
zullen komen b.v. bij een Kunstroute
Rhenen.
Bedankt

Uitgelichte vacatures
RecruitMens helpt bedrijven met het
werven en selecteren van nieuwe collega's.
Wij doen dat op onze eigen en unieke
manier. Wij zijn geen uitzendbureau, maar
zijn wel voor vele bedrijven een (tijdelijke)
recruiter. Samen werven noemen wij dat.
Het gaat altijd om een rechtstreeks
dienstverband bij onze opdrachtgevers.

Bekijk alle vacatures op onze website!

Productiemedewerker inpak
Fulltime- Andelst

Als productiemedewerker op onze
expeditie ben jij verantwoordelijk voor
het gereedmaken en verzendklaar
maken van de orders.

Officemanager
32-38 uur - Opheusden

Wij zijn op zoek naar een betrokken spin
in het web. Je taken zijn administratief en
organisatorisch. Een goede beheersing
van Engels en Duits is een must.

Neem contact op
Website: www.recruit-mens.nl
Telefoon: 0317 – 750050
E-mail: info@recruit-mens.nl

Interesse/ vragen?
Scan de code en stuur
een WhatsApp bericht!
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Leerling projectstoffeerder
Fulltime - Ede

Geen zin om met je neus in de boeken te
zitten en steek je liever je handen uit de
mouwen? Neem dan snel contact met
ons op.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Monteur elektrotechniek
Fulltime - Amerongen

Heb jij ervaring in de elektrotechniek en
zoek jij een baan met écht leuke
projecten? Kom dan werken bij Laar
Techniek in Amerongen.
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Brechtje van Ge-stipt brengt boek uit
Met verf stippen zetten in prachtige patronen. Door het afwisselen van
grote en kleine stippen, krijg je een zeer kunstig resultaat. Brechtje van
Ge-stipt weet er alles van. Al ruim zeven jaar stipt zij zelf. En wat begon
als hobby, is ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf. Brechtje heeft
zich ontwikkeld tot een pionier op het gebied van stippen en brengt in
juni een boek uit.
“Stippen is voor mij ontspanning. Ik kan
mijn gedachten laten gaan. Heel even
bestaat alleen dat ene potje of bord
waarmee ik bezig ben,” zegt Brechtje.
Met stipstokjes van hout, acryl of ijzer
wordt verf aangebracht op objecten.
Dat kunnen borden, potjes, vazen of andere objecten zijn. “Er is zoveel mogelijk
met stippen. Wat ik vooral fascinerend
vind is om te zien wat de activiteit van
het stippen met mensen doet. Als mensen ermee aan de slag te gaan, ontdekken ze hoe rustgevend en kalmerend
het is.”
De Rhenense brengt het boek uit om
anderen mee te inspireren en haar

kennis over de kunst van het stippen te
delen. “In het boek laat ik zien wat er
mogelijk is. Je kan dan zelf kiezen wat je
wilt maken. Je hoeft niet alleen cirkels
te stippen. Ieder thema kan: valentijn,
pasen, kerst, geboorte, en ga zo maar
door.”
Brechtje geeft workshops en gaat
geregeld naar beurzen en evenementen om mensen kennis te
laten maken met stippen. Daarnaast schrijft zij artikelen over
stippen voor hobbymagazines
HobbyHandig en Creëer. “Op een
gegeven moment zocht ik materialen en kwam ik tot de conclusie
dat wat ik zocht er niet was. Toen ben
ik begonnen met het zelf maken van
onder andere verf en sjablonen. Zo is
eigenlijk ook het idee voor een boek
ontstaan. Een boek als dit bestaat nog
niet.” In haar webshop zijn alle materialen verkrijgbaar, zoals do-it-yourself
boekjes en sjablonen, verf, stipstokjes,
servies, e.d. Alles wat je nodig hebt om
te stippen.

man vorig jaar
een herseninfarct
kreeg zijn we
geschrokken, maar
het deed me ook beseffen: als ik dood
zou gaan, dan zou ik echt spijt hebben
dat ik dat boek niet zou hebben uitgebracht. Dat was het moment waarop ik
besloot het gewoon zelf te gaan doen,”
vertelt zij. De volgende uitdaging was
het maken van keuzes.

De weg naar het uitbrengen van het boek
was niet eenvoudig. “Ik heb best wel
lang gelobbyd bij uitgevers om het boek
te mogen gaan uitbrengen. Toen mijn

Want wat neem je op in het boek en
wat niet? Op zondagmiddagen voor de
kachel besprak zij met haar man haar
ideeën. Ook belde ze geregeld met een

vriendin die haar advies gaf bij het maken van keuzes. “In het boek is te lezen
wat handig is om te weten als je met
stippen bezig bent. En er zijn tien verschillende objecten met een stappenplan en foto’s hoe je ze kunt maken.”
Het boek is straks verkrijgbaar bij de
lokale boekhandel, bol.com en via haar
webshop www.ge-stipt.nl. De verwachting is dat het 1 juni 2021 beschikbaar is.
Meer informatie over workshops, materialen en het boek:
www.ge-stipt.nl
Je kunt Ge-stipt ook volgen op Facebook en Instagram.

Voor haag- en
bosplantsoen, sier- en
fruitbomen, struiken,
heesters, vaste planten
& alle andere planten
voor uw tuin:
www.batterijen.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Bliss to Shine, een prachtige stichting
(Wensvervulling voor kinderen in gezinnen die dealen met kanker)
door Erik Helmers

een enorm succes.

Ik heb een afspraak met Arieta Hoek aan de Spanjaardsgoed 5A in Veenendaal. Zij had een tip gekregen van een kennis om mij te benaderen voor een
artikel over haar prachtige Stichting Bliss to Shine. Zogezegd, zo gedaan,
dacht zij en nu zit ik hier.
Zij legt uit, dat zij, nadat zijzelf was gediagnosticeerd met borstkanker in 2014, in
het ziekenhuis in Ede zich had aangemeld
voor een verwendag. Een dag vol positiviteit. Een week daarna zou een vriendin
een fotoshoot met haar doen en zei: dan
zal ik je eerst even mooi opmaken zodat
je er op je best uitziet. Eerst was zij een
beetje terughoudend, maar toen zij het
resultaat zag was zij blij, dat zij het toch
had gedaan.
Zij was zo enthousiast dat ze uiteindelijk
na alle behandelingen haar bedrijf Bliss
Cosmetics in 2017 heeft opgericht. Toen
haar later in het jaar tijdens een congres
de vraag werd gesteld: hoe ga jij na je
ziekte impact maken? Zij zei gelijk: ik ga
een verwendag voor 25 kankerpatiënten
organiseren. Van daaruit is het idee ontstaan om een stichting op te richten. Dit
is de stichting Bliss to Shine geworden. In
samenwerking met professionele vrijwilligers organiseerde zij in 2018 haar eerste
verwendag (nu Shine Day) voor het gehele gezin en niet te vergeten de naasten.
Het was fantastisch maar liefst 287 gasten maakten met hun naasten een herinnering voor het leven. In 2019 zelfs rond
de 500 gasten. Je mag dus wel zeggen

De stichting heeft een extra onderdeel
gelanceerd de Blissi Special Day met als
doelgroep thuiswonende kinderen (leeftijd maakt niet uit) waarvan de zus, de
broer of ouder kanker heeft en met als
doelstelling het gehele gezin en eventuele mantelzorgers een onvergetelijke
dag te bezorgen en zodoende mooie herinneringen op te bouwen. De mascotte
Blissi (zie foto) is voorzien van een kleurenstraal. Elke kleur staat voor een type
kanker. Kanker treft namelijk niet alleen
de patiënt(e) maar heeft met name ook
grote impact op gezonde, thuiswonende
kinderen.
De stichting richt zich (als enige) op alle
naasten van de patiënt.

Er zijn enige voorwaarden:
a. Het kind is of de kinderen zijn
thuiswonend en heeft/hebben te maken met een oncologisch zieke broer,
zus of ouder.
b. Het gezin is woonachtig in Nederland
c. Het gezinslid:
1. Is ongeneeslijk ziek
2. Of is al een jaar in behandeling
3. Of is overleden, maar het gezin wil
een herinneringsdag met een start
naar een nieuw begin (tot max 1 jaar
na het overlijden).
4. De wens wordt vervuld voor het
gezin in kwestie (inclusief aanhang)
5. De wens kan in één dag worden
vervuld
6. Een niet-doorsnee wens kan extra
kosten met zich meebrengen. Dit
wordt beoordeeld door Bliss to
Shine
7. Het kind heeft nog niet eerder een
wens laten vervullen door Bliss to
Shine
8. De stichting Bliss to Shine is inmiddels in 10 provincies aanwezig.
Bij de stichting zijn 30 vaste teammedewerkers/sters (allen ook vrijwilligers),
maar in totaal zijn er rond de 180 vrijwilligers voor de stichting inzetbaar. Arieta
is deze vrijwilligers ook zeer dankbaar dat
zij hun vrije tijd op deze manier invulling
geven. Onmisbaar.
Alle wensen komen in aanmerking. Zij
zullen er alles aan doen de wens van het

kind te laten slagen. Op mijn vraag: hoe
komt de wens bij hen binnen geeft Arieta als reactie, dat kan zijn via een zorgverlener, docent, familie of uiteraard het
kind zelf. Ik vind deze stichting, net als de
stichting Onky Donky waarover ik eerder
in onze krant heb geschreven, weer zo’n
ontzettend mooi initiatief. Bliss to Shine
en Onky Donky werken, daar waar mogelijk, samen. Arieta zegt zelf: Ik ben blij dat
ik toentertijd ziek ben geworden. Daardoor kijk ik nu anders tegen het leven aan.
De gezinnen waarvoor zij vele wensen in
vervulling heeft doen gaan zullen het met
haar eens zijn. Immers zonder haar ziekte ook geen stichting. Vanaf 1 maart is er
de start van een Advies-en Informatielijn.
Hier kan advies worden ingewonnen over
diverse niet-medische zaken die met deze
ziekte te maken hebben, bijvoorbeeld hoe
moet ik een pruik regelen of waar kan ik
hulp aanvragen. Of gewoon als luisterend
oor dienen. Het nummer is 085-0041678.
De stichting Bliss to Shine is afhankelijk
van donaties en sponsoren. Zonder hen
kan de stichting niet bestaan. En uiteraard vrijwilligers.
Ik verwijs de lezer van dit
artikel dan ook naar de website
www.blisstoshine.nl
Hierop staan alle mogelijkheden voor doneren of sponsoren aangegeven.
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op welke wijze men zich kan aanmelden
voor een wens. Arieta bedankt voor het
aangename gesprek en wij spreken elkaar
ongetwijfeld weer.

Bloemveertje, een heel bijzondere jongedame
door Erik Helmers

Ik kwam Bloemveertje tegen op Instagram waar zij opviel door haar
prachtige tekeningen voorzien van
gedichtjes. Op een berichtje mijnerzijds aan haar of zij een interview wilde doen werd zeer spontaan gereageerd met de opmerking: “dit is een
mooi begin van mijn dag”
Met enkele berichtwisselingen werd
al snel een afspraak gemaakt. Bij haar
thuis, uiteraard geheel coronaproof,
heb ik een zeer aangenaam gesprek
met deze jonge vrouw, die onder pseudoniem Bloemveertje haar prachtige
kunstwerkjes aan de wereld laat zien.
Haar vriend ging naar boven even zijn

dubbel twintigers oefenen. Wij namen
plaats aan de keukentafel, waar haar
kunstwerkjes al klaar lagen.
Ze zijn werkelijk betoverend. Niet alleen de waterverf tekeningen zijn van
zeer hoge kwaliteit ook de teksten/
gedichtjes op deze tekeningen zijn
adembenemend. U zult als lezer denken Helmers niet zo overdrijven, maar
ik verzeker u ik overdrijf niet. De kwaliteit en de intensiteit en soms de inhoud
doet mij een beetje denken aan Winnie
de Poeh (Winnie the Pooh) van de Engelse schrijver A.A. Milne en tekeningen van Ernest H. Shepard.
Zij gaat ook vaak in op gebeurtenissen
in het dagelijks leven, zoals het neerschieten van de twee chimpansees in
dierenpark Amersfoort. Een mooie indrukwekkende tekening en tekst zag
het levenslicht.
Wie is toch Bloemveertje.
Haar echte naam kan en mag ik niet
onthullen en dat doe ik dus ook niet.
Ook de foto moet zo gemaakt worden
dat zij onherkenbaar is. Zij wil gewoon
anoniem blijven. Zeer bescheiden en
ook wel mooi ook. Ten eerste de naam
Bloemveertje waar komt die vandaan?
Zij vertelt, dat zij met haar vriend op
vakantie in IJsland was en zij daar een
tekening maakte en het idee kreeg
deze op Instagram te posten. Maar
niet onder haar eigen naam. En zomaar
uit het niets kwam de naam Bloemveertje naar boven. Mooie ingeving en
zeer toepasselijk. Zij klinkt als een ve-
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der lichte bloem.
Zij is eigenlijk pas
sinds maart 2020
bezig met haar
waterverf tekeningen. Elke dag
neemt zij plaats
op haar bank met
een klein vierkant boekje met
blanco pagina’s.
En dan maakt zij
één van haar kleinoodjes. De ene
keer eerst de tekening en daarna Foto’s: Erikhelmersfotografie
pas het gedichtje, de andere keer heeft trekken als ze in de put zitten, verdriet
zij een idee voor gedichtje en maakt hebben of kunnen herkennen als ze
daar een tekening bij. Ik zie op de uit- zich bijvoorbeeld in een heerlijke fase
stalling op tafel al een 3-tal van deze van hun leven bevinden. Voor eenieder
boekjes liggen. Zij zegt als je je ertoe is er wel wat bij. Op mijn vraag wat zijn
zet dit elke avond te doen dan krijg je ze hobby’s geeft zij als reactie: Tekenen
al snel een hele verzameling. Zij post (niet verrassend), Schrijven(ook niet
deze dan met gebruikmaking van haar verrassend), kringlopen afstruinen en
phone op Instagram. En een verzame- paardrijden en reizen.Reizen naar Laling is het. Ik heb ze de avond vóór het pland, Amerika en IJsland heeft zij al
interview bijna allemaal bekeken en gedaan meestal gecombineerd met
het paardrijden. Op haar verlanglijstje
gelezen.
staat nog Nieuw Zeeland. Haar kunstDe twee kunstvormen, tekeningen en werkjes zijn sinds kort ook te koop als
gedichten, passen zo mooi bij elkaar. kaartje. Een mooi cadeau voor jezelf of
Knap dat een nog jongedame beide iemand anders.
vormen op zo’n mooi wijze kan pro- Ik zou zeggen: neem een kijkje en volg
duceren en combineren. Soms zijn ze haar op Instagram onder de naam
een aanklacht tegen b.v. dierenbe- bloemveertje
handeling dan weer indrukwekkende Bloemveertje bedankt voor het aangezielenroerselen. Heel persoonlijk. Ik name gesprek.
kan mij voorstellen dat lezers van deze
kunstwerkjes zich hieraan kunnen op- www.bloemveertje.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Jorieke Eerbeek, een nieuwe hotspot in Rhenen: Vino y mas
van een goed glas wijn die zij perfect
bij uw gerechten gaan matchen.
De inrichting wordt klassiek met hier
en daar enkele trendy accenten. Het
idee is om één keer per maand live
muziek te bieden. Meer in het bijzonder jazz, spaanse en lounge muziek
waar de gast op een zondagmiddag/
avond heerlijk kan relaxen en genieten met een hapje en drankje.

door Erik Helmers

Nog even en dan opent in Rhenen een bruisende hotspot; Vino
y mas een wijn -tapasbar, maar
wel één met een unieke aanpak.
Eerst een korte introductie van
de vrouw achter dit nieuwe restaurant. Jorieke Eerbeek voor
velen wellicht een bekende naam
voor andere totaal onbekend.
Jorieke is geboren in Tiel en opgegroeid in Ochten. Zij heeft gestudeerd
aan de Middelbare Hotelschool. Haar
carrière is dan ook begonnen in de
horeca maar zij is na een aantal jaren overgestapt naar de reisbranche
en zij heeft daardoor heel wat van de
wereld gezien. Haar passie lag en ligt
echter in de horeca. Zij heeft hierin
ook veel ervaring opgedaan niet alleen in Nederland maar ook op Curaçao en in Zwitserland. In ons land
heeft zij ook heel wat jaren bij een wijnimporteur gewerkt en haar account
was dan ook jawel…… de HORECA.
Haar kennis over wijn die zij bij deze
importeur heeft opgedaan kan zij dus
binnenkort goed gebruiken.
Waar komt het idee Vino y mas vandaan?
Zij vertelt dat zij, met haar partner,
in Verona tijdens een glaasje wijn (of
twee) met heerlijke hapjes zat en dat
toen het idee, waar zij al langer mee
rond liep, eigenlijk is geboren. Zo’n
zaak mist Rhenen nog altijd, een gezellige eetbar waar je heerlijk kunt ge-

nieten van een lekker hapje & drankje
in mediterraanse sferen.
Op een zomerse dag in september
2019, net terug van haar vakantie
in Italië zag zij in de binnenstad van
Rhenen het pand van Le Tricot te
huur staan, gelijk heeft zij de stoute
schoenen aangedaan en het pand gehuurd. Er zijn mooie plannen gemaakt
die nu ook worden uitgevoerd. Een
moedige stap. Zeker in deze corona
tijd. Maar als je een stap niet maakt,
kom je ook niet vooruit (beetje Cruijffiaans van de schrijver) In het pand
aan de Herenstraat 1-3 is zometeen

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

Tijd voor een nieuwe
garagedeur!

erikhelmersfotografie

een ruime bar
en een restaurant zitgedeelte.
De gast kan er
terecht voor bijvoorbeeld alleen een wijntje met een
klein pinxtos (spaans hapje) aan de
bar of gewoon gaan voor een volledig
avondvullend diner van tapas gerechten.
Bij Vino y mas staat kwaliteit voorop,
geen kant en klare tapas, maar vers
gemaakte tapas, die al la minute worden bereid door de chef in de open
keuken. En dit alles onder het genot

Aan de bar kan de gast kennismaken
met de diverse wijnsoorten. Dit doormiddel van de vele open schenkwijnen
maar ook door een kleine proeverij,
een zogenaamde WineFlight. Met een
WineFlight maakt u als gast een mini
wijnreis
langs
verschillende
druivensoorten,
landen en/of regio’s. Dit kan uiteraard ook in de
combinatie met
complimenterende tapas. Een
prachtige
manier om u als gast
kennis laten maken met de wijnkaart of om de wijnkennis van u als gast te verbreden.
De bedoeling is Vino y mas eind februari begin maart te openen. Er wordt
nog gezocht naar medewerkers voor
de bar/ bediening. Zeker als bijbaantje
een mooi kans in dit prachtige concept.
Dus heeft u interesse:info@vinoymas.nl
Ik wens haar ontzettend veel succes.

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

WINTERAANBIEDING
€ 500,- isolatiekorting
bij aanschaf van een geïsoleerde garagedeur

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

Actie geldig t/m 20 maart 2021
Vraag naar de voorwaarden

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

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

www.vangessel.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

5

Februari 2021

| Eigen & Wijs Lokaal

Winnaars fotowedstrijd ‘Mooi Rhenen’
Het Cultuurplatform Rhenen organiseerde in januari/februari een fotowedstrijd ‘Mooi Rhenen’. Iedereen in Rhenen, Elst en Achtberg kon
zijn of haar mooiste foto insturen. De voorwaarde was dat de foto gemaakt moest zijn binnen de gemeente. De jury bestond uit: Dineke
Jansen (voorzitter Cultuurplatform Rhenen), Erik Helmers (secretaris
Cultuurplatform Rhenen en zelf fotograaf) en de nieuwe cultuurcoach
Ester Lammers-van der Linden.
In de leeftijdscategorie 8 tot 18 jaar
mag Milo Germanus zich de winnaar
noemen. Hij is 14 jaar en maakte deze
prachtige foto. De jury was onder de
indruk van de compositie en kleuren
in de foto.

In de leeftijdscategorie 18 jaar en
ouder mag Sander Peters zich de
winnaar noemen. Hij maakte deze
prachtige foto. De jury vond de foto
een bijzonder beeld van ‘Mooi Rhenen’ bieden, bijna mystiek, en de foto

In de leeftijdscategorie 8 tot 18 jaar is Milo Germanus de winnaar.

door Matthijs Smits

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

Colofon

Onze kranten verschĳnen maandelĳks per regio met een
Eigen Lokale Eigenwĳs uitvoering.
De totale oplage is 120.000 Exemplaren.
Gemeente Veenendaal, Scherpenzeel en
Renswoude, Gemeente Tiel / Buren
Gemeente Wageningen, Gemeente Culemborg
Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.

6

De kinderen en jongeren die een
foto hebben ingezonden voor de
wedstrijd, krijgen als extra prijs een
workshop aangeboden. Zij mogen
een middag op stap met fotograaf
Erik Helmers en krijgen leuke tips. De
foto’s van de winnaars en de foto’s
die het nét niet geworden zijn, zijn te
zien op de Facebookpagina van het
Cultuurplatform Rhenen.

Wintersport….

W��nsda�
Sp������ Da�!

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

Als prijs krijgen Milo en Sander hun
foto vergroot en ingelijst. Daarnaast
zijn de foto’s te zien in de etalage van
MB Shoots (in de Molenstraat) en in
deze krant.
Voor de fotowedstrijd zijn veel mooie
foto’s ingediend. Het was lastig om
een keuze te maken. De jury heeft besloten dat één foto een speciale vermelding krijgt en heeft daarvoor een
extra prijs in het leven geroepen: ‘de
speciale vermelding’. Deze gaat naar

Kelly Rijksen Kobus. Haar foto werd
nét niet de mooiste foto maar de jury
was erg onder de indruk van de compositie, het verhaal en de kwaliteit.

In de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder wint Sander Peters

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

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

is technisch goed genomen. Ook de
kleuren van de lucht zijn erg mooi.

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

Ik zal het maar meteen bekennen, dat ik nog nooit “op wintersport” ben geweest. Terwijl
ik sneeuw heerlijk vind. Als ik dit
schrijf hoor ik de buurtkinderen,
tijdens het sneeuwen, ravotten.
Sneeuwballen gooien, sleetje
rijden, inpeperen, glijden…heerlijk. Een dag later zie ik op de
parkeerplaats de fundamenten
van een heuse iglo. Wat leuk en
lekker toch!
Als ik aan wintersport denk, dan
denk ik aan kaasfondue of raclette.
Geen kaasfondue uit een pak, maar
vers geraspt van echte kaas, zonder
poespas. We hebben 5 verschillende soorten kaasfondue voor U klaar.
Een Hollandse met boerenkaas en
Tijnjethaler (boerengatenkaas uit
Friesland). Het origineel: Emmenthaler en Gruyère. Onze Zwitserse
luxe met 50% Emmenthaler en 50%
alle andere Zwitserse kaasspecialiteiten. De vierde is de Jumi-fondue:
Schlossberger met Emmemthaler
van 18 maanden. Klinkt heel heftig, maar is vol van smaak en tegelijk zachtromig. Jumi is een kleine
Zwitserse coöperatie die ons rechtstreeks kaas levert. Kneuterig, maar
top kwaliteit. De vijfde is een Italiaanse versie: fontina met provolone,
eventueel uitgbreid met gorgonzola
dolce. En voor degene, die niet kan
kiezen of nog een beter idee heeft,
raspen we even vrolijk verder…

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Nu heb ik een voorstel. Wintersport
zit er niet in dit jaar. Je pakt gewoon
je koffers en zet die in de keuken. De
ski-latten zet je tegen het aanrecht.
Ski-laarsen en warme wanten, samen met de helmen leg je erbij. Zelf
doe je geitenwollensokken en een
dikke trui aan en zet je een lekkere warme muts op. Kaarsen op tafel. Openhaard aan. Kat of hond op
schoot en het tafereel is compleet.
Kaasfondue op tafel, met een goed
recept van ons. Wat denkt U hiervan ?
Eet smakelijk!

Foto: Matthijs Smits

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

BEZORGERS VOOR HET BEZORGEN VAN
HUIS AAN HUIS- EN/OF WEEKBLADEN!

Eigen & Wijs Lokaal | Februari 2021

Wij hebben nog verschillende goed
betaalde krantenwijken vrij.
Te bezorgen op woensdag!

N
E
K
DRU REIDDEAL!
P
S
R
E
V
Vanaf €50,Uw
Uw persoonlijke
persoonlijke
per1000
stuks
auto-importeur

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

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

Ik ben Marja

lyer oo
van de f

n
peinteresse
erje
hebt dan even
OntwAls

mogelijk

een e-mail sturen naar:
info@vsbrhenen.nl

auto-importeur
flyers
laten drukken
wenst
u
én verspreiden
wenst
u een
een

Mag ik
u begeleiden?
Ik ben Marja

gelukkig
gelukkig en
en
verkeersveilig
verkeersveilig 2020
2020

VERSPREIDINGSBUREAU RHENEN
NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN | TELEFOON 0317-615103

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

Wij zijn telefonisch bereikbaar &
brengen graag uw bestelling thuis!

Untitled-1549 1

7-1-2020 14:40:24

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

rja

g ik iden?
a
M begele
u
en
Ik b

Ma

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

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

ze krant?

Uw advertentie in on

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

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.

Wilt u maandelĳks publiceren
over uw vereniging/school
of stichting?
Neem vrĳblĳvend contact op met ons.

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

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

Junior adviseur verzekeringen
Ervaren financieel administrateur
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 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.

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

advies • administratie • accountancy • fiscaal • juridisch • verzekeringen
hr • salarisadministratie • it • detachering • werving & selectie
vastgoedbeheer • financieringen • fusies • overnames
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Annemiek van de Haar, hypotheekadviseur bij Commitment
Zij zijn geheel onafhankelijk.

door Erik Helmers

In het prachtige pand van
Commitment Verzekeringen
bij de rotonde aan de Nieuwe
Veenendaalseweg heb ik een
leuk gesprek met de nieuwe
hypotheekadviseur Annemiek
van de Haar.
Annemiek is woonachtig in Veenendaal met echtgenoot, 2 kinderen en 2 honden en dat bevalt haar
prima. Dichtbij het bos (Kwintelooyen) waar haar man boswachter
is en dichtbij Rhenen waar zij nu
werkt. Zij is sportief en regelmatig
in de sportschool te vinden (niet
in coronatijd), zij doet aan yoga en
mindfulness. Buiten is zij regelmatig op de mountainbike te vinden.
Tijdens het gesprek liet zij terloops
het woord klussen vallen. Dat doet
zij graag. De tuin heeft zij al helemaal op de schop gegooid en verbouwd samen met haar man. Voor
schilderwerk en timmerwerkzaamheden binnenshuis draait zij
haar hand niet om.
Annemiek komt uit de bankenbranche, waar zij ruim 29 jaar
werkzaam is geweest in diverse
functies. Ze was op zoek naar een
nieuwe uitdaging en had zich ook
voorgenomen om niet meer bij een
groot bedrijf te gaan werken. Liever in een klein regionaal team. Via
één van haar contacten werd zij
gewezen op een advertentie van

U kunt bij Commitment Verzekeringen terecht voor Verzekeringen/Hypotheken/Financieringen
en Pensioenen. Zowel zakelijk als
particulier.Ook is er in het pand
een Makelaarskantoor gevestigd:
Commitment Makelaars.
Een zeer compleet aanbod.
Commitment is een onderdeel
van Wagenvoort Advies Compas
(WAC)
www.commitmentverzekeringen.nl

Commitment Verzekeringen waar
een ervaren hypotheekadviseur
werd gevraagd voor de particuliere markt.
Annemiek heeft alle benodigde
papieren in haar portfolio dus ……
gesolliciteerd en tot haar vreugde
ook aangenomen. En het bevalt tot
nu toe prima. Aardige collega’s,
prettige werkomgeving en een
mooi klantenbestand. Wat wil een
mens nog meer.
Eén van haar doelstellingen is het
particuliere klantbestand uit te
breiden waarvoor zij alle ruimte
krijgt. Hypotheek gesprekken gaan
of op kantoor of via het program-

ma Teams of bij
de klant thuis. De
klant mag kiezen.
Zelfs kan er in de
avonduren een gesprek plaatsvinden.
De klant kan bij
Commitment terecht voor een
nieuw af te sluiten
hypothecaire geldlening of advies
krijgen over bestaande hypotheken.
Hypotheken
van alle geldverstrekkers worden
aangeboden.

Uw toegewijde makelaar...

Verkoop
Aankoop
Verhuur

Verzekeringen
Uw toegewijde
financieel adviseur

Hypotheken

Deskunig advies en
persoonlijke service

Financieringen

Voor particulier,
ZZP en mkb

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

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Jong, ambitieus Stadsmuseum
Rhenen zoekt nieuw bestuurslid

Stadsmuseum Rhenen en VVV
Rhenen zijn op zoek naar een
nieuw algemeen bestuurslid.
Sinds de opening, eind 2018,
timmert Stadsmuseum Rhenen
enthousiast aan de weg met zijn
collecties, expo’s en activiteiten.
Ook toeristisch zijn er uitdagende
ambities.

Aanstelling bij voorkeur in april 2021.
De bestuursfunctie vraagt ca. 4 uur tijd
per week. De vacature is ontstaan door
aanstaand vertrek van een bestuurslid.

Het museum is een levendige ontmoetingsplek voor cultuur en geschiedenis,
en trekt zowel inwoners van Rhenen als
toeristen. Het huist samen met de VVV
in het monumentale Oude Raadhuis van
Rhenen. Daar exploiteert het museum
ook een Museumcafé en een gewilde Trouwzaal. Museum en VVV vallen
onder de verantwoordelijkheid van de
stichting Het OudeRaadhuis.

Belangstelling?
Een motivatie met CV ziet de stichting graag tegemoet voor
28 februari 2021, gericht aan de voorzitter van het bestuur,
Mirjam Groenendijk, m.groenendijk@freeler.nl. Bij de keuze van kandidaten wordt gestreefd naar diversiteit. De kennismakingsgesprekken
zijn gepland op 4 en 5 maart 2021.
Meer informatie:
www.stadsmuseumrhenen.nl

Algemeen bestuurslid met bijzondere
kwaliteiten
Stichting Het Oude Raadhuis ziet uit
naar een bestuurslid met kennis van én
een netwerk in het domein van erfgoed
en cultuur. De kandidaat heeft affiniteit met de missie van de stichting en
ervaring met bestuurlijk werk. Bovendien heeft deze goede communicatieve
vaardigheden en voldoende tijd voor de
maandelijkse vergaderingen en overige
activiteiten. Men is bij voorkeur bekend
met Rhenen.
Gezien de ambities is extra bagage op
tenminste een van de volgende specifiekeaandachtsgebieden zeer welkom:
Communicatie,Recreatie/toerisme,
Juridische zaken en Fondsenwerving.

Ambities
Stadsmuseum Rhenen wil publiek raken
met de verrassend rijke en (voor velen)
verborgen geschiedenis van Rhenen.
Dit met zijn collectie archeologische
schatten, gebruiksvoorwerpen uit de
stadshistorie en kunst. Ook in zijn exposities - zoals ‘Rembrandt tekent Rhenen’ en ‘Het Raadsel van de Rijnpoort’
- toont het kleine stadje Rhenen zich
graag onderdeel van (inter)nationale
gebeurtenissen en netwerken. Reviews
over gastvrijheid en gedreven aanpak
zijn er volop op internet.
Stadsmuseum Rhenen is de opvolger
van het gemeentelijk Museum het Rondeel, en krijgt jaarlijks een subsidie van
de gemeente Rhenen. Daarnaast genereert het eigen inkomsten uit de exploitatie, en benadert het fondsen. Het
team bestaat uit ca. 35 vrijwilligers en
een betaalde directeur. Samen met o.a.
de VVV en Stadsmuseum Rhenen heeft
de gemeente Rhenen voor de komende
jaren een toeristische visie ontwikkeld.
Meer toeristisch bezoek, grotere
naamsbekendheid en meer zichtbaarheid zijn het doel, naast trots bij de inwoners zelf. Cultuurhistorie en de bijzondere kwaliteiten van het landschap
tussen Rijn en Heuvelrug vormen de
grote troeven van Rhenen. Die moeten
extra aan de man gebracht, ook met
aantrekkelijke arrangementen.

Perpetuum
CULTUURLADDER
Samen met een nieuwe Cultuurcoach staat het Cultuurplatform te
trappelen om er een prachtig jaar
van te maken.
De fotowedstrijd ‘Rhenen op zijn
Mooist’ heeft een fantastische
stapel inzendingen opgeleverd en
fantastische platen. Het bestuur is
er erg blij mee!

MAART & APRIL 2021
7 maart 10:30 uur
Duze NomShikaShika
Locatie: de Vlam.
Prijs: €9,00.
Begunstigers en leden: €6,00.

door de Rhenense stadsdichter

De natuur spoelt warmte waar haar witte sluier lag.
De getuigenis van een vergeten huivering
ruimt plaats in voor ontkieming
en belofte van wat worden mag.

10 april 16:30 & 20:00 uur
Concertduo Alati & Kiguchi
Locatie: de Vlam.
Prijs: 0-19 jaar: gratis.
19-26 jaar: €12,00
26+ jaar: €18,00

De skyline van Rhenen, raak getekend,
scherp tegen strak azuur
metamorfoost, en op den duur
is zij op warmte berekend.

Nog nader bekend te maken
Cultureel Café: ‘Hou Vol’

Locatie: online vanuit de Gedachteniskerk. Meer informatie volgt in een later
stadium.
Prijs: gratis toegang.

Bekijk zeker de winnende foto’s
in de etalage van fotowinkel MB
Shoots aan de Molenstraat 5.
Dit vraagt zeker om een vervolg.
Blijf ons zeker volgen op social
media en in de krant voor verhalen,
nieuwtjes en events op cultureel
gebied.

Losse culturele events
7 maart 10:30 uur
Theatersolo bronnen
Locatie: de Vlam, Beukenlaan 2.
Prijs: €9,00.
Begunstigers en leden: €6,00.

De heuvels herkennen het seizoen.
Ze weten wat te wachten staat,
bereiden zich voor op bloesem en groen

Terugkerende evenementen
‘s Zaterdags 9:00-11:00 uur
Radio: Cultuur in de Regio
Locatie: www.regio90.nl / 91.7FM.
Prijs: gratis.

zoals ze dat al eeuwen deden;
zich tooien, en vroeg of laat
is dat ook weer verleden.

Het Stadsmuseum en Ouwehands
Dierenpark zijn in verband met de
pandemie tot nader bericht gesloten
tot dinsdag 2 maart.

Teun

Wilt u ook uw culturele event gratis

zichtbaar maken in de Cultuurladder?

Meld u zich dan aan via de website.

Verdichten

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

VERDICHTEN
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Diepduiken in het leven van:
Erika de Wit
Ik zit tegenover een jongedame die ik zeer
bewonder. En niet alleen om haar prachtige
voorkomen, maar meer om hoe zij in het leven staat.
Als alleenstaande liefhebbende moeder van 4
kinderen moet zij de kost verdienen en dat
doet zij met verve. Een aantal jaren
geleden kwam ik haar voor het
eerst tegen bij tennisclub
Rhenen waar zij achter de
bar stond. Ook toen al viel zij
mij op door haar pro-actieve
houding.
Toen Erika de tennisclub
verliet ben ik haar uit het
oog verloren totdat ik haar
tijdens foto opnames in mei
2019 voor het Cultuurplatform voor de Kunstroute
weer tegenkwam. Zij deed
mee aan deze kunstroute met
een ontwerp voor een schaaktafel en niet zomaar een schaaktafel. Door
prachtige duurzame materialen te gebruiken zoals cement, beton, hout, metalen en
epoxy maakt zij unieke exemplaren.
Ik raakte aan de praat en zij gaf aan, dat zij behalve kunst (ook schilderkunst) aan het begin
van dat jaar ook een schildersbedrijf KingsColour.com was begonnen. Ik heb haar in 2019
en 2020 ook drie opdrachten mogen geven
tot schilderwerk. (Ik was en ben nog steeds
uitermate tevreden).
Maar wat heeft haar getriggerd om voor zichzelf te beginnen met een schildersbedrijf. Een

niet alledaags beroep voor een vrouw.
Erika geeft aan dat zij, na vanaf haar 25e jaar
altijd als zelfstandig ondernemer werkzaam te
zijn geweest in verschillende branches. Voor
een bepaalde periode ben ik in loondienst geweest, Dit viel echter tegen. Een binnen functie en veel achter een laptop zitten. Mijn energie daalde naar beneden.
Het heeft haar doen besluiten iets geheel anders te gaan beginnen. Zoals uit bovenstaande
alinea’s blijkt werkt zij graag met haar handen.
Het plan werd toen opgevat een schildersbedrijf te beginnen.
Zij heeft zich ingeschreven met de naam
Kingscolour.com en is van start gegaan. Zij
had zich daarvoor al verdiept in de grondstoffen en technieken die bij schilderwerk te pas
komen. Zij wil expert worden in datgene wat
je doet, zij wil de opdrachtgever blij maken, zij
wil dingen creëren, zij wil de klant een goed
advies geven.
Zij heeft hiervoor een gedegen opleiding gevolgd in Breda. En zij blijft zich ontwikkelen en
volgt alles op het gebied van schilderwerk en
reparatiewerk, zowel binnen als buiten. Voor
restauratie werkzaamheden draait zij haar
hand niet om. Met de juiste machines, kennis
aan grondstoffen & materialen
en de juiste vaardigheden
zet
ze veel mooie
resultaten neer.
Daar
komen
haar kunstactiviteiten weer
goed bij van pas.
Zij laat mij een

gebeeldhouwde kop zien van steen, die zij
weer prachtig heeft gerestaureerd.
Buiten haar schildersbedrijf is zij ook gestart
met haar bedrijf Kingsfields.org. (Dutch Design) waarin zij haar kunst activiteiten heeft
ingebracht. Met name de schaaktafels.
Waar komt haar interesse in het schaakspel
vandaan.
Zij geeft als reactie:
Op mijn 24e kreeg ik een zwaar auto-ongeluk.
Ik kwam thuis te zitten en ben toen 3D schaakspellen met fantasiestukken op groot doek
gaan schilderen. Ik schilderde doeken van 2
bij 1 meter gespannen op linnen. Dat was het
begin van het bedrijf dat ik nu heb.
Mijn passie is creëren waardoor ik mensen blij
maak. Ik deel dit graag in de vorm van schaakborden. Geïntegreerd in een handgemaakte
tafel wordt het schaakbord een vast onderdeel van je dagelijkse leven.
Erika legt een koppeling tussen het schaakspel
en het leven:
Soms verlies je, soms win je.
Elke stap is een risico. Elke stap heeft consequenties. Tot het eind moet je het overzicht
blijven houden. Helder van geest blijven. Niet
opgeven. Nooit.
Zo denk je er sterk voor te staan en word je
verrast. Onverwacht.
Zo denk je er zwak voor te staan en zie je ineens nieuwe mogelijkheden.
Het spel kent steeds een nieuw perspectief.
Het schaakspel fascineert, net als het leven.
Een prachtig mens. Wilskracht. Doorzetter.
Creatieve geest. Perfectionist
www.kingscolour.com
www.kingsfields.org

Gezellige speelplek gezocht
voor 10 jarige meid
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 Neder-Betuwe is op
zoek naar een warm, reformatorisch
gezin in Kesteren of in de omgeving van
Kesteren, waar een lieve meid van 10
jaar om de week op woensdagmiddag
welkom is. In overleg is een ander moment ook mogelijk.
Het is voor dit lieve meisje erg lastig om
contacten te maken en te onderhouden.
Dit komt mede door vervelende ervaringen uit het verleden. Hierdoor heeft

ze geen vriendinnen. Dit mist ze enorm
en maakt haar verdrietig. Het zou daarom erg fijn zijn als ze bij het steungezin
met een leeftijdsgenootje kan spelen.
Spelenderwijs kan haar zelfvertrouwen
dan hopelijk gaan groeien. Deze meid
vindt het heerlijk om lekker te tutten
en knutselt ook graag. Ze houdt van gezelligheid en vindt het leuk om dingen
samen te doen, bijvoorbeeld een potje
monopoly of ganzenbord.
Deze behulpzame dame heeft behoefte
aan duidelijkheid en structuur, zodat ze
weet waar ze aan toe is.
De moeder van dit gezin is niet op zoek
naar verdere steun van een andere gezin, maar echt naar een speelplek voor
haar dochter. Ze ziet hoe eenzaam haar
dochter soms is en dat doet haar pijn.
Kunnen jij en je gezin dit eenzame meisje een plekje geven waar zij
zich gezien mag voelen? Meld
je dan aan als steungezin via
www.buurtgezinnen.nl.
Of neem contact op voor
meer informatie bij de
coördinator van Buurtgezinnen in Neder-Betuwe,
Froukje van Haut, via
mailadres
froukje@buurtgezinnen.nl of
bel naar 06-22961694.
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Lieke de Vries

rassen, maar we kiezen een kip op
uitstraling. Ze hebben allemaal een
eigen karakter. Zo is Oscar (op de
foto) heel ijdel en schoon. Echt een
haantje! Kippen zijn wel heel sociaal, ze kunnen niet goed alleen zijn.’
Daarnaast kunnen sommige kippen
zelfs trucjes uitvoeren. Voor een
gedroogde meelworm springt Harry graag in de lucht en over door
opa gebouwde hindernissen. Hoe ze
Harry dat heeft aangeleerd? ‘Ik heb
een soort stok met een balletje eraan. Daarin zit een klikker. Elke keer
als Harry de bal aanraakt, hoort hij
een klikgeluidje en krijgt hij een beloning. Zo wist hij heel snel dat hij
door te springen eten zou krijgen!’

Oscar, Harry, Goldie, Milly, Lilly
en Pino. Tien jaar geleden kwam
een verdwaalde kip zomaar haar
tuin in gelopen. ‘We ontdekten
toen hoe leuk kippen zijn als huisdier!’ Inmiddels zijn ze blijvend
onderdeel van het gezin geworden, aldus Lieke (14), leerling van
Pantarijn Kesteren.
‘We hebben nu zes kippen’, vertelt
Lieke. ‘We hebben verschillende

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Over de toekomst met haar kippen
heeft Lieke al heel goed nagedacht.
Ze weet wat ze wil: ‘Kippen wil ik
later niet meer uit de dierenwinkel
halen, maar juist van de slacht redden. Het liefst wil ik kippen opvangen die nu niet zo’n goed leven hebben.’ Ze ziet het wel voor zich om
later veel dieren in huis te nemen,
want ze houdt van heel veel dieren.
Maar de kippen? Die zullen altijd op
nummer één blijven staan!

Click&
Co l l e c t

KO O P L O K A A L , s t e u n j e l o k a l e o n d e r n e m e r
2 HEAVEN
nd

Stof beige
v i nANJ
ta g
e & kringloop
432689

winkel

Velvet Bordeaux rood
ANJ 435116

€ 3,50
Velvet geel
ANJ 435093

N u d e pa r k 1 6 0 a , Wa g e n i n g e n

€ 279,00

Click
& Collect

Click
& Collect

Stof grijs
ANJ 432702

schommelstoel “mama”

Stof oker
ANJ 432696

per sec.

Velvet oud roze
ANJ 435109

Bij Eigen & Wijs Lokaal verzorgen wij uw
complete film wensen. Onze films zijn iDEAL
voor gebruik in online marketing kanalen, maar
ook voor TV. Met prijzen vanaf € 3,50 per sec.
En u krijgt daarvoor een professionele video.

w w w . 2 n d h e av e n . n l
i n f o @ 2 n d h e av
e nBeige
.nl
Velvet

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

ANJ 433945
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Schoenendroger
Click
& Collect

€ 74,95

Geen natte stinkende schoenen meer!
Geen gedoe meer om je schoenen droog te krijgen.
schoenen zijn binnen no time droog en bacterievrij.

Website

Uw click&collect
a d v e rt e n t i e h i e r ?

Go4Dry

Nudepark 160a, Wageningen - Brengen en halen op afspraak 06 - 801 452 35

2 HEAVEN
nd

v i n ta g e & k r i n g l o o p w i n k e l

Uw click&collect
a d v e rt e n t i e h i e r ?

N u d e pa r k 1 6 0 a , Wa g e n i n g e n

Click
& Collect
€ 110,00

“meesterwerken”
wand / vloerkleden
w w w . 2 n d h e av e n . n l
i n f o @ 2 n d h e av e n . n l

S ca n d e Q R c o d e s e n ko m L o k a a l O n l i n e S h o p p e n . . .
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Laat je niet verrassen door de
levertijden in het voorjaar.
Wij zoeken een
(leerling) monteur
Neem contact op: 06 22 21 75 15
johan@jvandenhatert.nl

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.

