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Zoë Jonker, Culinair Kunstenares
door Erik Helmers

Wat is dit nu voor titel zal de lezer wellicht denken. Nu ik zal het hieronder uitleggen. Op Instagram zagen mijn ogen iets zeer kleurigs voorbij komen schieten. Ik
dacht eerst schilderijtjes of keramiek, maar al snel zag ik, dat het hier om kunstwerken ging van eetbare aard.
Hier moest ik meer van weten, dus even een berichtje naar zsweets_2018
( instagram naam) en al snel een afspraak kunnen maken met Zoë Jonker, mede eigenaar
en chefkok bij Restaurant Sal do Mar. Sal do Mar is een gezellig, klein restaurant in het
hart van Rhenen. De gast kan hier genieten van kleine gerechten die eventueel gedeeld
kunnen worden. Ralph is sinds 2007 eigenaar van Sal do Mar en samen maakt hij met
zijn bedienend team, een avondje uit bij Sal do Mar tot een waar feestje. Hij weet veel van
heerlijke aperitief cocktails, bijpassende wijnen of een likeurtje bij een heerlijke kop koffie
met door Ralph zelf gemaakte friandises. Zoë leerde het koksvak bij gerenommeerde zaken door het hele land. Zo is ze dicht bij huis begonnen bij ’t Kalkoentje in Rhenen, vervolgens ging ze naar sterrenzaken als Ciel Bleu**, Oud Sluis***, de Kromme Dissel* en The
Jane** in Antwerpen. Uiteindelijk bracht de liefde haar weer terug naar Rhenen. En wat
een geluk voor Rhenen en omgeving. Nu kookt zij samen met Ralph en het gehele team
voor de gasten. Genieten geblazen.
Mijn vraag aan haar is: hoe is zij ertoe gekomen deze kunstwerken van eetbare aard op de
wereld te zetten. Deze kunstwerken zijn overigens de mooiste taarten die je maar kunt
bedenken. Zij zegt: toen zij in 2019 voor haar zoontje van toen 3 maanden oud zelf de
verjaardagstaart had verzorgd en deze ook in de smaak viel bij vriendinnen kreeg zij het
verzoek of zij ook voor een kraamfeest een taart wilde bakken. En van het één kwam het
ander. Op Moederdag 2020 verkocht zij een 10-tal taarten en toen was er geen houden
meer aan. Ook omdat het restaurant door de corona maatregelen dicht moest kon zij
haar nieuw verworven vaardigheden vervolmaken. Zonder hierin een aparte opleiding te
hebben gevolgd maakt zij nu op verzoek de prachtigste taarten en cup cakes. Op mijn
vraag hoelang doe je nu gemiddeld over een taart kreeg ik als antwoord: ongeveer tussen
de 2 en 3 uur. Ik viel van verbazing bijna van mijn kruk. Dat is lang. En als ik dan ook de
prijzen hoor is dat eigenlijk redelijk goedkoop. Maar de resultaten mogen er zijn. Zij geeft
nog aan, dat zij zeer kritisch is op zichzelf. Het moet perfect zijn.

pistache en vanille. Deze stevige crème, gemaakt van boter en poedersuiker, zakt niet of
nauwelijks in, en is zeer geschikt om decoraties te spuiten.
Tijdens deze coronamaanden heeft zij de tijd om deze prachtige taarten veelal op de dag
van de bestelling ook af te leveren. Bij uitzondering bestaat er zelfs de mogelijkheid van ’s
morgenvroeg bestellen en in de namiddag afhalen. Uiteraard heeft zij liever dat de klant
eerder de bestelling opgeeft. Ik vraag mij af hoe zij, als de restaurants weer open mogen,
dit werk gaat combineren met haar werkzaamheden als chef kok. Zij zegt: “ tja, dat zal
dan druk gaan worden. Mijn taarten zullen dan exlusiever worden en mensen moeten op
tijd reserveren.” Ik verlaat het restaurant weer met een smile op mijn gezicht. Dat in ons
mooie Rhenen er ook zoiets bestaat als een culinair kunstenares. Wilt u meer zien dan
verwijs ik u naar Instagram: zsweets_2018. Voor bestellingen kunt u een bericht sturen
via instagram of een telefoontje naar: 06-48889067. Bedankt Zoë.

Zij gebruikt in haar taarten overigens geen slagroom maar botercrème. Botercrème is
de meest gebruikelijke basis voor het vullen en het afsmeren van taarten en cupcakes.
Hierin onderscheid zij zich ook weer want de vullingen van de taarten van Zoë, zijn bijzonder van smaak. Hierin past ze de technieken en smaken toe die ze graag gebruikt in
het restaurant, denk hierbij aan mango, witte chocolade en passievrucht of bramen met
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Verbouwing voor Scouting Rhenen
door Erik Helmers

Iedereen heeft wel eens gehoord van Scouting. Maar wat ze precies
doen in de bossen van Rhenen, is niet voor iedereen even duidelijk. Ik
zit om tafel met Wendy en Rogier om over Scouting Rhenen te praten
en specifiek over wat zij willen doen met het clubgebouw aan de Reumersweg.
Verbouwing gebouw Scouting Rhenen
Rogier vertelt dat het gebouw er al staat sinds 1960 en dat Scouting erg blij is
met de locatie, zo midden in het bos. De laatste aanpassingen aan het gebouw
hebben plaatsgevonden in de jaren ‘80, en daarmee is het nu tijd om wat
hoognodige vernieuwingen door te voeren aan het gebouw. Dat betekent een
grondige verbouwing voor Scouting Rhenen. De totale kosten hiervoor bedragen ongeveer 350.000 euro, geld dat een non-profit organisatie als Scouting Rhenen niet zomaar heft liggen. De Gemeente Rhenen heeft in 2018 een
bedrag toegezegd van 120.000 euro, maar daarmee is de Scoutinggroep er
nog niet. Vanwege de grootte van de verbouwing is het project opgedeeld in
vijf fasen. De hoop is dat er na de bouwvak gestart kan worden met de eerste
en tweede fase van de verbouwing. Door het project op te delen in de fasen,
kan Scouting Rhenen ook stuk voor stuk aan de slag gaan met deze fasen. De
financiering voor de eerste twee fasen is nu bijna rond.
Scouting Rhenen wil haar gebouw graag zo aanpassen dat ze ook de komende
100 jaar kunnen zorgen voor uitdagende activiteiten voor de kinderen en jongeren van Rhenen e.o. Hiervoor is nog minimaal 60.000 euro nodig. Uiteraard
schrijft de Scoutinggroep verschillende fondsen aan, maar om dit bedrag op
te halen is ook een crowdfundingsactie gestart. De Scoutinggroep vraagt iedereen in Rhenen om hulp, want ze staan te springen om te beginnen. Een bijdrage leveren aan de crowdfundingactie kan via www.stenenvoorscoutingrhenen.nl. Elke bijdrage wordt gewaardeerd!

re keer spelletjes en weer een andere keer survivaltechnieken. Elke week proberen de ruim 30 vrijwilligers van Scouting Rhenen een gevarieerd programma in elkaar te draaien. Ook tijdens de coronamaatregelen zijn bijeenkomsten
van Scouting Rhenen altijd doorgegaan, alleen dan digitaal. Belangrijk is dat
elk kind zich thuis voelt bij Scouting en de gelegenheid krijgt om zijn of haar
talenten volledig te benutten. Plezier maken met elkaar staat voorop.
Scouting bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel van haar leden en leert
ze ook nog erg veel soft skills die later in hun leven ook van pas komen. Denk
hierbij aan samenwerking, opkomen voor je eigen mening en zelfstandigheid.
Scouting Rhenen heeft rond de 100 jeugdleden en er zijn 30 actieve vrijwilligers met een rol als leiding of bestuurslid. Ongeveer de helft van de jeugdleden komt uit de Betuwe en de andere helft uit Rhenen.
Wendy geeft aan dat zij zelf veel voordelen in haar dagelijkse leven heeft van
haar lidmaatschap van Scouting. Ze heeft geleerd met mensen om te gaan,
ze heeft geleerd zonder problemen voor grote groepen te spreken, ze heeft
daardoor meer zelfvertrouwen opgebouwd etc. Rogier kan dit zeker beamen.
Ik wens namens EigenWijsLokaal deze jongelui van Scouting Rhenen enorm
veel succes met de crowdfundingsactie. Als een ieder die dit leest en Scouting
Rhenen een warm hart toedraagt een kijkje op de website neemt en ook meedoet aan deze actie kan het een groot succes worden.
www.stenenvoorscoutingrhenen.nl

Maar wat is Scouting nu precies?
Wendy vertelt enthousiast: “Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt
leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. We dagen onze leden elke week weer
uit om hun grenzen te verleggen en leren ze stiekem ook nog een heleboel.”
Elke zaterdag komen er een kleine 100 kinderen in de diverse leeftijdsklasse naar het clubgebouw waar ze door begeleiders worden opgevangen. Elke
week is het programma weer anders. De ene keer kan het zijn sport, de ande-

Een EigenWijs Omaatje
door Oma

4 weken lijkt 2 dagen, Mark zijn verhaal

Mark: Hoi Oma, hoe is het met je? Ik zou 4
weken geleden langskomen maar alles liep
anders. Dus denk dat ik je alles even moet
uitleggen.
Oma: Hoi Mark, ja wij zaten op je te wachten. We weten dat je druk bent dus dachten
we hij zal ons toch niet vergeten zijn?
Mark: Nou Oma, het begon zondagavond
4 weken geleden. De school belde dat er
een corona uitbraak was en dat de school
maandag dicht bleef. 2 juffen hadden positief getest.
Oma: Oei dat is niet best, en toen de meiden?
Mark: Ja, dat was het verhaal, Anna had
les gehad van 1 van hen en Alicia niet. Toch
moest iedereen thuis blijven en dinsdag
getest worden. Alicia was ook niet lekker
namelijk.
Oma: Gaat het nu wel weer met de meisjes?
Mark: Ja Oma nu wel weer maar begin net
met mijn verhaal.
Oma: O ok maakte me al zorgen. Hoop ze
snel weer te zien die lieverds.
Mark: Ja komt goed je hebt inmiddels 2
prikken gehad toch?
Oma: Ja klopt Mark, maar ik wil nog wel
voorzichtig zijn. Je hoort zoveel gekke dingen…
Mark: Ja klopt Oma, wat is waar en wat is
niet waar of veranderd er weer binnen 3
weken? Maar ik ga weer verder met de uit-
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leg. De meiden hebben allebei dinsdags getest en mochten bij negatieve teksten weer
naar school op vrijdag. (ze waren negatief).
Oma: Nou Mark dat is goed nieuws maar
de kinderen moesten dus thuis blijven? En
hoe heb je dat dan opgelost?
Mark: Met hun Vader, Moeder en mijn
rooster toveren om alles voor elkaar te krijgen. Daar houd de overheid geen rekening
mee namelijk.
Oma: Nee zeg dat, en je bent al zo druk. En
hoe gaat het verder op de zaak?
Mark: Ja Oma dat is ook nog eens het geval,
we zijn druk aan het plannen om alle veranderingen door te voeren voor de dagbladen
en een nieuwe collega aangenomen die ingewerkt moet worden. Ook is Sander deze
week met vakantie…
Oma: O ja dan loopt alles door elkaar heen
en moest je vliegen zeker?
Mark: Ja Oma heb 2 keer voor je deur gestaan. 2 keer werd ik gebeld moest ik ergens anders heen. Maar ik maak het goed
met je.
Oma: Doe maar rustig aan anders overkomt je nog wat Mark.
Mark: Nou Oma je hebt gelijk. Gelukkig gaat
het nu wat beter en zie ik weer licht aan het
einde van de tunnel.
Oma: Nou Mark, kijk maar wanneer je
komt, de deur staat open. Doe rustig aan en
breng ook de andere krant even die heb ik
nog niet gehad.
Mark: Is goed Oma, tot snel dan mag jij
weer vertellen 
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Suzanne de la Fonteijne, een jongedame met veel talenten
door Erik Helmers

Op de facebookpagina van De Gieterij in Wageningen zag ik kunstwerkjes
langskomen van Suzanne. Mijn interesse was gewekt. En als mijn interesse
wordt aangewakkerd wil ik meer weten van betrokkene. Zogezegd zo gedaan. Ik stuur Suzanne een berichtje en contact was gelegd.
Suzanne is in 1984 geboren in Delft. Zij is 10 jaar geleden in Wageningen komen
wonen, maar woont sinds kort in het prachtige Renkum. Zij heeft Milieu-en Natuurwetenschappen gestudeerd In Utrecht en Rural Innovation in Wageningen.
Tijdens haar studie werd het haar al duidelijk, dat zij niet gelukkig zou worden in
“academiewereld”. Maar….. de studie wel afgemaakt. Ook was zij veel met yoga
bezig. Zij is in haar vrije tijd zeer actief. Buiten het feit, dat zij gek is op koken is
zij ook gek op zingen, tuinieren, wandelen, buiten zijn in de natuur. Maar haar
grootste hobby is: macrameeën. Deze kunstwerkjes bestaan hoofdzakelijk uit
plantenhangers en dromenvangers in alle soorten en maten. En uiteraard veel
verschillende kleuren. Zij heeft hierin ook veel workshop verzorgd. Een ontspannende en creatieve bezigheid.
Van één van haar andere “hobby’s” Yoga heeft zij ook haar werk gemaakt. Na
eerst les te hebben gegeven bij diverse yoga scholen is zij sinds kort voor zichzelf begonnen met Critical Alignment Yoga. Een speciale tak aan het yoga firmament. Met Critical Alignment Yoga ga je het onderzoek aan om te ontdekken
waar de spanning en stijfheid zit en om daar ook echt iets mee te doen.
Wat is Critical Alignment: (van haar website)
De methode is uniek: Critical Alignment is erop gericht de bewegingsspieren te
ontspannen en het lichaam zó uit te lijnen dat de houdingsspieren weer geactiveerd worden. Chronische spanningen kunnen wegvallen en het lichaam voelt
lichter en beweeglijker aan. Met behulp van tools maken we fysieke spanning
voelbaar en word je geconfronteerd met jouw (bewegings)patronen. We bewegen met zachte blik en ademhaling naar deze spanning toe om deze tot in
de kern op te lossen. Daarnaast leren we een nieuwe coördinatie en bouwen we
kracht op om deze nieuwe patronen te ondersteunen. Het zelfonderzoek en de
eigen ervaring staan centraal in de methode en ik zie het als een groot cadeau
dat ik dit proces mag begeleiden als docent. Ik geef nu bijna 5 jaar les, en kan
niet wachten om in 2021 nog meer mensen te laten ervaren hoe fijn het is om
je lijf soepel en sterk te maken vanuit de yogaprincipes van Critical Alignment.
Haar leerlingen worden soms ook door fysiotherapeuten en andere yogascholen

naar haar door verwezen omdat zij hopen,
dat zij nog iets voor
hen kan betekenen. En
dat is veelal het geval.
Zij heeft ook bij bedrijven al verscheidene
workshops mogen geven met enthousiaste
reacties tot gevolg.
De lessen kunnen
soms intensief zijn
niet alleen fysiek maar
ook op het emotionele
vlak. Emoties komen
naar de oppervlakte
maar Suzanne zorgt
voor een veilige omgeving zodat de leerling deze emotie ook
durft te laten zien.
Zij daagt mij gelijk uit
en vraagt of ik één oefening wil doen. Tuurlijk geen probleem. (ik heb ook een rug probleem na een val een jaar of 15 geleden) Tijdens deze oefening begrijp ik de uitleg die zij
heeft gegeven beter.
Op dit moment liggen de lessen door corona
fysiek stil, maar geeft zij de lessen online. Dit
werkt ook ofschoon zij en haar leerlingen de
fysieke lessen natuurlijk wel missen. Zij geeft
haar lessen normaliter in “Het Yogaschooltje”
in de Rouwenhofstraat 10 in Wageningen.
Een mooie ruimte. Een aanrader voor wie
rugproblemen heeft.
Suzanne bedankt voor het gesprek. www.suzannedelafonteijne.nl

Het Hof Atelier
door Erik Helmers

Ik heb een gesprek met de heer M.M. Rahimi, van
Het Hof Atelier aan het Frederik van de Paltshof 26
in Rhenen. (kledingreparatie, gordijnen, stomerij
EN herenmodezaak)
Al vanaf oktober 2018 zit hij op deze plek met een kledingreparatie en stomerij bedrijf, maar sinds kort verkoopt hij ook kostuums, blazers, overjassen, stropdassen en overhemden. Een mooie aanwinst voor Rhenen.
En de prijzen zijn zeer redelijk.
Om enkele voorbeelden te noemen:
• 3-delige kostuums beginnen bij €285,• 2-delige kostuums beginnen bij €250,• Een blazers zijn er al vanaf €145,• Overhemden (italiaanse snit en van katoen) €35,De collectie kostuums is zeer omvangrijk en kleurrijk.
Ook de overhemden en stropdassen zien er goed uit.
De kleding kan na aanschaf op maat worden gemaakt.
Niet iedereen is hetzelfde en het colbertje of de broek
kan ook zodanig worden aangepast dat er een goede
pasvorm ontstaat.

Met deze coupon 20% korting om de stomerij

Dhr Rahimi heeft een zeer lange ervaring in kledingreparatie. Al vanaf zijn 10e jaar hielp hij in het bedrijf van
familie in zijn geboorteland Afghanistan. De familie
moest zijn geboorteland land verlaten en zijn gevlucht
en zijn via Iran, Griekenland en Turkije uiteindelijk in
Nederland aangekomen. Hij heeft hier voor bij zeer veel
bedrijven, zoals Bijenkorf, V & D en andere kledingzaken herstel-verstelwerkzaamheden uitgevoerd. Kwaliteit voorop. Een zeer goede leerschool.
En nu dus ook de herenmode. Waarschijnlijk op termijn
ook damesmode. Ik zou zeggen neem een kijkje. Een
mooi initiatief van deze jonge entrepreneur.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

3

April 2021

Levensreddende operatie voor Nanette
Nanette lijdt aan EDS/CCI/AAI en
heeft daarom een levensreddende
operatie nodig die alleen uitgevoerd
kan worden in Barcelona. De kosten
van deze operatie worden niet vergoed in Nederland. Daarom zijn wij
een inzamelingsactie gestart om
€150.000 in te zamelen om Nanette
een toekomst te geven.

geopereerd worden, ze zetten dan haar
nek vast met ijzeren pinnen en platen. Ze
verliest dan wel iedere beweging van haar
nek maar ze heeft dan wel een toekomst!
‘Als deze operatie niet snel gefinancierd
kan worden, zal ik mijn euthanasieverklaring in orde moeten maken’ aldus Nanette.
Het is de schrijnende waarheid waaraan je
liever niet wilt denken op je 27e.

Nanette heeft al jaren EDS (Ehlers Danlos syndroom) , een erfelijk bindweefsel
aandoening waardoor al haar gewrichten
erg makkelijk uit de kom gaan. November
2019 werd ze wakker met een halfzijdige
verlamming en vanaf dat moment ging het
snel berg afwaarts met haar gezondheid.
Ze kreeg vreemde klachten die niet te
verklaren waren net zoals de verlamming.
Artsen noemden het conversie, het zit tussen je oren!

Laten we met z’n alle Nanette haar verhaal
delen zodat de donaties binnen stromen
en ze net richting Barcelona kan!
W. www.nanettekeepsherheadup.nl
E.Info@nanettekeepsherheadup.nl
T. 0646124044
IBAN. NL59 INGB 0008 3712 22

Na lang twijfelen zijn we
november vorig jaar naar
Barcelona gevlogen en hebben daar onderzoeken laten
doen door Dr Gilete, een top
neurochirurg op het gebied
van EDS en nekklachten.
Nanette blijkt het niet te
verzinnen! Uit de onderzoeken bleek dat ze CCI en AAI
heeft. Dit betekent eigenlijk
heel simpel dat haar nek kan
haar schedel niet meer dragen, de nekwervels zijn instabiel. Hierdoor verzakken
haar achterste hersenen en
dreigt er hersenstam compressie. In Barcelona kan zij
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Alessia, een Italiaanse
entrepreneur in Nederland
door Erik Helmers

Alessia is geboren in Praag uit Italiaanse ouders maar zijn na haar geboorte
al snel verhuisd met haar moeder naar
Rome. Zij heeft daarna in verschillende
Italiaanse steden gewoond zoals Florence, Bologna en Viterbo. Ofschoon zij in
steden is opgegroeid heeft zij een grote
aangeboren liefde voor de natuur.
Toen zij een jaar of 5 geleden naar Nederland
kwam om te studeren in Wageningen is die
liefde alleen maar groter geworden en toen zij
tijdens haar studie ook regelmatig in aanraking
kwam met het leven op een boerderij was het
voor haar duidelijk. Zij wilde gaan “boeren”,
maar dan wel op een verantwoorde en duurzame wijze. (Zeker nadat zij werkzaam was
geweest als consultant voor een certificatie
bedrijf en zij zag dat adviezen werden gegeven tegen zeer hoge bedragen waar zij niet
gelukkig van werd. Niet alles draait om geld is
haar motto). Gelden voor het kopen van een
boerderij was en is er niet dus moest zij iets
verzinnen. (Heer Bommel zou zeggen: verzin
een list Tom Poes). Zij had weleens gehoord
van champignonkwekerijen binnenshuis en
zij heeft zich in deze materie verder verdiept.
Zij kwam zelf uit op oesterzwammen. Deze
kunnen in een beschermde ruimte binnenshuis worden gekweekt. Zogezegd zo gedaan.
Al haar spaargeld werd gestoken in het door
haar opgerichte bedrijfje Urban Funghi. Eerst
van huis uit. Zij heeft haar eerste oogsten aangeboden aan de studenten in Wageningen,
welke zijn gehuisvest in Droevendaal en dit
liep zeer goed. Haar voorraad was snel uitverkocht. Toen heeft zij het besluit genomen

www.urbanfunghi.com
ontslag te nemen en zich volledig te richten op
haar bedrijf Urban Funghi. Er werden ruimtes
gehuurd en verbouwd door haar vriend, die als
beroep timmerman is, wat wel zo handig is. En
dat allemaal in coronatijd. Een moedige stap.
Tussen de twee lockdowns in had zij al contact gehad met enkele restaurants in Ede en
Wageningen en deze waren enthousiast. Helaas kwam toen de tweede lockdown. De weg
naar de restaurants was afgesloten. Uiteraard
tijdelijk. Zij verkoopt deze oesterzwammen nu
elke zaterdag op de markt in Wageningen aan
het Salverdaplein waar zij een stal heeft tussen
alle andere stallen met lokale producten. Oesterzwammen zijn overigens zeer gezond. Laag
vetgehalte maar veel proteïnes, mineralen en
antioxidanten en vitamines zoals B en D. Geschikt als vleesvervangers, maar dat hoeft niet.
Ook in maaltijden met vlees uitstekende toevoeging. Tijdens het gesprek blijkt haar passie
voor deze oesterzwammen welke nu in drie
verschillende varianten zijn te leveren. In de
nabije toekomst komt er zeker uitbreiding. Zij
geeft tussen neus en lippen door duidelijk aan:
“ik wil niet te groot worden”. Als ik mijn klanten
blij kan maken met een mooi en eerlijk product
en ik kan er redelijk van leven is dat al beloning
genoeg. Met het motto: Groter is niet altijd beter sluit ik dit artikel af.
Bedankt Alessia voor dit gesprek.
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info@commitmentmakelaars.nl | www.commitmentmakelaars.nl
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Pensioenen

Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN
info@commitmentverzekeringen.nl | (0317) 61 39 66
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Iris, Inske en Tim
Gelukkig kunnen onze leerlingen weer in gedeelde
groepen naar school. Hoewel de coronamaatregelen onze dagelijkse behoefte aan contact, plezier en gezelligheid beperken, vermaken deze leerlingen zich prima in hun vrije tijd.
Iris
Ik vind dansen heel erg leuk! Je leert
bijvoorbeeld een dans tijdens een
les. Als dat uiteindelijk lukt na al dat
oefenen, geeft mij dat een heel fijn
en trots gevoel. Je kunt echt je gevoel kwijt in een dans.

Telefoon
06 219 58 460

klussenbedrijf.vandiedenhoven@gmail.com

Inske
Ik dans op een schoolplein en een voetbalveld, want daar is genoeg ruimte
om op 1,5 meter te dansen. Hiphop en Streetdance zijn mijn favoriet, want
dat gaat snel en daar kan ik lekker op los gaan. Omdat ik vaak dans, word ik
ook steeds beter in dansen.
Tim
Korfbal is niet alleen leuk,
maar ook heel gezellig. Ik
heb namelijk een heel leuk
team. Ik speel bij Arena in
Rhenen. Ik zit een team
voor kinderen onder de
15 en boven de 11 jaar. Het
is een kleine vereniging,
maar dat maakt het juist
gezellig.

Afhalen of bezorgen!

Goudreinet deals
Thuis genieten van een
3-gangen keuze menu

€ 15,00

TAKE
AWAY

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

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?

Een heerlijke wandeling maken en tegelijkertijd kijken
naar kunst? Op 22 en 23
mei 2021 (Pinksterweekend) zetten kunstenaars ‘Kunst aan het
Klompenpad’.
De wandelroute start in
Rhenen en leidt door een
stukje Wageningen.
Op Landgoed De Lieskamp leidt het Klompenpad
langs kunstwerken van verschillende kunstenaars. Het Klompenpad leidt over een prachtig stuk groene natuur. Ter plaatse is
géén parkeergelegenheid. Je kunt er dus alleen lopend of op de
fiets komen.
Op het Landgoed zijn thee/koffie-to-go en versnaperingen te
koop. De opbrengst daarvan gaat naar de Soroptimistclub Bennekom & Beekdal. Dit is een organisatie die zich inzet om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te
verbeteren.
Op de website www.thinkpink.studio/kunst-aan-het-klompenpad
kun je een week van tevoren de aanbevolen wandelroute bekijken.
Maar je kunt natuurlijk ook je eigen wandelroute uitstippelen over
de verschillende klompenpaden tussen Rhenen en Wageningen.
Als het geen mooi weer is, wordt het een weekje verschoven. Dus
houdt vooral de website in de gaten.
‘Kunst aan het Klompenpad’ is initiatief van een aantal samenwerkende, zelfstandige kunstenaars, Landgoed De Lieskamp en
wordt ondersteund door het Cultuurplatform Rhenen.
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Wie geniet er samen met dit
lieve meisje van haar dansles?
Voor een stralende ballerina
(10 jaar) uit Ochten zoekt Buurtgezinnen Neder-Betuwe iemand die
met haar wil mee genieten. Dansen en bewegen is voor dit meisje
haar lust en haar leven en een grote uitlaatklep.
Het maken van contacten met andere
kinderen en deze op een goede manier onderhouden, is voor dit meisje
lastig. Ze voelt zich niet altijd begrepen. Daarom is het niet mogelijk om
de lessen bij de gymvereniging in het
dorp te volgen.
Haar ouders gunnen haar wel een
plekje waar ze zichzelf mag en kan
zijn en zijn daarom op zoek gegaan
naar een passende vereniging voor
hun dochter en hebben dit plekje gevonden in Nijmegen. De ouders vormen samen met hun 3 kinderen een
liefdevol gezin en deze vader en moeder vinden het belangrijk
dat kinderen mogen zijn,
wie ze zijn.

het gezin, maar tegelijkertijd heeft
dit meisje het zo nodig. Het is fijn als
een ander deze rit van de ouders over
kan nemen. Deze vrolijke ‘danseres’
is erg creatief en soms wat impulsief. Ze heeft baat bij hele duidelijke
regels en structuur.
De dansles duurt van 16.00 – 17.00
uur en voor de gemaakte benzinekosten is een vergoeding. Bent u
diegene of kent u iemand die met
dit meisje, het liefst wekelijks, op
woensdagmiddag naar haar dansles in Nijmegen wil?
Neemt u dan contact op:
Froukje van Haut, coördinator
Buurtgezinnen voor de gemeente
Neder-Betuwe, via froukje@buurtgezinnen.nl of bel: 06-22961694

Herken je dat? Soms zit alles tegen, stapelen
problemen zich op binnen een gezin. Ouders
kunnen met heel veel moeite alle ballen in de
lucht houden. Ze hebben weinig puf over voor
de opvoeding, waardoor de kinderen soms te
weinig aandacht krijgen. Er hoe� dan maar
iets te gebeuren of ...
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt, zodat ouders
weer op adem kunnen komen en kinderen
zich posi�ef kunnen blijven ontwikkelen.

Door omstandigheden hebben zij veel op hun bordje.
Zij geven hun kinderen alle
liefde en aandacht en dit
vraagt op sommige momenten veel energie. Het wekelijkse ritje naar de dansles
in Nijmegen zorgt voor nog
meer belasting en onrust in

Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken of
wil je juist steungezin zijn? Kijk dan op
www.buurtgezinnen.nl of neem contact op
met de coördinator in jouw gemeente.

Rhenen
Anita Brugman
06-54208289
anita@buurtgezinnen.nl
Buren
Lieke van der Heijden
06-10812552
lieke@buurtgezinnen.nl
Neder-Betuwe
Froukje van Haut
06-22961694
froukje@buurtgezinnen.nl

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?

KUNST-EVENT
Landgoed Zonheuvel

Vrijdag 16 juli t/m
maandag 19 juli

Entree: €7,50 p.p.

in het koetshu
in

Museump
le

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

is

Openingstijden:

Adres: Campus Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98 Doorn

Organisatie:

Stichting Culterele Regio
Utrechtse Heuvelrug - Rhenen - Wijk bij Duurstede

www.cultureleregio.nl

Nationale-, internationale en
regionale kunstenaars en galeries

Trouwen in het Stadsmuseum
Rhenen
Het Stadsmuseum Rhenen
heeft weer een mooie mijlpaal
bereikt: het is een Top-Trouwlocatie geworden. Het Stadsmuseum valt op met haar bijzondere plek. Zowel in de oude
Raadzaal als in de pittoreske
Museumtuin kan een bruiloft
worden georganiseerd.
Vijf keer per jaar wordt een
open dag organiseert voor
mensen die op zoek zijn naar
een bijzondere trouwlocatie.
Buiten deze open dagen, kun
je natuurlijk ook op afspraak
terecht bij het museum voor
meer informatie. Meer informatie: www.stadsmuseumrhenen.nl

Kunst-event op Landgoed Zonheuvel in Doorn
Stichting Culturele Regio Wijk
bij Duurstede/Utrechtse Heuvelrug/Rhenen zou een groot kunst-event organiseren in
het Pinksterweekend, maar deze is verschoven naar 16 juli tot en met 19 juli. Regionale,
nationale en internationale kunstenaars en galeries exposeren hun werk tijdens het evenement. Ook verschillende musea presenteren bijzondere stukken.
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Vorig jaar was de kunstexpositie een
groot succes en is het de Stichting
gelukt om alles coronaproof te
organiseren. Het evenement
werd toen gehouden op Landgoed Sandenburg. Meer informatie: www.cultureleregio.nl
Woensdag 21 april: Cultureel Café
’s Avonds lekker op je eigen bank kijken
naar het Cultureel Café. Het is mogelijk,
want het Cultuurplatform Rhenen organiseert dit keer een online evenement. Met inbreng van onder andere Rhenenaars die gedichten voordragen, leuke nieuwtjes en interessante interviews. Meer informatie vind je
op de Facebookpagina van het Cultuurplatform Rhenen of op www.cultuurinrhenen.nl
Kunst aan het Klompenpad
Een heerlijke wandeling maken en tegelijkertijd kijken naar kunst? Op 22 en 23 mei 2021
(Pinksterweekend) zetten kunstenaars ‘Kunst aan het Klompenpad’. De wandelroute
start in Rhenen. Op Landgoed De Lieskamp leidt het Klompenpad langs kunstwerken van
verschillende kunstenaars. Het Klompenpad leidt over een prachtig stuk groene natuur.
Ter plaatse is géén parkeergelegenheid. Je kunt er dus alleen lopend of op de fiets komen. Op het Landgoed zijn thee/koffie-to-go en versnaperingen te koop. De opbrengst
daarvan gaat naar de Soroptimistclub Bennekom & Beekdal. Dit is een organisatie die
zich inzet om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te
verbeteren. Op de website www.thinkpink.studio/kunst-aan-het-klompenpad kun je
een week van tevoren de aanbevolen wandelroute bekijken. Maar je kunt natuurlijk ook je
eigen wandelroute uitstippelen over de verschillende klompenpaden tussen Rhenen en
Wageningen.
Als het geen mooi weer is, wordt het een weekje verschoven. Dus houdt vooral de website in de gaten. ‘Kunst aan het Klompenpad’ is initiatief van een aantal samenwerkende,
zelfstandige kunstenaars, Landgoed De Lieskamp en wordt ondersteund door het Cultuurplatform Rhenen.
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Waarom polarisatie juist goed kan zijn?
door SparkWise Academy

Waarom polarisatie juist goed kan zijn? In de korte uitleg betekent
polarisatie, het versterken van tegenstellingen. De Main Stream Media zet het woord polarisatie echter vooral in vanuit een negatieve
structuur en mensen gaan dan klakkeloos geloven dat het werkelijk
ook negatief is.

oestrogeen meer micro voelen, denken en handelen. Mannen daarentegen zullen onder invloed van het hormoon testosteron meer macro voelen,
denken en handelen. De combinatie micro (vrouwen) en macro (mannen)
kan uitmuntende resultaten bieden. Dit is overigens precies zoals onze
biologie het ook bedoeld heeft.
Hoe ga je als mens goed om met ‘woord indoctrinatie’?
Mocht
je
meer
willen
weten
over
de
werking
van
je
brein
en
hoe
hormonen van invloed zijn op je gevoel, denken en
handelen, gebruik dan deze QR code om geheel vrijblijvend onze korte breinkennis informatie video te
zien.

Polarisatie in de politiek
In de politiek is polarisatie het veroorzaken van een conflict, of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen (of politieke partijen).
Het doel van polarisatie is dan vaak het bewust creëren van tegenstellingen tussen groepen mensen, religies, culturen, of het laten ontstaan van
tegengestelde groepen mensen, waar deze er nog niet zijn (denk dan aan
anarchie, BLM, Antifa, parallelle samenleving, etc).
Polarisatie in de biologie en wetenschap
Polarisatie in de biologie werkt weer geheel anders. Als het inzetten van tegenstellingen structureel biologisch en wetenschappelijk gebruikt wordt
om te leren hoe je de betere versie kan ontwikkelen, is het juist positief en
heet het leren van ‘fouten’. Zo werkt het niet alleen in de biologie (persoonlijke ontwikkeling) maar ook in de wetenschap (onderzoeken buiten
de gestelde parameters).
Hoe zet je polarisatie positief in?
Dit doe je door het “versterken van de verschillen” niet te zien als uitgangspunt om van een conflict ruzie te maken en de strijd aan te gaan tussen
partijen. Als het inzetten van tegenstellingen namelijk op zowel biologisch
en wetenschappelijk gebied gebruikt wordt om te leren hoe je de betere
versie kan ontwikkelen, is het juist positief en heet het leren van ‘fouten’.
Dit doe je door eerst heel bewust stapsgewijs te polariseren, dit vervolgens
zonder emoties te analyseren en opvolgend de verschillen die zijn ontdekt,
te gebruiken om de overeenkomst(en) te zoeken en te benoemen.
Door polarisatie aansluiting vinden via de verschillen
Door de verschillen als overeenkomst in te zetten, kun je die verschillen
via de SparkWise technieken op elkaar aan laten sluiten. Zoals bijvoorbeeld
het natuurlijk biologische hormonale verschil tussen mannen en vrouwen.
Mits goed ingezet, bewerkstelligt dit de optimale relatie tussen de beiden sexe. Omdat vrouwen onder invloed van de hormonen progesteron en

Heeft u ook al
voorjaarskriebels? Wij wel!

Plan uw afspraak
gemakkelijk online op
www.batterijen.nl.
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Een gesprek in de oude brandweerkazerne over….‘tBrandtweer
(met Hedy van der Poel en Ed van Zoolingen)
door Erik Helmers

Een afspraak met Hedy en Ed verliep wel heel soepeltjes. Hedy is een
van de initiatiefnemers van Stichting ’t Brandtweer. Zij heeft een achtergrond als ICT-, HR- en recruitment-consultant en daarnaast ervaring in verschillende denkpanels en besturen. Haar kracht zit in netwerken, verbinden en creativiteit. Als ZZP-er doet Hedy opdrachten
in projectbegeleiding in brede zin. Zij neemt graag deel in projecten
waarin ze haar creativiteit, kwaliteiten en ervaringen kan combineren
om mooie dingen te realiseren.
Als oprichter van HUB-Rhenen en ’t Brandtweer streeft Hedy naar meer samenwerking tussen zzp-ers, maar ook met anderen in de stad om van waarde te zijn voor elkaar, maar ook impact te genereren voor de omgeving. “’t
Brandtweer is een broedplek voor nieuwe initiatieven en groei”.
Na veel onderhandelen met de gemeente Rhenen is het uiteindelijk gekomen
tot het overnemen van de Stichting ‘tBrandtweer van dit historisch belangrijke gebouw voor Rhenen. Er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat ’t Brandtweer er met volle kracht tegenaan kan gaan. Op het moment
van het gesprek op een zaterdag was ook een aantal vrijwilligers druk bezig
met de eerste opknapronde. (wel allemaal coronaproof) Van Hedy en Ed krijg
ik een rondleiding door het gebouw en in de tuin van het gebouw. Met uitleg wat er allemaal nog moet gebeuren en waar men wenst uit te komen.
Een indrukwekkend verhaal. Beiden zijn zeer enthousiaste vertellers (kunnen
zo het podium op) en maken mij op zeer plezierige wijze deelgenoot van de
plannen en waar ’t Brandtweer voor staat.
En waar staat ’t Brandtweer voor:
Zoek je een inspirerende werkplek, vergaderruimte, coachruimte of multifunctionele ruimte? Dan kun je bij ’t Brandtweer terecht. ’t Brandtweer biedt
verschillende ruimtes, variërend in grootte, voor workshops, lezingen en presentaties. Alle ruimtes zijn authentiek en beschikken over alle hedendaagse
faciliteiten. Zelfs kleinschalige theatervoorstellingen en kunstexposities behoren tot de mogelijkheden. Doordat er bijvoorbeeld vele verschillende disciplines binnen één gebouw aan het werk zijn kan men elkaar versterken en
ideeën uitwisselen. Een prachtig initiatief. Niet alleen nuttig voor degene die
hier een ruimte huurt, maar ook voor Rhenen op zich. Het gebouw en de mooie
herinneringen voor velen hieraan blijft behouden en er komt meer beweging

in dit mooie hoekje van Rhenen. Ook
het Stadsmuseum Rhenen kan hiervan
profiteren. Ben je enthousiast over hun
initiatief? Dan nodigen ze je uit om mee
te doen als certificaathouder! Zij bieden
belangstellenden de mogelijkheid om
middels certificaten mede-eigenaar te
worden van de gebouwen op Kerkstraat
1 tot 3. Hiervoor geven ze certificaten
uit van elk vijfduizend euro. Het betreft
een lange termijn investering. Als je mede-eigenaar bent van dit cultureel erfgoed, levert het naast rendement op het
vastgoed ook andere voordelen op. Als
certificaathouder krijg je voorrang bij
activiteiten en uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten. Bovendien krijg je
korting bij gebruik van ruimtes en zichtbaarheid in het pand met je (bedrijfs)
naam.
ZOEK JE NU EEN WERKPLEK?
Zij gaan open in 2022. Je kunt
NU al sfeerproeven en een tijdelijke coronaproof plek uitproberen tegen een vergoeding van € 100,- per maand.
Neem contact met hen op
voor meer informatie. Kom nu
alvast een kijkje nemen in hun
proeftuin. Ze zijn open vanaf
6 april (als corona regels het
toelaten). Reserveren is nodig
in verband met corona.
Tel : 06 29012869
Mail: info@tbrandtweer.nl
Hey en Ed bedankt voor jullie
leuke en enthousiaste uitleg.

Diepduiken in het leven van:
Eveline Snellen,
dierenarts

Een alleraardigst gesprek met Eveline Snellen geboren in 1986 te Alphen a/d Rijn waar
zij haar jeugdjaren heeft doorgebracht totdat zij op haar 13e met moeder is verhuisd
naar Zwammerdam een dorp met ong. 1600
inwoners. Al vanaf haar jonge jaren is zij
altijd al gek geweest op dieren. Honden, katten, konijnen of andere levende wezens waren
haar passie. Ook had zij net
als vele andere meisjes een
passie voor paarden. Als
zij meeging met moeder
boodschappen doen werd
haar moeder ernstig vertraagd omdat elke hond
moest worden geaaid.
Op de vraag van haar ouders: “Meid wat wil jij worden als je groot bent” kwam
steevast de reactie: “dierenarts van
olifanten en tijgers”. Dat deze studierichting niet bestond wist zij toen nog niet.
Maar dat zij toen al dierenarts wilde worden
was wel duidelijk. Tot haar 18e levensjaar had
zij ook een verzorgpony waar zij, soms tot ergernis van haar moeder, bijna dag en nacht
te vinden was. Inmiddels was het wel tot haar
doorgedrongen dat er wel een dierenarts opleiding bestond, maar niet één speciaal voor
olifanten en tijgers. Zij is in 2006 in Utrecht
bij de Faculteit Diergeneeskunde begonnen
aan de studie voor dierenarts. Zij heeft hier 8
jaar overgedaan (normale studieduur 6 jaar)
maar in die extra 2 jaar heeft zij binnen de

8

faculteit bestuursfuncties gehad en diensten
gedraaid bij de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland. Een mooie manier op
ervaring op te doen. (De dierenartsen van de
Spoedkliniek verlenen spoedeisende hulp aan
gezelschapsdieren in de regio Midden-Nederland.De spoedkliniek van de faculteit Diergeneeskunde is gespecialiseerd in spoedgevallen. In acute gevallen kan uw dier zo nodig
direct worden opgenomen in het Universitair
Dierenziekenhuis). Na haar studie is zij voor
15 uur per week begonnen als dierenarts in
Rhenen. De overige uren heeft zij als dierenarts gewerkt door heel Nederland.
Op aangeven van Robert (haar toenmalige
baas en later ook levenspartner) heeft zij op
de Galápagos eilanden geassisteerd bij het op
grotere schaal steriliseren en castreren van
huisdieren. Twee weken werken en één week
vakantie. Zij heeft daar veel geleerd en gezien.
Eén van de daar aanwezige dierenartsen was
Carmen Barba Claassens. Carmen reist al jarenlang de hele wereld rond als dierenarts,
om dieren te helpen die het echt nodig hebben. Zij kon daar prima mee opschieten. Toen
Eveline samen met partner Robert op vakantie was op Bonaire kwamen zij in aanraking
met de eigenaar van een dierenasiel. De problemen op Bonaire met honden en poezen
was en is gigantisch. Een sterilisatie project is
er niet en dit was de trigger voor Eveline en
Robert om een stichting op te richten. De
Stichting Caribbean Friends for Life. Doel van
deze stichting helpen de overbevolking van
honden en poezen tegen te gaan. De stichting heeft een sponsoringsactie opgezet en
is nu in staat om eind februari, als corona het
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toelaat, op Bonaire aan het werk te gaan. De
praktijk in Nederland wordt waargenomen
door collega Simone Kruijs en andere collega’s/medewerkers. Zij is voor advies onder
meer te rade gegaan bij Carmen Barba Claassens. En zij willen dit niet bij een eenmalige
actie laten. Dus donaties zijn altijd welkom. In
de eerste week van maart heeft Eveline uiteindelijk met hulp van 3 dierenartsen en een hele
groep vrijwilligers, ruim 120 dieren gesteriliseerd. Plan is om deze actie vaker te herhalen,
omdat dit zó hard nodig is.
Mijn interview vond plaats in Veenendaal
bij Dierenziekenhuis Veenendaal waar ik vol
verbazing de prachtige praktijk heb mogen
bekijken. Gescheiden wachtruimtes voor
honden en katten. Luxe operatiekamer met
camera zodat de eigenaar indien hij of zij wil
tijdens operatie thuis of elders kan meekijken.
Uitslaapruimtes ook met camera. Röntgenfoto’s en/of echofoto’s kunnen op eigen apparatuur worden gemaakt en eeneigen laboratorium. Top of the bill. Voor de foto’s kon nog
een beroep worden gedaan op een van de
aanwezige prachtige poezen (in verband met
de privacy van deze poes is toestemming van
de eigenaar gevraagd) Terloops merkt Eveline nog op dat op de praktijk dagelijks pups
worden binnengebracht die voor vele duizenden euro’s zijn gekocht via marktplaats, maar
niet altijd gezond zijn. Een advies voor mensen die een hond willen kopen. LET OP WAAR
U DE HOND KOOPT.
Eveline. Bedankt voor het leuke gesprek en
succes op Bonaire.
Facebookpagina: Caribbean friends for life

Koningsdag Rhenen 2021
Hoi f stvierder,

Programma

Hebben wij je aandacht, hou jij van een feestje, actieve gezelligheid, eten, drinken en het winnen van
prijzen??. Dan zou ik verder lezen.
Vorig jaar december, toen het er met de bestrijding van het Covid-19 virus allemaal nog positiever uitzag,
waren wij klaar voor een ouderwets feest op 27-4-2021 in onze gezellige stad Rhenen.
Het kinderdorp, kleedjesmarkt, een braderie met gezellige kramen, livemuziek en horecapleinen,
op papier allemaal geregeld !!!!
Groot was de teleurstelling toen in januari duidelijk werd dat het net als 2020 weer niet door kon gaan.
Voor ons als stichting Oranjedag Rhenen geen optie. Onze burgemeester Hans van der Pas deelde onze
mening en was van mening dat wij iets moesten organiseren voor de gemeente Rhenen.
Maar ja wat dan, hoe dan, online..!!! hele volksstammen zitten al maanden elke dag “verplicht” achter hun
beeldscherm. Maar daar waar creativiteit, saamhorigheid en enthousiasme samenkomen
ontstaan hele mooie dingen. De Stichting Oranjedag Rhenen, heeft in nauwe samenwerking met
Scouting Rhenen een heel gaaf programma in elkaar gezet. Een programma van maar liefst 24 uur en een
grote verscheidenheid aan activiteiten. Zeker online maar ook met fysieke activiteiten voor jong en oud.
Wij nemen jullie mee:
1.
Voor de kleinste Oranje feestvierders een kleurplaten wedstrijd.
De beste kleine kunstschilder wint een mooie prijs. Een heuse tompouce bakwedstrijd.
Het resultaat wordt gejureerd door de kinderburgemeester en 2 professionele bakkers.
De winnaar gaat met een hele leuke prijs naar huis. Maar ook een gezellige kinderpuzzeltocht,
door het centrum van mooi Rhenen. Uit de goede oplossing wordt de winnaar geloot en
beloond met een prijs.
2.
Twee auto puzzel toertochten. Eén kan gereden worden op maandag 26-4-2021 en 27-4-2021
en een auto puzzel toertocht speciaal voor de bezitters van een oldtimer.
Deze kan gereden worden in de middag van 27 april.
3.
De hele dag zijn wij online en streamen ons programma vanuit een mooie locatie in Rhenen,
liveband Escalate, live optredens van Arno Kolenbrander, The Jingle Lady’s en De Fellows.
Tussen de diverse interviews en wetenswaardigheden zorgen Dj’s, waaronder DJ Clemco,
voor een optimale Koningsdag sfeer.
4.
Als jij de energie hebt om de hele dag naar onze stream te kijken en te luisteren is het verstan
dig op mee te spelen met de platenbingo. Ook hier zijn mooie prijzen te winnen.
5.
Om 12.30 starten wij met de gezelligste Pub quiz van Nederland vanuit de studio van
Quizzzzit. De studio kleurt Oranje en iedereen die in het bezit is van een ticket op naam
dingt mee naar fantastische prijzen.
Wij hebben nu natuurlijk geen braderie/markt maar je hebt wel de mogelijkheid om bij diverse winkeliers
online te shoppen. Deze winkeliers maken het mede mogelijk dat wij dit feestje kunnen organiseren. 10%
van elk artikel wat jij via onze site in hun winkel koopt gaat naar de Stichting Oranjedag Rhenen.
Een feestje vieren doe je met een hapje en een drankje van lokale horecaondernemers. 8 enthousiaste
horecaondernemers, Oude Gemeentehuis, Bakkerij van Toor, HP van Noort, Magnolia, De Koning,
Saldomar, Piatto en Steakhouse Cunera. Zij hebben de Online Oranje Horeca box samengesteld. Een box
met een goed glas en verse producten, voor slechts € 39,95 die online besteld kan worden tot
25-4-2021. Op 26-4 kan deze box wordt afgehaald bij Steakhouse Cunera. Omdat er vers gemaakte
producten in zijn verwerkt moet de box vooraf worden besteld.
Dus ga naar onze site www.oranjedagrhenen.nl en bestel een box voor € 39,95.
Mariska van den Boek van Mediawow heeft een geweldige compleet nieuwe site

www.oranjedagrhenen.nl

voor ons gemaakt. Bezoek deze site voor alle informatie en tickets.
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Koningsdag

26
APRIL
2021
Verzorgd door Scouting Rhenen

Rhenen 2021

Programma

20.00-20.15 Opening
20.15-21.00 Kick-off autopuzzeltocht
21.00-21.30 Special over verbouwing clubhuis Scouting Rhenen
21.30-22.30 Muziekprogramma Escalate
22.30-23.00 VI special
23.00-00.00 DJ Clemco
00.00-05:00 Nachtprogramma door Scouting Rhenen
5.00-5.30 Luilakken
5.30-6.00 Ochtendgymnastiek
6.00-7.00 Goedemorgen Rhenen met interviews met lokale gasten
7.00-9.00 Ontbijt met de baron: een ontbijtquiz
9.00-9.30 Welp van Scouting interviewt groepsbestuur
9.30-10.00 Puberstellingen

LIVE

27 APRIL 2021
10.00-10.15
10.00
10.15-10.30
10.30-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-15.30
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.30
13.45-13.50
13.50-15.15
15.30-16.00
16.15-16.30
16.30-16.45
17.00-17.30
17.45-18.15

Opening door burgemeester Hans v.d. Pas
Start Kinderpuzzeltocht (tot 12.45)
Wilhelmina concert
Bekendmaking winnaar schilderij Koning met Baard door burg. Hans v.d. Pas
Interview met Roby Beusink van Stichting Onky Donky
presentatie Jesse Schmitz van bedrijf Spanish Fly Clothing
Film uitslag Tom Pouce wedstrijd
voorstellen cultuurcoach Ester Lammers
Toertocht Oldtimers door Rhenen en omstreken
interview kinderburgemeester Mila Petersen en burgemeester Hans v.d. Pas
DJ live vanuit raadzaal en verwijzing naar de Quiz
Uitleg opstart Quizzit. 1e deel
Film van en over Scouting Rhenen
2e deel Quizzit
Optreden van The Jingle Ladies.
Dansers van Trisport. olv Robin Groothuis
Live DJ en fotoshots van de toertochten
Optreden Arno Kolenbrander
Bekendmaking en uitslagen van Tompoucen wedstrijd/ kinderpuzzeltocht/
Autopuzzeltocht/Oldtimertocht en de uitslag van de Quizzit quiz.
18.15-19.15 Live uitslag Muziek Bingo (bingo draait gedurende de gehele dag)
19.30- 20.00 Optreden Fellows Rhenen

SPEEL MEE, LUISTER MEE, DOE MEE, WIN OOK MET DE 24 UUR VIERING VAN KONINGSDAG 2021.

ONLINE
ORANJE HORECABOX
44,95 EURO INCL TICKET

Bij Van Sloten Sport wandel je op wolkjes de deur uit
Sinds corona zijn we massaal aan de wandel. Van een dagelijks ommetje
tot lange struintochten in de natuur. ‘Juist in deze tijd is lekker bewegen
in de buitenlucht belangrijk om mentaal en fysiek gezond te blijven’, zegt
Martin van Sloten. ‘En daar helpen wij je graag bij.’
Volgens de eigenaar van Van Sloten Sport zijn de juiste wandelschoenen
daarbij essentieel voor je wandelplezier en comfort. ‘Met behulp van onze
nieuwste meetapparatuur geven wij een deskundig advies, zodat je bij ons
de winkel uitloopt met wandelschoenen die als gegoten zitten.’
Hip én comfortabel
Naast traditionele merken als Lowa en Meindl, kun je bij Van Sloten ook
terecht voor jonge, innovatieve merken zoals Hoka en het Zwitserse ON.
‘Door de goede demping van deze lichte, comfortabele schoenen is het
alsof je op wolkjes loopt. En ze zien er ook nog eens goed uit. Met onze onderscheidende kledingcollectie willen wij graag laten zien dat sportkleding
zowel functioneel als hip kan zijn. Gemaakt van chique materialen en met
een goede pasvorm.’
Net als de collectie is ook de service bij dé sportspecialist van Veenendaal
alles behalve dertien-in-een-dozijn. Van een vers bakje cappuccino tijdens
het private shoppen tot hulp bij de opbouw van je trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies door een gediplomeerde gewichtsconsulente. Van
Sloten en zijn team gaan net even een stapje verder voor jouw vitaliteit.
Private shoppen
Van Sloten helpt je ook graag aan de perfecte
hardloopschoenen. Dé hardloopspecialist van de regio
heeft wel 800 paar op voorraad.
De nieuwe voorjaarscollectie is binnen,
dus dit is hét moment om via de website
een afspraak te maken om te
komen privé shoppen als een VIP.

www.vanslotensport.nl

service en onderhoud
van verwarmings- en warmwaterapparatuur.
Rhenen, Parallelweg 6
telefoon of whatsapp 0658011011
www.gosselinkinstallatietechniek.nl
info@gosselinkinstallatietechniek.nl

horeca box voor 2 personen:
Huisgebrouwen bier ,,Gebrouwen op de Greb"
Fles wijn, Koude wraps, Blond Kaas gemaakt van
eigen bier, Verse broodjes, Huisgemaakte kruidenboter
Huisgemaakte oranje soesjes, Risotto crackers
en broad beanmix Voor 2 personen.
Houten planken zijn niet inbegrepen
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Stichting Onky Donky verblijdt gezinnen
met spellen-pakketten!
Normaal gesproken organiseert
Onky Donky, onvergetelijke dagen voor kinderen met een beperking in het Onky Donky huis
gevestigd in Ouwehands Dierenpark. Helaas staan deze dagen nu even op onhold. Maar de
stichting, vrijwilligers en mascotte zitten niet stil!
Stichting Onky Donky wilde iets vrolijks en leuks doen in deze gekke tijd.
Maar vooral voor de gezinnen/kinderen die nu veel thuis
zitten en hierdoor veel
leuke uitjes, kinderfeestjes en schoolreisjes moeten missen. Vandaar dat
de stichting een aantal
gezinnen is gaan verblijden met spellenpakketten. Want spelletjes thuis
spelen kan wel! De stichting organiseerde een
winactie.
De vrijwilligers van Stichting Onky Donky stonden
massaal in de rij om te
helpen. Bijna heel Rhenen kreeg door hen een
flyer door de bus over de
actie. Daarnaast is het
op Social media gepromoot. De aanmeldingen
stroomde er volgens
binnen. Onky Donky
heeft afgelopen week

5 kleine spellenpakketten en
1 fantastische hoofdprijs uitgeloot.
Het gezin wat per mail kreeg te horen dat zij gewonnen hadden, keek
erg uit naar de komst van de mascotte en uiteraard het spellenpakket!
Mascotte Fonkel kwam persoonlijk
aan de deur het spellenpakket overhandigen. Een mooi lichtpuntje in
deze tijd!
Voor meer info over stichting Onky
Donky ga naar: www.onkydonky.nl

nky.nl
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Stapril 2021 #kinderhulp
door Erik Helmers

Aan tafel op minimaal 1.50 meter afstand met twee jongedames waar
het hart op de juiste plaats zit. Niet alleen zijn zij werkzaam in de jeugdzorg, maar ook in hun vrije tijd bezig voor de jeugd. Zij werken beide
bij de crisisopvang van Entrea Lindenhout. Deze organisatie biedt hulp
aan jeugdigen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen alsmede het
gezin waarvan zij deel uitmaken.
Marije is een van mijn facebook contacten en ik was benieuwd wat corona voor
gevolgen heeft gehad voor haar werk in de Jeugdzorg. Ik had een berichtje aan
haar gestuurd of zij hierover wil vertellen.Dat wilde zij graag alleen als het kan
samen met collega en vriendin Loes Adams, waarmee zij de Stapril actie doet
om geld op te halen voor kinderen en jongeren in armoede.
Marije en Loes zijn werkzaam als jeugdzorgwerker bij de Crisisopvang Tijdelijk
Verblijf.De Tijdelijk Verblijf Groep is er voor kinderen en jongeren tussen 8
en 18 jaar die acuut vervangende woonsituatie en begeleiding nodig hebben.
Lijkt mij een zware en verantwoordelijke job die je niet in de koude kleren gaat
zitten.De dames geven aan dat tijdens de corona maanden de nood alleen
maar groter is geworden.
Al pratende blijkt de enorme betrokkenheid van dit duo bij de kinderen in de
crisisopvang. Kinderen die plotseling huis en haard moeten verlaten door omstandigheden waar de gemiddelde Nederlander zich niets (of toch wel) bij kan
voorstellen. Kinderen die zelf niet de schuldige zijn aan hun situatie, maar het
slachtoffer zijn van deze thuissituatie. De kinderen worden bij hen gebracht
via huisartsen, jeugdzorginstanties en/of door politie interventie. Kinderen
die soms niets meer meebrengen dan hetgeen zij aan hebben. De kinderen
krijgen een eigen kamer. Er kunnen in Nijmegen een 8-tal kinderen worden
opgevangen. De Crisisopvang Tijdelijk Verblijf zorgt ervoor dat de kinderen
behalve opvang ook begeleiding krijgen en het belangrijkste wat gaat er gebeuren na de Tijdelijke Verblijf Groep. Het woord zegt het al ”tijdelijk”. Het is
de bedoeling, dat de kinderen in principe 4-6 weken van deze tijdelijke opvang gebruik kunnen maken. In die tijd wordt met behulp van een gedragswetenschapper, andere hulpverleners, scholen en ouders of voogden besproken
hoe en hoelang de kinderen van de Tijdelijk Verblijf opvang kunnen worden
begeleid. Probleem als altijd: GELD. Om aandacht te vragen voor dit goede
doel doet het team van Tijdelijk Verblijf (van in totaal 7 personen) mee aan
Stapril om zoveel mogelijk geld op te halen.

EN RIVIER

S MAKEN E
LE DRUPPEL

VE

Een duo gesprek met Marije de Jong en Loes Adams

De Stapril actie:
Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede voelen dat het hele jaar door.
Er is bijvoorbeeld geen geld voor kleding, een fiets of een dagje uit. En ook
voldoende schoolspullen, (t)huiswerkbegeleiding of een laptop zijn verre
van vanzelfsprekend. Veel gezinnen die vóór de coronacrisis nog net konden
rondkomen, hebben nu grote financiële problemen. Dat heeft bij Kinderhulp
gezorgd voor een golf aan nieuwe aanvragen en ze verwachten dat het dit jaar
nog veel en veel drukker wordt. Zij wandelen mee met Stapril en halen geld
op voor kinderen en jongeren in armoede. Zij gaan met hun hele team, Crisisopvang Tijdelijk Verblijf van Entrea-Lindenhout, de hele maand april, elke
dag 10.000 stappen per persoon zetten om aandacht te vragen voor kinderarmoede in Nederland. Help jij hun op weg met een donatie? De hele maand
april.
Een klein bedrag kan een groot verschil maken voor kinderen en jongeren in
armoede. Alle kleine beetjes helpen, en grote bedragen nog meer!
Vele druppels maken een rivier.
Doneren kan via onderstaande link:
www.stapril.nl/actie/loesadams-marijedejong

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Corona-monsters op de tuinhekken van
Stadsmuseum Rhenen
Hoe ziet een Corona-monster
er uit? Heeft het enge tanden?
Spuugt het als een draak?
Vanaf 1 april ziet publiek allerlei Coronamonsters op de
tuinhekken van Stadsmuseum Rhenen. Geschilderd door
kinderen uit Rhenen. Kom ze
bekijken als je een ommetje
maakt door de oude stad.

seum weer van het slot kan. Zodra
de terrassen weer open kunnen, is
de museumtuin toegankelijk voor
een consumptie.

C

Corona-monster door Aimée (10 jaar)

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

Junior adviseur verzekeringen
Ervaren financieel administrateur

De 10 schilderijen van Corona-monsters zijn gemaakt in De
Buurtgarage in Rhenen. Museumvrijwilliger Rob Jansen geeft daar
schilderles. De schilderijen laten
zien wat er in het hart en hoofd
van kinderen tussen de 8 en 11 jaar
leeft. Hun Corona-monsters zijn
kleurrijk en vol fantasie. Sommige
kijken droevig…
Maike Woldring, directeur van
Stadsmuseum Rhenen, is blij dat
het museum iets kan doen in deze
tijden. ‘We zijn als museum dicht,
maar willen een gebaar maken.
Veel mensen uit Rhenen maken
deze tijden een ommetje, en lopen
de Kerkstraat en de Rijnstraat in
met een ijsje in de hand. Ook fietsers en wandelaars passeren vaak
het museum en de tuin. Welnu,
die hebben nu buiten iets extra’s
te zien!
De 10 schilderijen - gedrukt op vinyl - blijven hangen totdat het mu-

zoekt ondernemende collega’s ter uitbreiding van haar werkzaamheden

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.

www.stadsmuseumrhenen
Stadsmuseum Rhenen
Markt 20 (hoek Kerkstraat)
3911 LJ Rhenen

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

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

Stadsmuseum Rhenen benoemt nieuw
bestuurslid Sjaak Karsten
De stichting Het Oude Raadhuis verwelkomt per 1 april
2021 Sjaak Karsten als nieuw
bestuurslid. De stichting is
verantwoordelijk voor de exploitatie van het Stadsmuseum Rhenen, de VVV en de
horeca. Karsten volgt Xandra
Gruys op, die sinds 2017 verbonden was aan het Bestuur.
Sjaak Karsten (69), geboren in
Noord-Holland, is planoloog en
geograaf. Met in zijn bagage de bijvakken economie en bestuurskunde koos hij voor managementfuncties bij de overheid. Verander- en
ontwikkelingstrajecten, vooral op
het gebied van bedrijfsvoering en
samenwerking, hebben zijn passie.

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

In de hoogtijdagen van de stadsvernieuwing werkte hij in de volkshuisvesting en stedenbouw, eerst
bij de rijksoverheid, vervolgens
bij de gemeente Amsterdam. Later gaf hij als directeur van de
Dienst Amsterdam Beheer (DAB)
o.a. leiding aan het Bureau Monumenten en Archeologie. Bij de totstandkoming van de Amsterdamse
Noord-Zuidlijn zette hij zich in voor
voldoende budget voor archeologie in dit complexe - vaak ondergrondse - bouwtraject.
Karsten is gefascineerd door het
Nederlandse landschap. Na zijn
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Sjaak Karsten

pensionering is hij verhuisd van
de Randstad naar Elst, gemeente
Rhenen. ‘Een geweldige leefomgeving op de overgang van de stuwwallen naar het rivierengebied’,
aldus Karsten. Zijn vrouw drijft er
een Bed & Breakfast. Sjaak Karsten ziet er naar uit om zich nuttig
te maken voor zijn nieuwe stad, en
voor Stadsmuseum Rhenen: een
museumbedrijf met ambities op
het gebied van geschiedenis, erfgoed en toerisme. Daar houdt hij
van.
Stadsmuseum Rhenen,
Markt 20, 3911 LJ Rhenen
www.stadsmuseumrhenen.nl

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

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

BLIJF
VERBONDEN
JUIST NU

Slaaptestweken
Boek jouw slaaptest

Doe de

Slaaptest

en ontdek
jouw persoonlijke voordeel

Boxspring Narvik

Afmeting: 140 x 200 cm
Incl. pocketveermatrassen
en koudschuim topper

Van 1581,- voor

1185,75

Elektrisch verstelbaar van 2747,- voor 2060,25

Wij zijn open op afspraak
Ledikant Sandstad
Massief eiken ledikant met
hoge zijdes. 140x200 cm.
Prijs excl. nachtkastjes, bodem
en matrassen.

Vanaf

989,

00

Draai- en schuifdeurkasten

Massief eiken

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen

Kijk voor
actuele
openingstijden
op onze
website
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Mosterd…
Over het mosterdzaadje is al heel
veel geschreven. Ook wij komen nog
terug op de mosterdteelt en het
mosterdzaad. Wij houden U op de
hoogte.

door Matthijs Smits

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

Sinds kort hebben we een nieuwe hobby: mosterd maken. Het
is erg leuk en ook verrassend.
Mosterd moet rijpen en kun je
dus pas na een paar weken echt
proeven. We zijn begonnen met
mosterd maken van het bier van
de Koning van Denemarken,
toen deze plots dicht moest
vanwege corona. Dat heet: van
de nood een deugd maken. Je
zult het niet geloven: meteen
een heerlijke mosterd! Biermosterd van de Koning van Denemarken….

Bovendien zijn we van witte wijn, witte wijnazijn aan het maken. We kunnen daar ook mosterd van maken… of
wijnazijn… of witte balsamico… of wie
weet wat. Wordt vervolgd!

En dan begint het experiment pas
echt. We hebben ondertussen een
“gewone” mosterd, zeg maar van het
type Doesburgsche. Lekker grof en
een klein beetje pittig.
We hebben ook een gladde pittige
mosterd, van het type Dijon. In deze
mosterd zit een heerlijke Verdejo uit
Spanje. De heerlijk geurige wijn proef
je terug in de mosterd.

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

Van het één komt het ander is het
spreekwoord. We maken ook mosterd van het bier van de Stadsbrouwerij uit Wageningen. We gaan zelfs
nog een stapje verder. We maken van
hun bier bierazijn. En van dit bierazijn maken we weer hun mosterd;
een beetje donkere mosterd met een
uitgesproken biersmaak. Overigens
ruikt bierazijn ook lekker!

Even geduld a.u.b.

Dat wachten leek een eeuwigheid, waar we wellicht hooguit
5 minuten verstoken waren van
bewegende beelden! Hetzelfde soort gevoel overvalt me nu
weer. Wachten tot we allemaal
gevaccineerd zijn en de wereld
misschien weer meer in beweging komt. Dat we nog even geduld moeten hebben. Daar waar
ik het testbeeld uit den treuren
heb bestudeerd en ik met creativiteit de wachttijd probeerde
te beslechten, zo zoeken we nu
ook al een jaar naar oplossingen,
andere wegen, mogelijkheden.
Ik schreef al eerder hoe ongelooflijk creatief sommigen zijn
geworden dit jaar. Een prestatie
om trots op te zijn.
Toch merk ik ook dat er veel men-

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

WIJ EN!
K
E
O
Z

door Carolien van IJkel, De Steiger

Kent u dat nog? Het ouderwetse testbeeld op de (kleuren)tv? Bij een storing in het
Hilversumse kreeg je de melding: “Even geduld a.u.b.”.
Ik weet nog hoe ongeduldig
ik naar dat testbeeld zat te
turen, alle kleuren in me op
zat te nemen, de blokjes begon te tellen en op het moment dat ik bijna vertwijfeld
de televisie wilde uitzetten,
verscheen daar het vertrouwde beeld van het geliefde programma weer.

Foto: Matthijs Smits

sen moedeloos zijn geworden,
het water staat aan de lippen en
het veel beloofde licht aan het
eind van de tunnel zou wel eens
te laat in zicht kunnen komen.
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BEZORGERS VOOR HET BEZORGEN VAN
Bezorgers
voor het bezorgen van huis
HUIS AAN HUIS- EN/OF WEEKBLADEN!
aan
huis- en/of
BEZORGERS
VOOR weekbladen!
HET BEZORGEN VAN
Wij hebben
nog verschillende
goed
HUIS AAN HUISEN/OF
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Nu praat ik liever in termen van
positiviteit en het glas zit half
vol, maar uiteindelijk mag je ook
wel een keertje mopperen of je
beklag doen, soms lucht dat op
en geeft dat toch weer ruimte
voor nieuwe inzichten of ideeën.
Heeft u behoefte aan een babbeltje, een kopje koffie of thee
buiten de eigen vier muren? Kom
dan eens langs bij De Steiger in
de Westpoort. Samen kijken we
naar wat wél mogelijk is. Ik hoor
u graag.
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met soms
één4ofweken.
meerdere bijlagen
betaald worden. Betaling
is elke
weken.
erbij, die dan natuurlijk ook extra
betaald worden. Betaling is elke 4
Als je interesse hebt dan even
weken.
een e-mail sturen naar:
info@vsbrhenen.nl
Als je interesse hebt dan even
eenjee-mail
sturen naar:
Heb
interesse?
info@vsbrhenen.nl

Zeer goede verdienste!

Stuur een mail naar info@vsbrhenen.nl

Graag onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer

Carolien IJkel, Proces Regisseur van De Steiger in de Westpoort  06-36034663
Een plek waar mensen elkaar
ontmoeten, met elkaar samenwerken en zichzelf ontwikkelen

VERSPREIDINGSBUREAU
RHENEN
NIEUWE VEENENDAALSEWEG
177 | 3911 MJ RHENEN
NIEUWE VEENENDAALSEWEG
| 3911
MJ RHENEN | TELEFOON 0317-615103
T. (0317) 61177
51 03
| E. INFO@VSBRHENEN.NL
NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN
T. (0317) 61 51 03 | E. INFO@VSBRHENEN.NL
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Remco Nijs, instructeur in de edele kunst van het Kung Fu
door Erik Helmers

Toen ik een paar weken geleden
bij het prachtig gelegen Residence Rhenen/Restaurant De Rotisserie moest zijn, zag ik tegen de
bosrand een mooi tafereel van
trainende mannen en vrouwen in
witte uniformen. Ik dacht eerst hé
karateschool, maar al snel zag ik
dat het hier Kungfu betrof.
Toen ik mijn opdracht bij Residence
Rhenen (voor de Lionsclub De Grebbeleeuw) had uitgevoerd, ben ik heel
even in gesprek gegaan met sifu Remco Nijs. En ik heb hem aangeboden een
artikel voor onze krant te schrijven. Zogezegd zo gedaan. Ik zit nu tegenover
Remco in zijn privé oefenruimte in zijn
woning in Veenendaal. Remco is in 1970
geboren in Voorschoten, maar als snel
werd verhuisd naar Gouda. Inmiddels
woont hij al vele jaren in Veenendaal. Hij
is werkzaam bij de NS als informatiearchitect. Sluit mooi aan bij zijn opleiding
aan de HTS.
In zijn jonge jaren en dan bedoel ik 6-12
jaar heeft hij net als veel andere jongens

in die leeftijd op judo gezeten. Hij was in
die tijd ook geïnteresseerd in karate en
kung fu en oefende thuis fanatiek aan de
hand van voorbeelden uit boeken voor
het slapen gaan. Ook zat hij een blauwe
maandag op basketbal. Maar die blauwe
maandag heeft er wel toegeleid, dat hij
nu Kung Fu lessen geeft. Eén van de basketbalspelers gaf hem namelijk de tip
dat er net een Kung Fu school was geopend. Hij heeft de sportschool met een
bezoek vereerd en toen was hij helemaal
verkocht. Dit was rond zijn 18e jaar.

school of waar dan ook. We kunnen ons slecht concentreren,
voelen ons moe en futloos. Door
het beoefenen van kung fu waarbij lichaam en geest gelijktijdig op
de proef wordt gesteld, kan men
zichzelf ontzettend veel interne
en extern gerichte vaardigheden
aanleren. We leren scherp waar
te nemen, krijgen een betere
bloedsomloop en zijn dus energieker, worden lichamelijk harder, sterker, leniger, sneller, heb-

Na jaren lessen te hebben gevolgd kon
hij de sportschool in 1994 (was toen net
met behulp van Remco een vereniging
geworden) min of meer overnemen,
maar hier kon hij geen voldoening in vinden. Uiteindelijk heeft hij in 2012 zijn eigen sportschool Kung Fu Nijs opgericht.
Hij huurt daarvoor op twee locaties een
gymzaal in Veenendaal.
“Kung Fu” uit het Chinees is vrij vertaald
hoge vaardigheid, grote concentratie
of toewijding. De traditionele Chinese
krijgskunsten zijn onder deze naam, die
soms ook in het Chinees gebruikt wordt,
in het westen bekend geworden. Deze
traditionele stijlen richten zich voornamelijk op zelfverdediging, gewapend of
ongewapend.
Op de website van Remco staat:
De moderne mens heeft het in deze
maatschappij veel te druk. Haast, stress,
ongezond eten en onvoldoende bewegen zorgen ervoor dat wij niet optimaal
kunnen presteren tijdens het werk, op

principes van kung fu heel goed te gebruiken. Het heeft zeer veel facetten.

ben een coördinatie die beter wordt, zijn
evenwichtiger en accurater. Allemaal
door het regelmatig trainen van onze lichaam en geest. Veel van wat je leert in
de logica bij kung fu kun je ook in je dagelijkse praktijk gebruiken. Je raakt meer
bewust van allerlei concepten en ziet in
dat het voor jou allemaal één groot oneindig leerproces is. Remco geeft lessen
op de maandag en zaterdag. Zowel binnen als buiten. Zeker in de zomermaanden is hij met zijn leerlingen buiten aan
het trainen. Hij geeft groepslessen maar
ook privélessen. En zo nu en dan workshops voor bedrijven. Met name voor
managementfuncties. Hiervoor zijn de

Zijn leerlingenbestand bestaat uit jonge mensen, zowel jongen als meisjes,
en wat oudere mensen.Soms bijna een
heel gezin. Hij is een gepassioneerd en
enthousiast verteller. Ik raak ook zeer
gefascineerd.(komt misschien ook omdat ik in mijn jonge jaren zowel op judo
als karaté heb gezeten) Maar ik kan mij
voorstellen dat eenieder die naar hem
luistert gefascineerd raakt.
De lezer van dit stukje die iets aan zijn
of haar ontwikkeling wil doen of aan de
houding wil werken, fysiek en mentaal
sterker, fitter, leniger en ontspannener
wil worden of wil leren zich te verdedigen met talloze gevechtstechnieken
zou ik willen verwijzen naar zijn website:
www.kungfunijs.nl
Een leuk gesprek met een bevlogen sifu.

Vrijwilligers gezocht die
handig zijn met de computer

Spraakzame vrijwilligers gezocht om
anderstalige Rhenenaren te helpen

Vind je het leuk om anderen te helpen, heb je wat tijd over
en ben je handig met de computer? Dan zoeken we jou!

Goed Nederlands spreken is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker
niet voor Rhenenaren die een andere moedertaal hebben. Spreken is zó
belangrijk, want goed communiceren is meedoen en erbij horen en dat wil
toch iedereen!

Klik en Tik
Voor onze cursus Klik & Tik zijn we op zoek naar
vrijwilligers die deelnemers willen helpen bij het
leren van digitale vaardigheden.
Klik en Tik is een cursus voor mensen die graag meer met de
computer willen doen, maar niet goed weten hoe het werkt.
De deelnemers leren typen, met de muis werken, e-mailen
en gaan het internet op. Het programma Klik en Tik wordt
door de deelnemers online gevolgd.
Wat doe je als vrijwilliger
Jij helpt de deelnemers met het programma en beantwoordt
hun vragen. Natuurlijk krijg je zelf eerst een opleiding in de
cursus Klik en Tik.
De cursus Klik en Tik zal in de Westpoort of de Buurtgarage
worden verzorgd.
Wij bieden:
• Een leuke vrijwilligersfunctie waarbij je veel verschillende
mensen ontmoet.
• Directe ondersteuning vanuit het Taalhuis.
• Een gratis bibliotheekabonnement voor de duur van de
werkzaamheden.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie
Nicole Vijgeboom 06-42531554
taalhuisrhenen@bibliotheekzout.nl
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Het Taalhuis Rhenen is een samenwerkingsverband tussen o.a. de gemeente Rhenen,
Bibliotheek ZOUT en de lokale welzijnsorganisatie. Het Taalhuis helpt mensen op weg om
hun basisvaardigheden te verbeteren. Eén van
deze vaardigheden is de taal.
Het valt niet mee om als volwassene een nieuwe taal te leren. Een taal leren doe je op school
of door te oefenen op websites. Maar je leert
ook in de praktijk, door omgang met mensen
die Nederlands spreken.
En dát is nu juist wat we willen aanbieden aan
de deelnemers van het Taalhuis. Een ontspannen omgeving waarin met Nederlands sprekende vrijwilligers én met elkaar gepraat kan
worden.
Waarover dan? Gewoon, over alledaagse onderwerpen, actualiteiten, iets wat je hebt gehoord of meegemaakt, het maakt eigenlijk
niet uit. Proberen en communiceren, dat staat
voorop!
Wie zoeken wij?
Wij zoeken sociale, enthousiaste en praatgrage vrijwilligers die het een uitdaging vinden
om anderstaligen te begeleiden in een spreekgroepje.
Het is een nieuw op te starten groep, de kaders
hebben we duidelijk maar daarbinnen kleuren
we het graag verder in met betrokken vrijwil-

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

ligers. Wil je daarover meedenken, nieuwe mensen ontmoeten en iets kunnen betekenen voor
deze deelnemers, dan komen we graag met je in
contact!
Waar en wanneer?
Een spreekgroep komt één keer per week een
ochtend bij elkaar voor ongeveer 1,5 uur. Dit zal
zijn in de Westpoort of in de Buurtgarage.
Wat krijg je er voor terug?
De medewerkers en vrijwilligers van het Taalhuis
zijn open en betrokken mensen en zullen je van
harte welkom heten. We zorgen dat je goed ingewerkt begint en dat er materiaal voor handen is
om de gespreksonderwerpen vorm en inhoud te
geven. Ondersteuning is er ten alle tijden als het
gaat om de inhoud, praktische vragen of iets anders. Dankbare en enthousiaste deelnemers zijn
natuurlijk een mooie beloning voor je inspanning.
Heb je interesse of wil je eerst meer informatie?
We lichten bovenstaande graag toe en een informatief kennismakingsgesprek is zeker mogelijk.
Bel of mail naar Taalhuis Rhenen
06- 42 53 15 54
taalhuisrhenen@bibliotheekzout.nl
Nicole Vijgeboom
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Koning Willem-Alexander krijgt zes baarden
MEI & JUNI 2021

CULTUURLADDER

Vr 21 mei om 12:30 uur

Steeds meer tekenen wijzen op een
heropening van onze maatschappij,
met binnenkort pilots door het hele
land om het culturele leven weer op
gang te krijgen, ook in Rhenen.

Kunst die je moet voelen

Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn.
Prijs: zie www.cultureleregio.nl.
Za 29 mei om 20:15 uur

Ondertussen kan je ook live genieten
van kleine, kunstige dingen zoals Coronamonsters in het Stadsmuseum. Of
met Koningsdag de zes koningsschilderijen in het Huis van de Gemeente!

Orgelconcert Rien Donkersloot
Locatie: Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen.

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

Volg ons op Facebook en Instagram
via @cultuurinrhenen voor educatieve
nieuwtjes, funfacts en achtergronden
op cultureel gebied.

Oldtimerrit van de Grebbetrekkers
Locatie: Cuneraweg, Rhenen.

Prijs: gratis.

Zo 6 juni van 10:30-12.00 uur

Losse culturele events

Ontspannen bij klankschalenconcert

Locatie: de Vlam, Rhenen.
Prijs: gratis, zie de website voor info.

Di 27 april 10:00 uur | Koningsdag
Doe jij ook mee met het Wilhelmus?
Locatie: voor iedereen, overal in Rhenen.
Prijs: gratis.

Ben je de laatste tijd wel eens
in de Rhenense raadszaal geweest? Dan is jou mogelijk iets
opgevallen. Er hangt een levensgroot portret van koning
Willem-Alexander. Als je goed
kijkt, dan kan je zien dat er iets
niet helemaal klopt in het platje. De koning is namelijk afgebeeld zonder zijn inmiddels bekende baard.
Daarom stelde gemeenteraadslid Gert van Laar (SGP) eind vorig
jaar voor een Rhenense kunstenaar
te vragen om een nieuw portret te
schilderen van de koning, deze keer
met gezichtsbeharing. De gemeente
Rhenen heeft hiervoor een bedrag
beschikbaar gesteld om niet alleen

de raadszaal van een nieuw portret
te voorzien, maar ook te investeren
in onze culturele sector.
Het orgaan heeft het Cultuurplatform Rhenen benaderd om een geschikte kunstenaar te vinden voor
deze opdracht. Met al het talent in
de gemeente is de keuze behoorlijk
lastig. Daarom hebben we in goed
overleg besloten een shootout te organiseren, en alle beeldend kunstenaars uit Rhenen gevraagd wie mee
wil doen. Zes kunstenaars met zes
uiteenlopende stijlen hebben hard
gewerkt om de koning van een passende baard te voorzien. Het gaat
om Hans Casparie, Amber de Jong,
Wim de Haas, Willemien Schouten,
Renske de Vries en Yvonne van Woggelum.
Op 22 april kiest een
professionele jury samen met een publieksjury het mooiste portret uit in het Huis van
de Gemeente. Deze
stelt daarna alle werken
geheel coronaproof ten
toon vanaf deze datum
zodat het publiek de
kunstuitingen goed kan
bekijken. Via onze pagina’s op Facebook en
Instagram kan je nu al
een kijkje nemen achter
de schermen bij deze
getalenteerde kunstenaars.

Za 19 juni om 20:15 uur

Orgelconcert Matthias Havinga
Locatie: Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen.

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

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

Terugkerende evenementen

Helende wandelingen

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

Di 4 mei vóór 20:00 uur

Iedere donderdag om 11.30 uur
Zaterdags vanaf 14.30 uur
Speelmomenten op de Cuneratoren

Zo 2 mei van 10:30-12.00 uur
Locatie: vertrek vanaf de Vlam, Rhenen.
Prijs: bekijk de website.

Locatie: Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen

Herdenkingsconcert Gedachteniskerk

Locatie: www.gedachteniskerkrhenen.nl.
Prijs: gratis.
Met deze uitgave van Cultuurplatform Rhenen zie
je snel alle culturele activiteiten in Rhenen, Elst en

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

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

Colofon
Eigenwĳs Lokaal Gemeente Rhenen,
Gemeente Neder Betuwe, Lienden,
Ommeren en Ingen.
21.000 Exemplaren
RHENEN, ELST (utr), ACHTERBERG,
DODEWAARD, OPHEUSDEN, KESTEREN,
OCHTEN, IJZENDOORN, ECHTELD,
OMMEREN, INGEN en LIENDEN
Onze kranten verschĳnen maandelĳks per regio met een
Eigen Lokale Eigenwĳs uitvoering.
De totale oplage is 120.000 Exemplaren.
Gemeente Veenendaal, Scherpenzeel en
Renswoude, Gemeente Tiel / Buren
Gemeente Wageningen, Gemeente Culemborg
Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.

Tips voor redactie of heb je als bedrĳf, vereniging
of sportclub iets leuks te melden?
Mail naar info@eigenwĳslokaal.nl of info@vsbrhenen.nl
t.a.v. Yolanda Gerritsen of Mark Lieftink
Alle Titels Eigenwĳs Lokaal zĳn onderdeel van
Verspreidingsbureau Rhenen VOF
Nieuwe Veenendaalseweg 177
3911 MJ Rhenen
0317-615103 (optie 6)
info@vsbrhenen.nl of info@eigenwĳslokaal.nl
www.eigenwĳslokaal.nl

behang - glasweefsel - muurverf

Dhr. J. van Leeuwen
Tolsestraat 5 4043 KB Opheusden
Tel. (0488)-441818 Email:vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
Tolsestraat 5
Tel.: (0488)-441818
4043 KB Opheusden
Fax: (0488)-442973
®
U voordeel Van Arkel
AN
RKEL
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
Dorpsstraat 3a | Opheusden

V A
/ BUFFOON
40 jaar! DAMES & HEREN
2 stuks stretch katoenen en jeans
broeken van bekende merken.
Lengtematen 30 - 32 - 34

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

75,-

36 - 38

85,-

Scheepjeshof 82 | Veenendaal
Molenstraat 3 | Rhenen
Tel. 06 23 82 22 74
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.
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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.

