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Rifka van Sijll, een jonge vrouw met veel gezichten
door Erik Helmers

Wat een vreemde titel zal de lezer zich wellicht afvragen, maar lees
maar verder en alles wordt duidelijk.
Ik zit aan de eettafel tegenover Rifka bij haar ouders thuis. De hond had
mij al vriendelijk verwelkomt. Via mijn contact Christina Timmer kwam
ik haar tegen op Instagram met haar tekeningen. Ik was gelijk geïnteresseerd en hoe meer tekeningen ik bekeek hoe meer interesse ik kreeg.
Wie is de vrouw achter de naam Rifka. Tekeningen de ene keer heel lief de
andere keer zeer beangstigend. De kop van de clown uit IT van Stephen
King of het “vriendelijke” poppetje Chucky.
Rifka is geboren in Lienden en heeft een pedagogische opleiding gevolgd.
Zij werkt op dit moment bij de Kinderopvang in Maurik. Zij is 24 jaar jong.
Ik was zeer benieuwd hoe zij aan het tekenen is geslagen en waarom. Zij
gaf aan, dat zij een hobby zocht en ontspanning. Via het internet kwam zij
terecht op Kleurpotloodkunst en via facebook bijTekenclub Nederland.
Zij krijgt via webinars tekenles van Lineke Lijn en Leontien van Vliet. Zij
volgt deze webinars nu ongeveer 1 jaar. Gedurende dit jaar is zij tot de
ontdekking gekomen wat je allemaal met potlood kunt doen. Zij gebruikt
pastelpotlood, houtskoolpotlood en sinds kort ook schilderen met acrylverf.
Maar haar passie ligt bij het tekenen.
Zij laat mij één plakboek zien waar een aantal van haar tekeningen zitten.
Ik blader ze door en ben nog steeds blij verrast. Op mijn vraag heb je nog
meer krijg ik de reactie: “ja maar die liggen boven.” Dus ik zeg: vooruit
halen dan. En dan val ik van de ene verbazing in de andere. Voor iemand
die pas 1 jaar tekent en nog korter schildert is de kwaliteit van haar werk
al geweldig. Dit belooft wat voor de toekomst.
Zij heeft nog geen exposities gehouden omdat zij daaraan nog helemaal
niet heeft gedacht. (wat ik mij kan voorstellen). Zij wil zich eerst verder
bekwamen. Net als Senna Oskam over wie ik onlangs een artikel schreef
is ook zij zeer bescheiden. En ook zij onderschat de kwaliteit van haar
werk. Zij is op dit moment bezig met twee opdrachten: collega op hout
en portret van vader.Rifka bedankt voor het leuke gesprek.
U kunt haar volgen op Instagram onder rifkavs_art.

ONTSLAG?
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Goed en gezond slapen
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Boxspring Narvik

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

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen
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José Timmer en haar dreamteam “Voor altijd in ons hart”
door Erik Helmers

Ik maakte kennis met José tijdens een grote fair in Achterberg in 2018 waar zij
met nog enkele jongedames een stalletje bemenste met daarop een banner/
vlag met de woorden “Voor altijd in ons hart”
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en wij hadden toen al een leuk gesprek. De
opbrengst van haar stalletje ging naar de Stichting Hartekind.

Ik heb hun toen aangeboden, indien nodig,
een gratis fotoshoot aan te bieden voor
eventuele reclame doeleinden. Dit heeft
daadwerkelijk in januari 2019 plaatsgevonden. Zie een van de foto’s bij dit artikel. (kinderen met ballonnen)

(Van de website van deze stichting: Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het
hart van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is één van de meer dan 25.000
hartekinderen in Nederland; kinderen met een aangeboren hartafwijking. Ongeveer
tweederde van deze hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan. Bovendien hebben hartekinderen vaak een kortere
levensverwachting en beperkingen door hartfalen, hartritmestoornissen en/of opgelopen hersenschade. En nog altijd overlijden jaarlijks ook 150 hartekinderen, waarmee
een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is bij kinderen onder de 15 jaar. Daarom zet
Stichting Hartekind zich met hart en ziel in voor het verbeteren van de overlevingskansen en kwaliteit van leven van hartekinderen. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert/ ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel
en geeft voorlichting aan ouders. Zo werken we sámen met jou aan een wereld waarin
hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!)

Zij vertelt dat het eerste jaar een bedrag
van ong. 800 euro werd opgehaald, maar
in het jaar 2019 bijna 10.000 euro. Door
corona hebben zij geheel 2020 niets op
markten en braderieën kunnen verkopen.
Alleen via de sociale media worden er nog
items verkocht. Gelukkig hebben een aantal sponsoren bij elkaar toch nog 4000 euro gedoneerd.
Bij Stichting Hartekind zijn ze goed bekend. Jaarlijks wordt ook met hen besproken
waar de donaties voor worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor sportende kinderen met
een pacemaker konden pacemaker protectors worden aangeschaft. De zogenaamde
Pacemaker Protector is een subtiel en comfortabel beschermingsproduct dat ervoor
zorgt dat iedereen met een pacemaker of ICD-implantaat angstvrij en veilig kan bewegen.

Tijdens dit gesprek vertelde zij mij dat zij het project “Voor altijd in ons hart” is gestart
omdat zij een persoonlijke binding heeft met stichting Hartekind. In mei 2011 zijn haar
man en zij trotse ouders geworden van een dochtertje, Dewi, maar na vijf dagen hebben zij afscheid van haar moeten nemen. Dewi had een aangeboren hartafwijking. Een
zeer ingrijpende en trieste gebeurtenis in het leven van dit jonge gezin.

Het Dreamteam kan door corona ook in 2021 vooralsnog niet hun normale verkoop
mogelijkheden benutten, maar de goederen blijven wel binnenkomen. Inmiddels zijn er
400 dozen vol opgeslagen in een loods bij de firma Polman in Kesteren, die deze loods
beschikbaar stelt.
Tijdens het gesprek werden wij “gestoord” door een klein kereltje in een wieg, geboren in december, die honger had. Het gezin Timmer bestaat nu uit Vrouw/Man en twee
zoontjes Luan en Davi en Dewi is er in gedachten en hart nog steeds bij.
Uit alle verdriet is toch nog iets moois ontstaan. Een prachtig project Voor altijd in ons
hart.
Jose en haar Dreamteam kunnen altijd donaties en goederen gebruiken. En verkopen
gaat dus via marktplaats en sociale media. (of had ik dat al gezegd)

Zij is gestart samen met haar zussen,
langzamerhand hebben zich meer en
meer familieleden en vrienden bij dit project aangesloten. Zij noemt dit prachtige
gezelschap het Dreamteam. En terecht.
Het dreamteam verzamelt spullen en
verkoopt deze op markten en via marktplaats en andere sociale media voor
Stichting HARTEKIND! Daarnaast organiseren zij acties zoals o.a. de Valentijns
actie in het WKZ.Dit alles in gedachte aan
hun Hartekindje Dewi.

Jose bedankt voor het gesprek. En Davi je bent een geweldig ventje.
Google: jose hartekind marktplaats
Facebookpagina: voor altijd in ons hart

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

Maatwerk is
bij ons standaard

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

Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Van harte welkom!
Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling
en ontvang ons welkomstcadeau
Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld
Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl
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NLEducatie nu ook in Rhenen!
Hallo Rhenen, wij zijn jullie nieuwe buurtbewoner: NLeducatie.

Aangenaam!
Sinds februari zijn wij de nieuwe
taalaanbieder in de Foodvalley. Bij
ons kun je gratis cursussen volgen
en een officieel diploma halen. De
cursus wordt betaald door de gemeente. De cursussen geven we ook
in Ede, Wageningen, Veenendaal,
Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude.
Wat doet NLeducatie? Wij zijn een
taalschool die taalcursussen geeft
aan volwassenen, cursussen op de
werkvloer en cursussen rekenen en
digitale vaardigheden. Elke inwoner
uit Rhenen ouder dan 18 jaar kan bij
ons terecht om beter te worden in
lezen, schrijven, spreken, rekenen of
digitale vaardigheden.
Ken jij óf ben jij iemand die:
Beter wil lezen en schrijven?
Denk aan grammatica, spelling,
maar ook aan het voorlezen van
je kleinkinderen.
Beter Nederlands wil praten en
verstaan? We geven les op verschillende niveaus. Er is voor
iedereen een passend niveau.
Wil leren WhatsAppen of
ditaal een afspraak maken bij de
gemeente? We helpen grootouders om te WhatsAppen en
zoomen met hun familie en we
helpen ook beginnende ondernemers met digitale overheid en

•

bijvoorbeeld TOZO aanvragen.

•Meer kans wil maken op een

leuke baan, wil doorgroeien in
werk of een opleiding wil volgen?

We werken nauw samen met het
Taalhuis Rhenen. Als je weet wat je
wilt leren of juist nog twijfelt, dan
helpen zij je graag bij het maken van
de juiste keuze. Samen met jou kijken ze welke cursus of activiteit bij
je past.
Aanmelden voor een cursus bij
NLeducatie kan bij het Taalhuis Rhenen tijdens het inloopspreekuur op
donderdag van 14:00 tot 16:00 uur.
In verband met corona kan dat via telefonische afspraak: 06-42531554.
Of je kunt je aanmelden via email :
taalhuisrhenen@bibliotheekzout.nl
Hopelijk tot snel!

| Eigen & Wijs Lokaal

Walk&Talk is dé ontmoetingsplaats
voor werkzoekenden!
Wil jij andere werkzoekenden
ontmoeten? Ervaringen uitwisselen in een inspirerende omgeving?
Walk&Talk wordt de ontmoetingsplek voor werkzoekenden
in de bibliotheek in het Huis van
de Gemeente Rhenen. Er worden veelvoorkomende onderwerpen rond werkzoeken besproken
door gastsprekers. En natuurlijk
een hartelijk ontvangst met koffie
en thee. Walk&Talk is dé ontmoetingsplaats voor werkzoekenden!
Je bent van harte welkom bij de eerste
Walk & Talk bijeenkomst op dinsdag 11
mei. Het thema zal zijn:

Bewegen naar werk!
Wat wordt jouw volgende stap?
Onder leiding van Jos Roukema (activeringscoach)

Wanneer je op zoek bent naar je volgende baan verandert er veel. Daar kun
je wel wat hulp bij gebruiken, of misschien help je juist graag anderen. Dat
kan bij een Walk&Talk bijeenkomst!
Landelijk vinden deze bijeenkomsten
al op meer dan 100 locaties plaats en
nu ook in Rhenen! De bibliotheek van
Rhenen organiseert dit samen met JobHulpMaatje Rhenen.
We zien je graag op 11 mei. Alvast
aanmelden of voor meer informatie
kun je bellen met Nicole Vijgeboom
06-42531554 of stuur een mail naar
walkentalkrhenen@gmail.com

•
•

Oude Bennekomseweg 3, 6717 LM Edefoodvalley@nleducatie.com

Kom jij ons team versterken?
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij
misschien wel de geschikte werkgever voor jou!
Beschik je over een enthousiaste persoonlijkheid,
werk je zelfstandig en ben je een gedegen
gesprekspartner.

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Dan is de kans groot dat jij de aanvulling bent op
ons team!

Belastingadviseur - Lienden
Ervaren assistent accountant - Lienden
Junior assistent accountant - Lienden
Junior assistent accountant - Ede

Solliciteer direct
Solliciteer eenvoudig op www.boschland.nl/vacatures
Of neem contact op met Tim Schuurmans,
vacatures@boschland.nl, of bel 0344 60 32 15.
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Commitment verzekeringen
Achterbergsestraatweg 1
3911 CR Rhenen
T (0317) 61 39 66
E administratie@commitmentverzekeringen.nl
I www.commitmentverzekeringen.nl
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Electocratie of Democratie
door de Rhenense stadsdichter

Nu het stof van de campagnes is neergedaald
en de politiek zelf haar stem verheft
wordt het hete ijzer uit het vuur gehaald
en het electoraat beseft
dat bij de dans om de belangen
het ritme van het geld
en de maat van het verlangen
naar een mooie positie telt.
De beloftes waarvoor het vakje
rood werd gekleurd
worden bij het onderhandelen
klakkeloos verbeurd.

CULTUURLADDER
Het culturele leven in Rhenen is erg
divers: je ziet het in de kleinste gaatjes
en hoekjes. Of met een overweldigend
geluid vanaf de Cuneratoren, zoals
onlangs toen het gilde een eerbetoon
bracht aan Golden Earring.
Het zijn deze momentjes die ons hoop
geven voor de toekomst. Ondanks
afgelastingen vragen we je te kijken
naar wat wel kan. Deze crisis komen
we zeker te boven, en heel belangrijk:
samen met elkaar. Stay safe.
Volg ons op Facebook en Instagram
via @cultuurinrhenen voor educatieve
nieuwtjes, funfacts en achtergronden
op cultureel gebied.

Losse culturele events

Verkiezing betreft juist de essentie,
dat waarom leven en samenleven draait.
Toekomst, vrijheid, gelijkheid, gezondheid
Niet om wie het handigste graait.

Di 6 april om 20:00 uur
The only Son

Locatie: de Vlam, Rhenen.
Prijs: bekijk de website.
Za 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

Alle stemmen gelden
die van de idealen liefst het meest
De democratie moet zich juist melden
als voor idealen moet worden gevreesd.

Za 21 april om 20.15 uur

Online Cultureel Café: ‘Hou Vol’

Locatie: online in o.a. de Gedachteniskerk.
Meer informatie op Facebook.
Prijs: gratis.

Teun

Verdichten

APRIL & MEI 2021
Za 1 mei om 16:30 & 21:00 uur
Gitaarduo Elias-Cordas
Locatie: de Vlam.
Prijs: 0-19 jaar: gratis.
19-26 jaar: €12,00
26+ jaar: €18,00
Zo 2 mei van 10.30-12.00 uur
Helende wandelingen

Locatie: vertrek vanaf de Vlam, Rhenen.
Prijs: bekijk de website.
Vr 21 mei om 12:30 uur
Kunst die je moet voelen

Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn.
Prijs: zie www.cultureleregio.nl.
Za 29 mei om 12:30 uur

Orgelconcert Rien Donkersloot
Locatie: Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen.

Prijs: 0 t/m 18 jaar: gratis.
CJP/student: €5,00
Volwassenen: €10,00

Terugkerende evenementen
‘s Zaterdags 9:00-11:00 uur
Radio: Cultuur in de Regio
Locatie: www.regio90.nl / 91.7FM.
Iedere donderdag om 11.30 uur
Zaterdags vanaf 14.30 uur
Speelmomenten op de Cuneratoren
Locatie: Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen

Het Stadsmuseum en Ouwehands
Dierenpark zijn in verband met de
pandemie tot nader bericht gesloten
tot en met dinsdag 31 maart.

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

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

Pensioenen

Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN
info@commitmentverzekeringen.nl | (0317) 61 39 66
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KO N I N G S D A G 2 0 21 G A AT O N L I N E !
Ondanks de coronamaatregelen
wordt er ook dit jaar weer een geweldig evenement voor Rhenen en
omstreken georganiseerd op Koningsdag. En het voordeel is: je kunt
ervan genieten vanuit je luie stoel,
want Koningsdag 2021 gaat online!
Nog een jaar geen Koningsdag in
Rhenen, dat was geen optie. Daarom
heeft de Stichting Oranjedag Rhenen samen met Scouting Rhenen
gekeken naar wat er wél mogelijk is.
En daar is iets heel moois uitgekomen!
Vanaf 26 april 20:00 uur tot 27 april 20:00
uur kan je inschakelen op een live videostream waarin 24 uur lang radio wordt
gemaakt. Binnen deze radio-uitzending
kom je van alles tegen: een interview met
de burgemeester en kinderburgemeester, een geweldige pubquiz voor heel
Rhenen en omstreken, liveoptredens
van verschillende artiesten, een online
bingo en nog veel meer gave activiteiten. Een uitzending die je niet wil missen!
Overigens zijn niet alle activiteiten van
Koningsdag dit jaar online. Ook offline zijn
er toffe dingen te ondernemen, uiteraard
geheel binnen de coronamaatregelen. Doe
mee aan een autopuzzeltocht met je gezin
en puzzel je weg door Rhenen en omstreken, doe mee aan een oldtimerrit om de
mooiste plekjes van Rhenen te ontdekken of
ga met de kinderen het centrum in om daar
te puzzelen. Voor al deze activiteiten zijn
natuurlijk geweldige prijzen beschikbaar!
Ook aan de inwendige mens is gedacht.
In samenwerking met een aantal horecazaken in Rhenen is een prachtige
borrelbox, de Online Oranje Horecabox, samengesteld die je kunt bestellen

I NE E N T
L
O N NE M
E VE
via de website van de Oranjevereniging.
Zo heb je ook tijdens de pubquiz en/of bingo
een drankje of iets lekkers om te snacken.
Voor de jeugd is er ook een toffe Tompouce wedstrijd. Wie maakt de mooiste en
lekkersteTompouce.Dejurybestaatuitonze
kinderburgemeester en 2 professionals
van Bakkerij Van Toor en Bakkerij De Jong.
Nu al benieuwd naar het gehele programma? Nog heel even geduld! Het
complete programma staat in de april
editie van EigenWijsLokaal. Deze vind
je rond 19 april in je brievenbus. Vanaf
eind maart/ begin april is ook de website
www.oranjedagrhenen.nl geüpdatet en is
daar meer informatie te vinden over deze
bijzondere editie van Koningsdag in Rhenen.
EEN UNIEKE KONINGSDAG (Waarbij wij
natuurlijk hopen dat in 2022 weer een
“normale” Koningsdag gevierd kan worden)
Nog even dit:
Een feestje bouwen kan niet zonder uw
steun, dus wilt u een bijdrage
leveren door te sponsoren, of
reclame maken, in onze bijlage,
website of livestream,
mail ons, info@oranjedagrhenen.nl voor de
mogelijkheden.

| Eigen & Wijs Lokaal

Laat jij een kind stralen?
Bij Stichting Onky Donky, gelegen in Ouwehands Dierenpark in
Rhenen, begint alles bij het kind! Onky Donky zet zich in voor
kinderen van 3 t/m 12 jaar, die beperkt worden in het kind zijn.
Denk hierbij aan kinderen die langdurig ziek zijn, een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben of onder de armoedegrens
leven. Stichting Onky Donky richt zich niet op één beperking of
ziekte. En dat is uniek. Bij ons is elk kind dat beperkt wordt in het
kind zijn, om welke reden dan ook, welkom!
Vrijwilligers gezocht!
Zonder de belangeloze inzet van
onze vrijwilligers kan het Onky
Donky huis niet bestaan. Het vrijwilligersteam is inmiddels een enthousiast, hecht team geworden.
Meerdere keren per jaar komen
zij samen in het Onky Donky huis
voor een gezellige en informatieve
bijeenkomst. Wij zijn echter nog
niet compleet en zoeken nieuwe
collega’s om ons team te versterken!
‘Hartverwarmend om te zien hoe
kinderen stralen op een Onky
Donky Dag. Het geeft mij een
gevoel van voldoening en natuurlijk een leuke dag!’ Kom jij ook meehelpen?
We zijn op zoek naar gastheren
en –vrouwen (18+) die één á twee
keer per maand een dag willen
helpen als wij groepen kinderen
ontvangen. Samen met de andere vrijwilligers zorg je ervoor dat
onze gasten een onvergetelijke

dag beleven. Je bent het eerste
aanspreekpunt, helpt bij eventuele vragen, biedt een luisterend oor
en zorgt er ook voor dat het Onky
Donky huis opgeruimd blijft.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.onkydonky.nl/word-vrijwilliger
of bel 0317-722 729

Stichting Onky Donky • Coördinator Onky Donky dagen • www.onkydonky.nl
• 0317 722 729 • Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

Heeft u ook al
voorjaarskriebels? Wij wel!

Plan uw afspraak
gemakkelijk online op
www.batterijen.nl.
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Zaterdag 3 april om 19:30
Online te volgen via:
pknrhenen.nl/volkspaaszang
voor iedereen in Rhenen en daarbuiten: Zing thuis mee!
Georganiseerd door Protestantse Gemeente Rhenen
In de aanloop naar deze Volkspaaszang zal er ook dezelfde week
maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april om 20:00 uur
een bijeenkomst over het lijden en sterven van Jezus te zien zijn
op pknrhenen.nl/volkspaaszang

Maart 2021
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Lionsclub De Grebbeleeuw Rhenen/ Veenendaal bij Residence Rhenen
door Erik Helmers

Zaterdag 27 februari 2021 was een gedenkwaardige dag voor de Edwin
van der Sar Foundation.
Voor degene onder ons die niet op de hoogte zijn van de doelstellingen van
deze foundation hieronder een kleine uitleg op hun website:
“De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten ter ondersteuning van
mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. Voor de realisatie van deze projecten werken wij samen met landelijke
partijen en staat deskundigheid voorop. De Foundation is een stimulerende
en verbindende factor tussen diverse partijen; patiënten, revalidatiecentra,
ziekenhuizen, woon-zorglocaties, verzekeraars, etc.
We werken samen om de zorg voor patiënten met een hersenbeschadiging te
verbeteren en we zetten ‘bewegen’ in als middel om herstel van hersenfuncties en sociaal contact te bevorderen”.
En waarvoor een gedenkwaardige dag. Nu dat zal ik uitleggen. In Rhenen bestaat al sinds 1991 de Lionsclub De Grebbeleeuw Rhenen/Veenendaal. Zij zijn
een onderdeel van de internationale Lions club organisatie.
Lionsclubs zetten zich in om anderen te helpen. Met 1,4 miljoen leden zijn zij
al meer dan 100 jaar wereldwijd actief. Nederland kent 470 clubs met ruim
10.000 Lions. Iedere Lionsclub organiseert activiteiten ten bate van een of
meer goede doelen. Lionsclub De Grebbeleeuw zamelt veelal gelden in door
onder meer verkoop van wijnen en rollades. (die overigens van uitstekende
kwaliteit zijn is mijn ervaring). De opbrengsten van deze verkopen gaan ieder
jaar naar een door hen uitgekozen goed doel. Ondanks het feit, dat verkoop
op normale wijze, door corona, niet kon doorgaan hebben de leden van De
Grebbeleeuw zich opnieuw uitgevonden en andere wegen gezocht EN gevonden om toch de wijnen aan de man of vrouw te brengen. En met ongelooflijk
veel succes. Vóór corona werden gelden ingezameld bij de Pubquiz bij de Koning en de pubquiz bij de Rijnweek en ook de Stadsquiz. Gelden komen veelal
ook ten goede aan lokale doelen.
Wat heeft dit met 27 februari te maken zult u wellicht denken. Nu de leden
hebben deze dag benut om deel te nemen aan een culinaire wandeling uitgezet door de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg en Residence
Rhenen. Het startpunt is bij Restaurant de Rotisserie (Residence Rhenen) en
de wandeling voert over het prachtige Landgoed Prattenburg. Een wandeling
van 6 km. Op bijzondere plekken wordt een toelichting gegeven. Onderweg

Een

dig resultaat

met een gewel
prachtige actie

wordt ook voor een hapje en een drankje gezorgd. Men heeft gekozen voor
deze wandeling omdat de Edwin van de Sar Foundation een voorstander is
van zoveel mogelijk bewegen. Zeker na een hersenbloeding. Uiteraard indien
mogelijk.
De wandeling wordt afgesloten met een slotgerecht en een drankje bij Residence Rhenen. (de deelnemers gaan i.v.m. corona met maximaal twee personen tegelijk op pad.)
Als schrijver van dit stukje ben ik altijd weer verwonderd hoe het kan dat Rhenen in het bezit is van zo’n prachtige locatie als Residence Rhenen met restaurant De Rotisserie. De eigenaar Paul Roorda kan enorm trots zijn.
En nu wordt het interessant voor de Edwin van der Sar Foundation.
Ik zeg niets meer. WERP EEN BLIK OP DE FOTO. DEZE SPREEKT VOOR ZICH.
De cheque wordt overhandigd door rechts Harm Kruse en links Peter Berg
aan de heer Marcel v.d. Berg (ervaringsdeskundige) die namens de Edwin v.d.
Sar Foundation de cheque in ontvangst nam. Een prachtige actie met een geweldig resultaat. Let ook dit jaar op acties van de Lions club De Grebbeleeuw
en koop of doneer. U helpt hen weer een goed doel te steunen.

Diepduiken in het leven van:
Ralf van de Rhee,

directeur van Circus op
de Utrechtse Heuvelrug

Ik had een leuk en gezellig onderhoud met een zeer enthousiaste Ralf.
Veel mensen in Rhenen en omgeving
kennen hem wellicht als directeur en
docent van Circus op de Utrechtse
Heuvelrug. Maar wie is deze man
die zijn leven heeft verpand aan
het circus? Ook ik was daar
benieuwd naar en ging
op onderzoek uit.
Ralf is in 1970 geboren
in Erlangen, Beieren,
in Duitsland en rond
1972 is de familie verhuisd naar Den Haag. Hij
bracht zijn jeugd door
in Gouda en rond zijn
24e is hij naar Rhenen
verhuisd. Hij heeft gestudeerd aan de Hogeschool in Utrecht, studierichting: Projectmanagement Infra.
Een groot deel van zijn leven is hij ook
werkzaam geweest, veelal als zzp-er,
als projectmanager in de civiele techniek.
Ralf is in de circuswereld terecht gekomen door zijn dochter, die op les zat
bij kindercircus Condorrio in Rhenen.
Hij heeft hier een paar jaar meegeholpen als begeleider en is zodoende in
contact gekomen met circus Poehaa
in Arnhem. Via deze weg is hij de opleiding tot circusdocent gaan doen (BIC,
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begeleider in de circuskunsten). Hij
heeft deze opleiding eind 2012 afgerond.
Mensen een ‘truukje’ aanleren is hem
niet vreemd: sinds 1986 gaf hij al basketballessen aan kinderen en volwassenen. Tot 2015 was hij trainer/coach van
het heren 1 basketbalteam van Black
Stars uit Rhenen.
Na afronding van de BIC heeft Ralf, met
ondersteuning van Stichting Vrienden
van Poehaa uit Arnhem, de grote stap
gezet en is zijn eigen circus begonnen:
Circus op de Utrechtse Heuvelrug. In
eerste instantie in Leersum, maar toen
het Rhenense kindercircus Condorrio
(toen onderdeel van Alleman Welzijn)
ophield te bestaan, is hij met zijn circus
naar Rhenen verhuisd.
Zijn thuisbasis werd de Daltonschool
aan de Bantuinstraat, waar het circus
onderdak vond in het ‘Bantuintheater’,
de gymzaal onder de school. Onlangs
is besloten dat er een nieuwe school
gebouwd gaat worden, waardoor
het circus dakloos werd. Een nieuwe
ruimte vinden in Rhenen, dat valt niet
mee. Niet alleen moet er ruimte zijn
om te oefenen, maar er moet ook genoeg ruimte zijn om alle attributen op
te kunnen bergen. Bij het zoeken van
een nieuwe ruimte kon niet gerekend
worden op steun door de gemeente en
daardoor heeft het circus tot op heden
geen nieuw onderdak gevonden in Rhe-
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nen. Sinds 2016 is Ralf met zijn circus
ook actief in Wageningen; hij heeft de
activiteiten daar overgenomen van een
collega. De lessen worden gegeven in
een zogenaamde ‘broedplaats’; dit is
een gebouw waar diverse kunstenaars
samen hun activiteiten ondergebracht
hebben.
De lessen vanuit Rhenen zijn hier momenteel ook in ondergebracht.
Maar ook hier dreigt sluiting, omdat
het gebouw op de nominatie staat om
gesloopt te worden. Vooralsnog kan
hij hier tot eind 2021 blijven, maar wat
gaat er daarna gebeuren??
Het zou mooi zijn als de circusschool
kan blijven voortbestaan in zowel Wageningen als Rhenen (en Leersum,
want vanaf 2021 wordt daar ook weer
een afdeling opgestart). Circus is namelijk niet alleen leuk, het is ook heel
goed voor de ontwikkeling van kinderen
(en ouderen, want de leeftijd van de circusartiesten bij Circus op de Utrechtse
Heuvelrug loopt van 5 tot 63 jaar). Ook
voor kinderen met een beperking die
niet met “normale” groepen is er een
mogelijkheid om lessen te volgen.
Circus op de Utrechtse Heuvelrug verzorgt ook workshops voor scholen,
BSO’s of bedrijven. Ook kinderfeestjes
behoren tot de mogelijkheid, evenals
het huren van materiaal, tot een echte
circustent aan toe!
Ralf bedankt voor je enthousiaste verhaal.
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Pecaneel en Pindakaas….

Lieke van der Heijden van start in
de gemeente Buren

door Matthijs Smits

We hebben vandaag weer pindakaas gemaakt. We doen dat
wel vaker, maar vandaag hadden
we een nieuw idee. Laat dat nou
goed uitpakken. Een heerlijke
smeuïge massa; een soort pindaboter/spread. Waarom heet
het eigenlijk pindakaas? Nederland is het enige land ter wereld
waar het woord ‘kaas’ wordt gebruikt om een spread gemaakt
van pinda’s aan te duiden. Toen
peanut butter in 1948 in Nederland op de markt kwam, mocht
het geen boter heten. Dat was
namelijk een beschermde term:
alleen roomboter mocht zo heten. Dit om verwarring met
margarine te vermijden.
Is het wel gezond ? 100% pindakaas
of notenpasta zonder toegevoegd
suiker en zout valt in de Schijf van
Vijf. Deze soorten zijn dus gezond
broodbeleg, ook voor je kind. Aan
veel potten pindakaas en notenpasta
is zout en suiker toegevoegd. Dat is
een minder gezonde keuze. De onze
is zonder suiker en met een beetje
Gasull-olijfolie…extra-virgine.
Een andere zeer smakelijke uitvinding
is Pecaneel. Tenminste zo hebben wij
het genoemd. Een notenpasta van
pecannoten en een vleugje kaneel en
ook smeuïg gemaakt met diezelfde
heerlijke olijfolie. Net zo lekker als
pindakaas en ook toepasbaar in des-

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. Zo
krijgen kinderen wat extra liefde
en aandacht en worden ouders
even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig

Foto: Matthijs Smits

serts. Bijvoorbeeld met roomijs,
smoothies en yoghurt. Toppie!
Ik geef U nog wel een gebruiksaanwijzing. Voor beide geldt: eerst goed
door roeren. Want net als vroeger
staat er een laagje (olijf)olie op de
pindakaas. Trouwens ook op de nieuwerwetse Pecaneel. Ik ben benieuwd
wat U ervan vind.

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

Inmiddels is Buurtgezinnen naast
Neder-Betuwe en Rhenen ook begonnen in de gemeente Buren. Sinds
januari van dit jaar is Lieke van der
Heijden van start gegaan als coördinator. Zij is bereikbaar voor het aanmelden van vraaggezinnen en van
steungezinnen. Lieke vertelt: ‘Sinds
de start in januari weten de inwoners
van de gemeente Buren
Buurtgezinnen meteen al
te vinden. Ik neem contact met hen op voor een
eerste afspraak om te kijken wat Buurtgezinnen
kan betekenen. Ik kijk samen met het gezin welke
steun wordt gezocht of
welke steun kan worden
geboden. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld het wekelijks opvangen van een

peuter om de alleenstaande moeder
te ontlasten of het bieden van een
rustige huiswerkplek aan een puber
vanwege spanningen thuis. Daarna
kijk ik welke gezinnen het beste bij
elkaar passen. Er zijn nog geen matches gemaakt, maar die gaan vast
snel komen. Als de match gemaakt
is, kan ik de gezinnen maximaal twee
jaar begeleiden. Uit andere gemeenten weten we dat veel van de steungezinnen steungezin zijn als zingevend ervaren en als een verrijking
van hun leven.’
Meer informatie over Buurtgezinnen in Buren?
Via Lieke van der Heijden
06-10812552
lieke@buurtgezinnen.nl
www.buurtgezinnen.nl

Afhalen of bezorgen!

Goudreinet deals
Thuis genieten van een
3-gangen keuze menu

€ 15,00

Goudreinet Kesteren - Rijksweg A15 nr 4 - 4043 HA Opheusden
Tel: 0488-441811 - www.goudreinetkesteren.nl

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

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

ze krant?
Uw advertentie in on

Ik ben Marja

Mag ik
u begeleiden?

TAKE
AWAY

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

Colofon

Eigenwĳs Lokaal Gemeente Rhenen,
Gemeente Neder Betuwe, Lienden,
Ommeren en Ingen. 21.000 Exemplaren
Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.
Tips voor redactie? Mail naar info@eigenwĳslokaal.nl of
info@vsbrhenen.nl t.a.v. Yolanda Gerritsen of Mark Lieftink
Alle Titels Eigenwĳs Lokaal zĳn onderdeel van
Verspreidingsbureau Rhenen VOF
Nieuwe Veenendaalseweg 177 | 3911 MJ Rhenen
0317-615103 (optie 6)
info@vsbrhenen.nl of info@eigenwĳslokaal.nl
www.eigenwĳslokaal.nl

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

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

BLIJF
VERBONDEN
JUIST NU
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Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk, een mooi initiatief
door Erik Helmers

Ik heb een aangenaam gesprek met Ineke Kroes, één van de initiatiefneemsters van deze Stichting. Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk Rhenen is een particulier initiatief dat is opgezet om de toekomst van de Gedachteniskerk als nationaal gedachtenismonument en als gebouw met een
publieke functie veilig te stellen.
Aanleiding is de op handen zijnde sluiting van de Gedachteniskerk als kerkgebouw
en de respectievelijke verkoop van het gebouw. Initiatiefnemers zijn Ton Thiele,
Ineke Kroes, Monique van de Vijver en Etienne Wildenberg. Vanuit hun betrokkenheid bij de Gedachteniskerk zijn zij een initiatief gestart om de gedachtenisfunctie
van de Gedachteniskerk én de mogelijkheid voor de gemeenschap om op verschillende manieren gebruik te kunnen blijven maken van dit historische gebouw met
zijn bijzondere architectuur en ligging.
Wat is er aan de hand:
Door de op handen zijnde verkoop van het gebouw door het bestuur van de parochie Zalige Titus Brandsma, de huidige eigenaar van het gebouw, is de kans groot
dat het gebouw in handen komt van een particuliere eigenaar of investeerder. Dit
zou betekenen dat de hoofddoelstelling waarvoor dit naoorlogse gebouw is opgericht – het gedenken van al diegenen die hun leven gegeven hebben voor onze
vrijheid – niet of maar heel beperkt meer nageleefd kan worden. De tweede doelstelling was de Rooms-Katholieke inwoners van Rhenen en omstreken een kerkgebouw geven waar zij hun geloof konden belijden en waar zij konden bidden voor
de zielenrust van de vele soldaten en burgers die in dit deel van Nederland om zijn
gekomen tijdens de Duitse invasie van mei 1940, en van allen die vielen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Nu de RK kerk tijden beleeft van inkrimping, bezuinigingen
en afstoting van kerkgebouwen en ook de Gedachteniskerk gesloten en verkocht
gaat worden, dreigt de maatschappelijke, lokale en nationale functie van het gebouw verloren te gaan. De initiatiefnemers – en met hen vele andere betrokkenen
uit Rhenen en andere delen van Nederland – vinden dat dit niet mag gebeuren. Dit
bijzondere gebouw met zijn bijzondere ligging moet zijn gedachtenisfunctie behouden en zou bovendien voor vele andere doeleinden en door vele andere doelgroepen gebruikt kunnen worden. Inmiddels hebben zich al verschillende mensen
bij ons initiatief aangesloten, onder andere van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en de Stichting Slag om de Grebbeberg, Cultuurplatform Rhenen, Circus op de Utrechtse Heuvelrug en vele andere. Steun daarom – op welke
wijze dan ook – het initiatief Vrienden van de Gedachteniskerk om dit bijzondere
gebouw te redden en als gedachtenismonument te behouden, voor algemeen en

bijzonder maatschappelijk gebruik.
Het parochie bestuur staat ook zeer
positief tegenover dit initiatief. Het
Cultuurplatform Rhenen staat voor
een divers en levendig cultuuraanbod
In Rhenen. Voor de organisatie van een
aantal activiteiten binnen Rhenen loopt
het Cultuurplatform en ook de diverse
culturele partijen aan tegen het feit, dat er geen ruimte beschikbaar is voor het
ontplooien van deze activiteiten. Alleen daarom al dragen wij dit initiatief een
warm hart toe. Wat zou het mooi zijn als wij als bewoners en maatschappelijke
instellingen van Rhenen er voor zouden kunnen zorgen dat dit gebouw behouden
blijft voor velerlei doeleinden.
De gemeente Rhenen juicht dit initiatief ook toe en zal daar waar mogelijk haar
medewerking verlenen. Kijk op de site hoe u de stichting kunt steunen.
www.gedachteniskerkrhenen.nl
(Erik Helmers, de schrijver van dit artikel, is secretaris van het Cultuurplatform
Rhenen)

Linette Dijk, kunstenares te Veenendaal
door Erik Helmers

Mijn aandacht werd getrokken door de schilderijen die zij op
facebook had geplaatst. Ik dacht gelijk die jongedame wil ik interviewen. En nu zit ik tegenover haar. Een prettig gesprek is
het gevolg.
Linette is geboren in Papendrecht, getrouwd, heeft twee kinderen
en een hond. In haar jonge jaren had zij al een passie voor tekenen en
schilderen. Vanaf haar 18e is zij woonachtig in Veenendaal, waar zij
met een aantal vriendinnen een appartement betrok. Zij studeerde
eerst Theologie en daarna heeft ze de studie S.P.H. (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) met succes afgerond. Zij werkte in de hulpverlening (onder meer verslaafden begeleiding) in Utrecht, Houten
en Nieuwegein en in het bedrijfsleven waar ze management, marketing en communicatie functies vervulde.
Maar haar passie voor tekenen, schilderen en verhalen vertellen
kwam steeds meer naar boven. Zij zegt overigens zelf: ‘kunst is geen
passie maar het creëren van schoonheid is een noodzaak’. En dat zij
kunst kan creëren kan ik beamen. In 2007 begon zij als kunstenares
met schilderen in olieverf en houtskool en in 2013 met het creëren
van beeldhouwkunst. Hiervoor deed ze later een opleiding ‘beelden in de openbare ruimte’ in Amsterdam. Een kleine rondleiding
in haar atelier laat haar talent zien. Ik zie prachtige schilderijen, de
combinatie van olieverf en houtskool hebben een uniek effect en bijzonder mooie bronzen beelden. Beelden van mensen in beweging.
Geen statische figuren. Ik ben onder de indruk. Eén van de schilderijen lijkt wel een Banksy en vind ik persoonlijk zeer ontroerend. Zij
heeft diverse exposities gehad in heel het land. En nu in het centrum
van Veenendaal kun je twee meer dan levensgrote bronzen beelden
van haar bekijken. Ze vertellen het verhaal van verbinding. De titel
is ‘Verlangen vieren’ en de twee personen reiken over de brug van
de Brouwersgracht dan ook naar elkaar uit. Symbolisch voor de tijd
waar we in leven, waarin we des te meer beseffen hoe belangrijk het
contact met de ander is. Samen het leven kunnen vieren, daar verlangen we nu allemaal naar.
Daarbij komt dat Linette met haar gezin voor de kunst is verhuisd,
binnen Veenendaal, om haar atelier aan huis te hebben. Hier kun je

op afspraak langs komen, ook in deze tijd. Haar activiteitenlijst is
indrukwekkend. In de kunst is ze meerdere samenwerkingen aangegaan. Ook heeft zij een boek geschreven en geïllustreerd. In dit boek
“Vrouw in beeld” schetst zij in woord en beeld portretten van twaalf
vrouwen uit het Oude Testament, en trekt daarbij parallellen naar
vrouwen uit onze tijd. Linette benadrukt de schoonheid, kracht en
eigenheid van deze vrouwen en gebruikt die als voorbeeld voor vrouwen van nu. Het belang van schoonheid komt terug in al haar werk.
Ze zegt zelf dat ze in deze tijd van versnelling ruimte wil scheppen
voor verstilling, verwondering en verdieping. ‘Met mijn kunst bied ik
een krachtige vorm van expressie voor wie je bent, wat je meemaakt
en wat je bezielt.’ Ik zou zeggen ga eens kijken. Haar schilderijen en
bronzen hebben op mij indruk gemaakt.
www.linette.nl
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Een EigenWijs Omaatje
door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Vaccinatie, stemmen en naar de kapper
Mark: Hoi Oma, hoe is het met je?
Oma: Mark, vorige krant ben je vergeten bij
me langs te brengen. Ik hoorde van mensen
dat we er niet in stonden, klopt dat?
Mark: Nou Oma, we hadden heel veel adverteerders die zich terug getrokken hadden.
Tevens was ons gesprek niet erg leuk voor de
lezers.
Oma: O Mark we lachen toch altijd? Maar je
hebt gelijk het is een somber jaar voor die oudjes, maar gelukkig hebben we elkaar, niet dan?
Mark: Inderdaad, jullie zijn gelukkig samen,
maar niet te veel naar die propaganda op TV
kijken, daar word je helemaal gek gemaakt.
Oma: Nee Mark we kijken pas na het avondeten, even het nieuws en daarna zappen we
naar Duitsland. Veel leukere televisie.
Mark: Maarre Oma heb je nog een prikje gehad? Het werd tijd jullie vallen in de eerste categorie?
Oma: Ja we hebben de eerste eindelijk gehad. Het duurde even om een locatie te vinden
want de dokter wist van niks. Nu krijgen we 7
April de volgende dat is dan 6 weken erna.
Mark: Marielle vraagt welk vaccin je hebt gehad, Oma?
Oma: Nou ik kan dat niet begrijpen hoor, jétje wat een moeilijke woorden. Het deed in ieder geval geen pijn. Wel gek moesten door een
gang, toen zitten en prikken. Daarna moesten
we weer lopen en 15 minuten uitrusten.
Het is wat Mark.
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Mark: Ja Oma wat een gekke tijd. En dat jullie
hier aan mee moeten doen. Als ik jou was, had
ik geleefd en me niet druk gemaakt. Want ik
hoop dat je 110 jaar word, maar als gevangene te leven van de buitenwereld zou niet mijn
ding zijn.
Oma: Ja Mark het is niet anders, wij zijn voorzichtig en er komt ook nooit iemand langs. Ja
Henk is geweest vorige week. Maar verder
niet.
Mark: Maar vind je dat dan niet vervellend?
Oma: Jawel, maar achterkleinkinderen willen
knuffelen. En ik wil ook knuffelen Mark. Maar
als dat niet kan is het beter als het zo blijft.
Laatst in het nieuws een kindje van 12 die iedereen aansteekt, wij zijn voorzichtig, wij hebben elkaar nog.
Mark: Ja Oma, als je het zo bekijkt is het moeilijk kiezen. Ik hoop dat die ROT tijd snel voorbij
is en we weer over positieve dingen kunnen
praten.
Oma: Opa moet nog naar de kapper, die had
weer te lang gewacht met een afspraak maken….
Mark: O en ben jij al wel geweest dan?
Oma: Ja wat denk je zelf!! 6 Maart was ik de
eerste, dat heb ik je gezegd: “als je haar maar
goed zit”.
Mark: Nou Oma ik kom volgende week even
langs met de nieuwe krant en praten we verder bij.
Oma: Oke Mark, maar wel even bellen, want
Opa moet dus nog naar de Kapper en als we er
niet zijn, sta je voor een dichte deur.
Mark: Komt goed Oma groetjes aan Opa en
op naar volgende week

groet Mark

Werken bij AHC van Ommeren in Lienden?

Elektromonteur
Ben jij een ervaren Elektromonteur of
wil je juist deze stap maken? Wij
zoeken een nieuwe collega!
->Afwisselend werk in de regio;
-> Hecht team van ervaren collega's;
-> Ontwikkelingsmogelijkheden;
-> Goede voorwaarden.

(aankomend) Bedrijfsleider
Elektrotechniek
Heb jij ruime ervaring in de
elektrotechniek als bijvoorbeeld
leidinggevend monteur of
werkvoorbereider? En de ambitie om
als Bedrijfsleider de dagelijkse gang
van zaken binnen een elektrotechnisch
bedrijf aan te sturen? Wij komen graag
met je in contact!

Witgoedmonteur
Ter versterking van ons AHC van
Ommeren Electro World team zoeken
wij een Witgoedmonteur. Zowel
parttime als fulltime is mogelijk.
Je bent verantwoordelijk voor het
repareren en het inbouwen van
witgoed. Ervaring is vereist.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar
sollicitatie@ahcvanommeren.nl of bel ons op 06-24855790.
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As het Kunstenaresje, de troubadour van de Lage Landen
door Erik Helmers

In haar atelier te Renkum heb ik een fantastisch gesprek met Astrid Mulder ook
bekend onder de naam As het Kunstenaresje.
Ik werd door Fiona van Schoonhoven (van onder meer Lopend Vuurtje en Zorashows en
kringloop Emmaus)) geattendeerd op deze jongedame die als kunstenares de mooiste
werken zou maken. Uiteraard is dan mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik heb haar op Facebook en Instagram opgezocht en Fiona had niets te veel gezegd. Zeer aparte kunst en
van vele markten thuis. Haar opleidingen liggen allemaal op het kunstvlak: vooropleiding
Kunstacademie Artez Kampen, Deltion College Zwolle fotografie en video, HBO Kunstacademie Minerva ABK en Master Scenografie/Painting. Niet alleen is zij als tekenkunstenaar gespecialiseerd in gedetailleerde illustraties vol natuurlijke patronen, maar ook
treedt zij op met haar band Shitfaced Mermaids. Ook maakt zij deel uit van het Performancekunstduo The Goddess and the Banshee. In een van de kleinste plaatsjes in de provincie Groningen genaamd Hongerige Wolf heeft zij ook verschillende keren opgetreden
in het jaarlijks terugkerende Festival Hongerige Wolf. Zij heeft illustraties gemaakt voor
verscheidene boeken, zoals “Spinnetje” van schrijfster Fieke Gosselaar en de voorkant
van het boek “Nova Zembla” van dezelfde schrijfster. Ook voor het e-book “Een held in
Afrika” een verhaal van Hubert Klaver met liedjes van Eva Waterbolk heeft zij de illustraties verzorgd. Voor diverse bands heeft zij de tekeningen van de hoes gemaakt en haar
creativiteit houdt daarbij niet op. Ook voor het ontwerpen voor tattoos en posters voor
festivals draait zij haar hand niet om. Ontwerp voor T-shirt en cd-albums voor de band
Shoe Eating Rabbits. (Leuke muziek trouwens) Ik werp, terwijl zij vertelt, een blik in haar
albums waar zij veel van de originele tekeningen heeft ingeschoven.
De tekeningen komen vaak voort uit haar dromen. Ik ben wel jaloers op zulke fantasierijke
dromen en dan ook nog onthouden en gelijk omzetten in de prachtigste soms ook betje enge tekeningen. (volgens Astrid heeft iedereen wel een monster in zich. Maar een
monster wil niet altijd zeggen slecht). Voor haar werk is de natuur en de dierenwereld
belangrijk. Zij schroomt niet in haar tekeningen ook de Apocalyps veel voorkomt, maar zij
wil daar weer een positieve draai aangeven. Ik voel mij een beetje onbeleefd ik blijf maar
doorbladeren in iedere keer weer een nieuw album, maar zolang zij blijft vertellen en ik
blijf kijken krijg ik wel een goed beeld van haar en de gedachten achter haar tekeningen.
Zij heeft door het hele land exposities van haar werk gehad en meegedaan met voorstellingen op festivals,
Eigenlijk te veel om op te noemen.
Het was weer een leuke ochtend met een interessante en aardige jongedame.
Bedankt Astrid.

www.kunstenaresje.nl;
instagram: ashetkunstenaresje
email: as.rtist@hotmail.com

M et j e hande n i n het di e re nhaar. .

foto: Frank den Dunnen

Rosita Compagner is dit jaar 40 jaar gediplomeerd vachtverzorger voor hond en kat. Tijd voor een
feestje, maar daar is het de tijd niet naar. De wijn blijft in het vat, de hapjes onbesteld maar vanaf
nu deelt deze Achterbergse ondernemer haar wel en wee in en rondom haar trimsalon met u via
deze column.
‘t Voorjaar komt eraan! Je hoort het, je ziet het, je voelt het overal. Voorzichtig ontluikend groen,
vogels die fluiten, de zachtere temperatuur (en een voorjaarstorm). In de trimsalon merk je het
ook aan de telefoon. Het lijkt alsof iedere hond of kat tegelijk zijn winterjas uit mag doen van de
baas. Dat is de gebruikelijke routine en daar komen alle zogenaamde ‘coronapupjes’ nog bij.

Met je
handen
in het
dierenhaar..

a Compagner

www.trimsalonacompagner.nl

Coronapups
Want ja, thuiswerken met uitzicht op nog meer thuiswerken na de crisis, het opent perspectief
op het vervullen van een lang gekoesterde droom: een eigen hond! Meteen reden om meer buiten
te bewegen zo met de gesloten sportscholen. Wel lastig dat ook de hóndenscholen gesloten zijn,
maar ook die geven nu veel online les. Verschillende prachtige video’s zijn te vinden. Zo’n cursus is
vaak inclusief een wekelijks online vragenuurtje, dus je kunt heel behoorlijk uit de voeten.
Meer vraag dan aanbod
Helaas kunnen de Nederlandse fokkers op zo’n korte termijn niet voldoen aan de vraag en wordt
er uitgeweken naar het buitenland. Er zijn de afgelopen maanden veel pupjes geïmporteerd uit
de zogenaamd broodfokschuren uit Oost-Europa. Plaatsen waar het welzijn van moeder en pups
niet voorop staat en waar geen of nauwelijks gezondheidsonderzoeken gedaan worden en gesjoemeld wordt met de leeftijd van importeren. Helaas is de grenscontrole minimaal voor deze
transporten. De kans op een minder of helemaal niet gezond hondje is gewoon groter met een
dergelijke import. Heeft u nu een coronapupje en vragen, niet alleen over vachtverzorging, maar
ook over opvoeding, voeding en andere zaken. U mag mij daar gerust over bellen, ik ben al vele
jaren enthousiast en betrokken hondeneigenaar, -fokker en professioneel vachtverzorger en het
volgen van alle nieuwsfeiten is mij op het lijf geschreven. Neem dus gerust contact op!

vachtverzorging voor hond en kat
Hogesteeg 6a
3911 VT Rhenen
E. rosita@trimsalonacompagner.nl

T. 0317-418775
M. 06-40895395

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

13

Maart 2021

| Eigen & Wijs Lokaal

Een leuk gesprek met Wim van Dijkhuizen van ThuisKeus
door Erik Helmers

Ik zit vandaag aan de keukentafel met Wim van Dijkhuizen en het gesprek
gaat over….. keukens, keukenrenovatie, kastwandsystemen en raambekleding. En de naam van zijn bedrijf ThuisKeus zegt het eigenlijk al. De
klant hoeft niet naar Wim te komen Wim komt naar de klant.
Het bedrijf ThuisKeus bestaat al vanaf 2019 en is ontstaan uit de behoefte van
Wim om meer met de klant in alle rust de wensen van de klant te bespreken.
Wim heeft 35 jaar ervaring in de keukenbranche en was veelal werkzaam vanuit
showrooms. Hij gaf er op een gegeven moment toch de voorkeur aan klein zakelijker te gaan werken en was ervan overtuigd, dat hij meer voor de klant kon
betekenen door ter plekke de wensen te bespreken zonder dat men gestoord
wordt door langslopende mensen. (zoals dat bij keukencentra vaak wel het geval
is)
Wim komt op de bewuste dag naar u toe en hij neemt alle voorbeelden mee van
deuren, grepen en werkbladen zodat u samen met Wim eerst de juiste keuze
kunt samenstellen. Eén van de voordelen van dit thuisbezoek is dat het veel gemakkelijker is om in de keukenruimte waar het om gaat de keuze te maken over
kleur en mogelijkheden. Ook de technische situatie kan gelijk worden beoordeeld.
Daarna maakt hij ter plekke een 3D ontwerp waarin al uw wensen met zijn hulp
en advies samen
worden gebracht.
Als dit compleet
naar uw wens is
ingevuld, ziet u direct wat uw nieuwe keuken kost.
Daarnaast kan hij
u volledig begeleiden en ontzorgen
in het voortraject
en welke aanpassingen moeten plaatsvinden
voordat uw keuken geïnstalleerd
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kan worden. Omdat ThuisKeus niet de overheadkosten heeft van een showroom
en showkeukens zal de prijs van uw keuken voordeliger uitpakken dan bij een
traditionele keukenzaak.
De voordelen van ThuisKeus op een rijtje:
• Wij komen naar de plaats waar het product gemonteerd moet worden
• Wij hebben voorbeelden bij ons van het product waar het om gaat
• Wij maken ter plekke het ontwerp
• De prijs is uiterst scherp (geen showroom)
• Hoge kwaliteit van bekend merk
• Eén aanspreekpunt
• Montage doen we zelf
• Complete oplevering
Wilt u alleen een keukenrenovatie. Geen probleem. Dat kan uiteraard ook. Veel
mensen kiezen tegenwoordig ook wel voor het renoveren van de bestaande
keuken. U moet dan denken aan nieuwe deurtjes, nieuw apparatuur en/of een
nieuw werkblad. ThuisKeus is in staat om elk deurtje op maat nieuw te leveren in
de kleur en uitvoering die uw huidige keuken weer helemaal nieuw maakt. Ook
hiervoor komt ThuisKeus bij u thuis. Dat is wat deze manier van werken zo uniek
maakt.
En het hoeft niet alleen bij de keuken te blijven. Indien u ook wensen heeft op het
gebied van raamdecoratie kunt u bij hen terecht voor:
• Plisségordijnen
• Rolgordijn- en insectenwering in één
• De Latende (een jaloezie in een frame)
• Vaste raamhor plissé en plissé hordeuren
• Horizontale jaloezieën
• Rolgordijnen zowel verduisterend als decoratief
En ook daar stopt het niet bij. Ook voor kastwandsystemen kunt u bij ThuisKeus
terecht. Voor kastwandsystemen werkt hun principe hetzelfde als bij de keukens. Zij meten de ruimte in en maken ter plaatse een tekening met daaraan
gekoppeld een prijsopgave. Ook hiervoor geldt dat zij alle mogelijkheden bij zich
hebben waardoor uw keuze bij u thuis bepaald kan worden. En last but not least
ook voor horren draaien zij hun hand niet om. Ook voor grote raampartijen of
schuifpuien hebben zij prachtige horren. En wist u dat hun horren in alle RAL-kleuren te leveren zijn? Dus het past altijd prachtig bij uw kozijn. Een prachtig
bedrijf met een mooi verhaal. Wilt u meer weten kijk dan op: www.thuiskeus.nl
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Ondernemers! Het is nog niet te laat…
door Gert de Lange

Beetje gekke titel in deze tijd? Ik weet namelijk net als jullie dat bij veel
ondernemers in diverse branches het water aan de lippen staat. Met
name de retail- en horecasector wordt zwaar getroffen en dat doet mijn
marketing en collega ondernemershart pijn. Toch wil ik dat kleine beetje
licht aan het einde van de tunnel aangrijpen om u een duwtje in de goede richting te geven. Met iets waar ik al eerder over schreef. Uw eigen
klantdata.
Waarom klantdata belangrijk is?
Laat ik gelijk de koe bij de horens vatten en enkele praktijkvoorbeeld geven die
ik tegen kwam. Zo was er een onderneemster die haar hele ziel en zaligheid
had ingestoken op Facebook. Prachtig mooi hoor, al die gratis updates die ze
als platform bieden aan haar bedrijf. Alles ingezet. Producten aangeboden en
hop, de verkoop verliep voorspoedig. Ruim 3.000 volgers had ze al, die dankbaar van haar diensten gebruik maakten. Want als consument doen we allemaal aan ‘Zoek lokaal, koop lokaal’. Toch? Binnen een aantal maanden was haar
omzet zelfs gestegen en haalde ze via haar Facebookpagina maar liefst 89%
van die omzet. Prachtig toch. Zeker in deze tijd. En toen gebeurde het. Ze had
een klein foutje bij een Facebook shop vermelding gemaakt en Facebook zette
direct haar pagina offline. Nu heeft Facebook allerhande FAQ’s met antwoorden
en een prachtige help button waar u zelfs een melding kan achter laten van uw
probleem. Ooit al eens geprobeerd? En? Antwoord ontvangen van Mark Zuckerberg of z’n collega’s? Nee dus. De beste mevrouw had binnen no time een
omzetdaling van bijna 90% en heeft
nog maar net de kop boven water kunnen houden. Had ze nu maar… Door de
Corona perikelen bestellen we met z’n
allen ook regelmatig bij de lokale horecabedrijven. Maar ook hier zie je ondernemers gewoon omzet weggooien.
Met name clubs al Thuisbezorgd, UberEats en Deliveroo weten dit goed uit
te buiten. En ondanks veel lokale gratis
initiatieven en horecaondernemers die
wel hun klant in beeld hebben inclusief
communicatiedata, zie je hier nog veel
ondernemers het schip mee in gaan. Foto Gert de Lange

Gemiddeld genomen reken deze partijen zij zo’n 13% per bestelling, exclusief
€0,19 administratie kosten en bezorgen aan de horecaondernemers. Per saldo
komt dit ongeveer neer op een kosten percentage van zo’n 30% die je als ondernemer vrij gemakkelijk in je eigen zak steken in plaats van over de balk gooit.
Als je maar…
Waar moet ik op letten bij het verzamelen van persoonsgegevens?
Laten we eerst eens kijken naar de regels omtrent klantdata. In mei 2018 deed
de AVG-wetgeving zijn intrede. Deze wet is in het leven geroepen om data van
consumenten zo veel mogelijk te beschermen. Voorbeelden van misbruik van
klantdata zijn er genoeg en hierover wordt met regelmaat gecommuniceerd
in de media. De belangrijkste voorwaarde in de nieuwe privacywetgeving is dat
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier moeten worden
verwerkt. Concreet betekent dit dat je de mensen van wie je de klantdata verzamelt vooraf moet inlichten over het gebruik van deze gegevens. Maar voordat
je deze gegevens überhaupt mág verzamelen, heb je eerst een geldige reden
nodig. Ah kijk, daar kunnen we wat mee. De reden is namelijk dat als jij bijvoorbeeld je telefoonnummer of -email aan mij geeft ik je hiervoor wil belonen door
een welkomstgeschenk of tegoedbon en ik jou graag wil voorzien van leuke aanbiedingen die je anders niet ontvangt. Uiteraard is je data goed bij mij geborgd
door middel van en meld ik je keurig dat je dat deze niet wordt gedeeld met derden. Doe ik dat namelijk wel dan mag jij me aangeven bij Autoriteit Persoonsgegevens en ben ik de Sjaak. Dus dat zal ik zeker niet doen. Helder toch? Spannender is het niet. En uhhhh, vergeet die oude kaartenbak die je vroeger hanteerde.
Die is absoluut niet meer AVG-proof en kan je in de problemen brengen.
Hoe kom ik aan klantdata?
Er zijn voldoende consumenten die hun data nog met jou als ondernemer willen
delen. Maar hé, we zijn Nederlanders he, what’s in it for me? Kortom, bedenk
een leuke beloning en je hebt een begin. Maak bijvoorbeeld een WhattsApp verzendlijst aan (geen groep) en koppel die aan een QR-code. Zodra de mensen die
scannen worden ze toegevoegd aan die lijst en heb je een begin. De consument
die namelijk WhattsApp (of ander platform) gebruikt heeft de gebruikersvoorwaarden daarvan moeten accepteren, dus je handelt conform de wet en bent
AVG-proof. Er zijn naast WhatsApp nog voldoende andere communicatiedragers die je in kunt zetten om rechtstreeks met je klant te communiceren zonder
dat je afhankelijk bent van bijvoorbeeld partijen als Facebook die je plat kunnen
leggen. De adviseurs van Eigen & Wijs Lokaal kunnen je hier alles over vertellen.
Gert de Lange - Marketing Specialist

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?
Coronasteun Cultuursector
De overheid heeft een extra bedrag beschikbaar gesteld voor Coronasteun in
de cultuursector. Gemeente Rhenen ontvangt ruim 94.000 euro van dit bedrag. Het doel van deze regeling is de culturele infrastructuur in Rhenen zoveel mogelijk overeind te houden. Culturele (amateur-)verenigingen en stichtingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor extra gemaakte kosten
en misgelopen inkomsten. Zij kunnen een kleine compensatie aanvragen voor
de extra kosten die zij hebben moeten maken voor aanpassingen aan de coronamaatregelen of als tegemoetkoming voor misgelopen inkomsten.
Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2021
worden ingediend. Kijk hiervoor op de website
van de gemeente Rhenen: www.rhenen.nl

KUNST-EVENT
Landgoed Zonheuvel
Pinksterweekend

Museump
le

Vrijdag 12.30 t/m 17.00 uur
Zaterdag t/m maandag 10.00 t/m 17.00 uur

is

Pinksterweekend: kunst-event op Landgoed Zonheuvel in Doorn
Stichting Culturele Regio Wijk bij
vrijdag 21 mei t/m maandag 24 mei
Duurstede/Utrechtse
Heuvelrug/
Rhenen organiseert in het Pinksterweekend een groot kunst-event.
het koetsh
n
i
Vrijdag
21 mei t/m maandag 24 mei.
u
Openingstijden:
in
Regionale, nationale en internationaEntree: €7,50 p.p.
le kunstenaars en galeries exposeren
hun werk tijdens het evenement. Ook
Organisatie:
verschillende musea presenteren bijzondere stukken. Vorig jaar was de kunstexpositie een groot succes en is het de Stichting
www.cultureleregio.nl
gelukt om alles coronaproof te organiseren.
Het evenement werd toen gehouden op Landgoed Sandenburg. Laten we dus hopen dat alles door mag gaan straks!
www.cultureleregio.nl
Adres: Campus Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98 Doorn

Stichting Culterele Regio

Utrechtse Heuvelrug - Rhenen - Wijk bij Duurstede

Nationale-, internationale en
regionale kunstenaars en galeries

Lokale radio- en televisiezender in Rhenen?
Als het financieel lukt heeft
Rhenen binnenkort haar
eigen radio- en televisiezender. De omroep gaat aandacht
besteden aan onder andere
nieuws uit de gemeente, lokale activiteiten, kunst, cultuur en
sport. De omroep is op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden om radio- of televisieprogramma’s te maken of een technische ondersteuning willen bieden. Meer informatie vind je op de website www.xon.nl
Kunstroute Rhenen 2021
De Kunstroute Rhenen 2021 staat gepland. In twee
weekenden kan je kunstenaars in hun ateliers bezoeken en kunstwerken bekijken. Op een groot
aantal verschillende locaties in Rhenen, Elst en Achterberg. Noteer dus alvast
in je agenda: 28/29 augustus en 4/5 september. Informatie vind je straks op
www.cultuurinrhenen.nl
Cuneradag 12 juni is afgelast
Na wikken en wegen is besloten de Cuneradag op 12 juni niet te organiseren.
De organisatie heeft naar verschillende mogelijkheden gekeken, maar met de
huidige maatregelen en onzekerheid voor de komende maanden zien zij zich
genoodzaakt de Cuneradag niet door te laten gaan.
Trouwen in het Stadsmuseum Rhenen?
Wist je dat je kunt trouwen in het Stadsmuseum? Trouwen kan in het prachtige oude raadhuis (vroegere gemeentehuis) of in de museumtuin. Het museum is tijdelijk gesloten, maar als je trouwplannen hebt kun je op afspraak een
rondleiding krijgen en meer te weten komen over de mogelijkheden.
www.stadsmuseumrhenen.nl
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GRATIS SOMFY CONNEXOON BIJ
AANKOOP VAN DRIE PRODUCTEN
terras

Wij staan
voor u klaar!

vies
Bel voor ad
tie
en informa
37
0344 74 51

ramen

deuren

Voor al uw zonwering
en kozijnen

Wij zoeken een (leerling) monteur
Neem contact op: 06 22 21 75 15 johan@jvandenhatert.nl

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.

