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Willemien Schouten revisited
door Erik Helmers

Ik dacht: kom, laat ik er eens een internationale titel aangeven, terwijl
het gesprek gewoon in Rhenen heeft plaatsgevonden.
In juni 2020 had ik al de eer Willemien te interviewen voor een artikel over
haar prachtige schilderijen en dit keer moest ik haar van mijzelf nog een keer
interviewen. De gemeente Rhenen had namelijk de wens uitgesproken om het
portret van koning Willem Alexander in de raadzaal te laten vernieuwen. Onze
koning is niet alleen wat ouder geworden, maar heeft een duidelijk zichtbare
metamorfose ondergaan. Hij is drager van een koninklijke baard.
In samenwerking met het Cultuurplatform Rhenen is er onder de Rhenense
kunstenaars een wedstrijd uitgeschreven voor het maken van een nieuw portret. Een 6-tal kunstenaars, zowel wat ouder als wat jonger, hebben zich de
afgelopen maanden op deze opdracht kunnen uitleven. Op 26 april 2021 werden de schilderijen eerst in de hal van het Huis van Gemeente binnengebracht
en al vrij snel verplaatst naar de raadzaal. Een deskundige jury kon beginnen
met jureren. Dit was gezien de uitstekende kwaliteit van alle werken geen
eenvoudige klus. Maar het is uiteraard gelukt, de jury kwam, sneller dan verwacht, tot een unaniem oordeel. De schilderijen werden voor de ramen van de
raadzaal geplaatst, zodat de inwoners van Rhenen (maar ook andere belangstellenden) hierop een blik konden werpen. En dat werd ook veel gedaan. Op
Koningsdag was het zover. Alle kunstenaars, de burgemeester, de juryleden
en organisatoren waren aanwezig. De spanning was voelbaar. Welke portret
van welke kunstenaar werd uitverkozen tot HET koninklijk portret? Mocht u
als lezer e.e.a. niet hebben gevolgd dan kunt u gezien de plaats waar ik nu voor
een tweede gesprek ben het al raden juist………. Willemien Schouten.
Wij zitten in haar atelier en zij laat mij zien aan de hand van de verscheidene
foto’s van koning Willem Alexander hoe zij tot een keuze is gekomen voor het
schilderen van het portret. Ook dit was een heel proces. Uiteindelijk bleven
er zes foto’s over, waarvan zij er één heeft uitgekozen voor haar schilderij. De
koning stond op deze foto een beetje observerend, statig, vriendelijk en liefdevol, zijn hoofd een beetje schuin. Deze foto raakte haar. Zij heeft gedurende
een 2-tal maanden gemiddeld 2 of 3 dagen per week en dan in sessies van 3
uur per dag aan het schilderij gewerkt. Een proces van schilderen, aanpassen,
juiste kleuren zoeken zowel voor achtergrond als voor de koning zelf. Ik krijg
ter plekke eigenlijk een beetje les van haar. Zeker hoe een zoektocht naar de
juiste vorm en het juiste kleurenpalet verloopt. Zij wijst mij op details die ik

ONTSLAG?

niet had gezien in het schilderij zelf. Wat een boeiende en sympathieke vrouw.
Dat het schilderij van Willemien werd gekozen roept bij mij geen verbazing
op. Dit portret had ook mijn voorkeur moet ik zeggen. Maar ook het werk van
de andere 5 kunstenaars mocht er zijn. Ieder had zijn eigen insteek. En zo
hoort het ook. Willemien, van harte met deze uitverkiezing.
www.willemienschouten.nl

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

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

www.advocatenkantoorwolters.nl

TEL. 0488 - 411055
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

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

Herenstraat 25|3911 JB Rhenen
Tel 0317-614121
info@annooptiek.nl|www.annooptiek.nl
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De vacht is de spiegel van de gezondheid van uw dier

foto: Frank den Dunnen

Gebruikt uw huisdier medicijnen? Misschien een gekke vraag van de ‘kapper’ van
uw dier, maar voor mij is dat goud waard. Ik kan vaak de vachtbehandeling erop aan
passen en daardoor eventuele reacties vermijden. Denk hierbij aan het plukken van
de vacht, het doorkammen, het wassen enzovoort. Doordat er aan de vacht gewerkt
wordt ontstaat er sowieso een doorbloedingsstroom. Dat is meestal positief, maar
soms kan de reactie overgevoelig zijn.

Met je
handen
in het
dierenhaar..

a Compagner

www.trimsalonacompagner.nl

Wanneer we borstelen dan worden de losse haren en klitten verwijderd, maar deze
worden zo ook voorkomen. Vuil en huidschilfers worden verwijderd en de huid wordt
gemasseerd. Deze huidmassage zorgt voor een goede doorbloeding van de huid en
stimuleert de talgafscheiding. Talgvet is nodig voor de verzorging van de buitenkant
van de haar.
Door een goede vachtverzorging en een regelmatige goede trimbeurt hebben deze
honden en katten een voorsprong op andere dieren. Doordat huid en vacht gezond
gehouden worden is die eerste barrière voor invloeden van buitenaf in topconditie.
Soms vertelt de vacht je als eerste dat er iets mis is. Dan is de trimmer degene die aan
de bel trekt. Naast vachtverzorging zal ook de voeding en de algemene gezondheidstoestand een groot effect hebben op de vachtkwaliteit van je huisdier. Als je twijfelt
over de vachtconditie van je huisdier is het altijd raadzaam dit met een dierenarts
of trimster te overleggen. Ik stuur je bij twijfel altijd door naar de dierenarts. Wat ik
heel belangrijk vind, omdat ik niet op die stoel zit en geen dierenarts ben. Een goede
samenwerking met een dierenarts is daarom goud waard.
Mocht je nog vragen hebben over de vachtverzorging van je hond of kat dan kun je me
altijd vrijblijvend bellen of even langskomen.

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

T. 0317-418775
M. 06-40895395
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Coördinator
(vrijwilligersfunctie)

Het Netwerk voor Nieuwkomers in Rhenen ondersteunt nieuwkomers in het opbouwen van
een zelfstandig leven in Rhenen. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar vluchtelingen. Deze
ondersteuning wordt geleverd door vrijwilligers. Velen helpen als taalmaatje de nieuwkomers
met het verbeteren van de Nederlandse taal en maken ze tegelijkertijd wegwijs in de gewoontes
en gebruiken van Nederland. Het Netwerk voor Nieuwkomers is een zelfstandige stichting en
één van de samenwerkingspartners van het Taalhuis in Rhenen.
Kijk voor meer informatie op onze site: www.nvnrhenen.nl
en op de site van het Taalhuis: www.bibliotheekzout.nl/taalhuis.html
De coördinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilliger en de hulpvragers bij het Netwerk
voor Nieuwkomers. De coördinator van het Netwerk voor Nieuwkomers werkt nauw samen
met het bestuur van de stichting Netwerk voor Nieuwkomers en de coördinatoren en de
docent van het Taalhuis.

Wat zijn je werkzaamheden?












Jij bent de spil in het Netwerk voor
Nieuwkomers
Je koppelt hulpvragers aan vrijwilligers
(meestal taalmaatjes)
Je werft de vrijwilligers en zorgt ervoor
dat ze over de juiste kennis beschikken
door trainingen voor ze te organiseren
of ze door te verwijzen naar relevante
cursussen
Je houdt in de gaten dat het contact
tussen de vrijwilligers en hulpvragers goed
verloopt en als er wat is, ben je aanspreekpunt en kan het nodig zijn om te bemiddelen
Je onderhoudt contacten met relevante
organisaties en initiatieven
Je zal deelnemen aan vergaderingen van het
Netwerk voor Nieuwkomers, de vrijwilligersavond en overleg met het Taalhuis

Wat neem je mee?







Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden
Je hebt de nodige digitale vaardigheden
Je vindt het leuk om zowel intern als
extern het Netwerk voor Nieuwkomers
te vertegenwoordigen
Je hebt een flexibele instelling

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

Tijd voor een nieuwe
garagedeur!
LENTEAANBIEDING
Elektrische bediening
t.w.v. € 500,- gratis!

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

Heb je belangstelling gekregen?
Dan ontvang ik graag je CV en motivatiebrief. Je kunt deze mailen naar: sandra@nvnrhenen.nl
of bel voor meer informatie: 06 30811970
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Actie geldig van 21 maart t/m 20 juni 2021
Vraag naar de voorwaarden

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

www.vangessel.nl
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Werk in uitvoering
door Carolien IJkel, De Steiger

Wij, de makers van De Steiger,
zijn langzaamaan met kleine
groepjes weer actief in de Westpoort en de Buurtgarage. Wij
ontmoeten elkaar, wij spreken
elkaar en wij maken mooie dingen met elkaar. De eerste werkstukken rollen al weer onder de
naaimachine vandaan en we beginnen zelfs met een klein clubje aan het maken van acrylverf
schilderijen.
Mocht u geïnteresseerd zijn wat
er zoal te doen is in De Steiger
of bent u nieuwsgierig wat u zou
kunnen doen in De Steiger, neem
dan eens contact op met Carolien IJkel op 06-36034663.
Het programma van De Steiger
bent u! Op locatie De Westpoort
hebben we inmiddels de beschikking over een naaiatelier,
een klei- en schilderatelier, een
praatclub en een echte timmer-

werkplaats. Ook is er ruimte om
sieraden te maken of te werken
aan 3D kaarten. In de Buurtgarage is er op woensdagmorgen een
heuse woltafel. Hier wordt gebreid en gehaakt onder het genot van koffie en thee.

Adelsweg 8, 4033 BN Lienden | 0344 - 22 81 70
info@krijgsmanoptiek.nl | www.krijgsmanoptiek.nl

Schroom niet om eens over onze
drempel te stappen, wij heten
u van harte welkom. Uiteraard
horen wij graag van u wanneer
u langskomt, dan zetten wij de
koffie klaar (en zorgen dat we
binnen de Corona maatregelen
blijven organiseren!)
Voor meer informatie kunt u ook
een kijkje nemen op onze facebookpagina:www.facebook.com/
werkplaatsDeSteiger

Examenkandidaat
Het is inmiddels twee jaar geleden; zweten en zwoegen in een stille
aula. Het moment waarop de meesterproef wordt afgelegd: het examen!
Na een onvoorstelbare en verbazingwekkende periode vol coronamaatregelen,
mogen onze examenleerlingen weer aan de bak.
Na de meivakantie vielen onze examenkandidaten met hun neus in de boter en mochten
zij in de aula een proefexamen maken. Door
het nabootsen van een vergelijkbare situatie, hopen wij onze leerlingen nog beter voor
te bereiden op het echte examen. Leerlingen
mochten zich voor twee verschillende vakken
inschrijven. Naderhand kregen zij de gelegenheid om het examen te bespreken. Op maandag 17 mei betreden onze mavoleerlingen de

aula en wordt het eerste echte examen afgenomen. Na een jaar vol obstakels en maatregelen, is het logisch dat wij trots zijn op onze
leerlingen. Daarom willen wij bij dezen alle
leerlingen die het examen moeten afleggen dit
jaar, een hart onder de riem steken. Wij weten
dat jullie hard hebben
gewerkt. Het einde is in
zicht. Sterkte en succes
met de laatste loodjes.



Colofon

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

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
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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

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

Knip deze waardevoucher uit.
U weet nooit wanneer u ons nodig hebt!

Aspremont Advocaten
Industrieweg 19 | 4051 BW Ochten
T. 0344 650510 | E. info@aspremontadvocaten.nl
I. www.aspremontadvocaten.nl

Knip deze waardevoucher uit.
U weet nooit wanneer u ons nodig hebt!

Alle Titels Eigenwĳs Lokaal zĳn onderdeel
van Verspreidingsbureau Rhenen VOF
Nieuwe Veenendaalseweg 177
3911 MJ Rhenen
0317-615103 (optie 6)
info@vsbrhenen.nl of info@eigenwĳslokaal.nl
www.eigenwĳslokaal.nl
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Slaaptestweken
Boek jouw slaaptest

Doe de

Slaaptest

en ontdek
jouw persoonlijke voordeel

Boxspring
Gothenborg

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

Van 1781,- voor

1335,75
Elektrisch verstelbaar
van 2947,- voor 2210,25

Wij zijn weer gewoon open!
Ledikant Karlsborg
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
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Erick Jan Kaljee en zijn zweethonden
door Erik Helmers

Zweethonden, wat zijn dat nu weer. Nu beste lezer, dat vroeg ik mij ook
af toen ik voor de eerste keer Erick Jan ontmoette bij een fotoshoot voor
Bliss to Shine.
Ik heb uiteraard bij thuiskomst eerst even gegoogled. Zweet honden zijn GEEN
honden waarbij het zweet tussen de oksels klotst, maar het “zweet” komt uit
het jagersjargon en is het woord voor wild bloed. (bloed van wild) Deze honden werden gebruikt om het geschoten wild, indien deze niet gelijk na het
schot komen te overlijden, maar gewond wegvluchten op te sporen. Immers
ook jagers willen niet dat wild onnodig lijdt. Hiervoor worden vaak speciale
honden gebruikt en die worden samen met de eigenaar opgeleid.
Erick Jan zelf is in het bezit van twee honden. De ene is een Basset Fauve de
Bretagne en de ander een Beierse Bergzweethond. Erick Jan zelf is een mens
van vlees en bloed. Hij is oprichter van “De Zweethond”. Hij geeft samen met
twee collega’s workshops en trainingen voor mensen die zijn geïnteresseerd
in zweetwerk. (en hun jagersbrevet hebben)
Van zijn website:
“Zweetwerk is het terugvinden, opsporen van ziek dan wel gewonde in het
wild levende dieren. In Nederland leven we met heel veel mensen en dieren op
een relatief klein stukje grond. Dat leidt met grote
regelmaat tot aanrijdingen. Bijna iedere dag
worden er in Nederland dieren aangereden
omdat ze simpel weg op het verkeerde
moment op de verkeerde plaats stonden of omdat bestuurders van motorvoertuigen net even wat anders
deden als het besturen van hun
voertuig of eventjes haast hadden
en daardoor niet meer konden anticiperen op wat er op de weg gebeuren kan als je bijvoorbeeld een
natuurgebied doorkruist. Dit heeft
dan meestal tot gevolg blikschade een gedeukt imago maar vooral
beschadigde dieren. Deze dieren zijn
dan geheel afhankelijk van ons opdat ze

gevonden worden en dan al dan niet geholpen kunnen worden of in het uiterste geval mogelijk zelfs behoed worden voor onnodig leiden.” De nadruk ligt
in Nederland op het opsporen van aangereden wild. (Hert, ree of wildzwijn).
Het is daarom zo ontzettend belangrijk, dat als u als weggebruiker een aanrijding heeft met één van de genoemde dieren altijd de politie een belletje geeft.
(u bent dit overigens verplicht) Zeker waar het gewonde dier toch kans heeft
gezien weg te vluchten. Ga er niet zelf achteraan. De politie geeft het door
aan de piketwachter en die schakelt dan één van “zweetwerkers” in. Die komt
samen met de hond opdraven en het zoeken wordt gestart.
In Nederland worden tussen de 20.000 en 25.000 dieren per jaar aangereden waarvan velen alleen gewond zijn en vluchten. Alleen al in de provincie
Utrecht meer dan 1000 per jaar. Dus het is belangrijk werk dat deze zogenaamde zweetwerkers uitvoeren. En het geheel op vrijwilligersbasis. Erick
Jan geeft aan dat in deze coronatijd en met de drukte in de natuur en bossen
veel reeën met kalf worden verstoord door loslopende honden (en mountainbikers) en hun reekalf verlaten en soms ook niet meer kunnen terugvinden.
DUS HONDEN AAN DE LIJN.
Ik heb weer wat geleerd. Hij is een goede verteller en ik kan maar een klein
stukje in de krant verwoorden. Maar op zijn website kunt u meer lezen.
www.zweethond.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Ray Klaassen, singer -songwriter-coach
door Erik Helmers

Facebook is een mooi medium. Ik kwam Ray tegen en volg hem
al ruim een jaar. Regelmatig kwamen bij mij de gedachten op,
ik zou hem een keer moeten interviewen voor deze krant. Maar
het kwam er maar niet van totdat ik deze week op facebook zijn
nieuwe song tegenkwam. Een nummer dat mij gelijk greep. Hij
heeft dit nummer, getiteld LOST, geschreven met Nikki Whitehead. Een eerste samenwerking welke zeer goed heeft uitgepakt.
Het nummer roept bij mij de sfeer op van Leonard Cohen/Chris Rea.
Uiteraard is dat slechts mijn mening. Maar ik adviseer de lezer van
dit stukje. Luister eens naar dit fantastische nummer. In de foto staat
een QR code voor een snelle koppeling. Mocht deze niet werken ga
dan naar………………….
Ray Klaassen is voor velen niet geheel onbekend. Hij treedt al jaren
op in en buiten de regio. Hij werkt samen met Bo Saris (ook een Nederlands fenomeen en door velen onderschat.) en veel andere bekende singer-songwriters.
In zijn gezellige huis, uit eind 1800, in het prachtige Amerongen heb
ik een zeer aangenaam gesprek met deze artiest in hart en nieren
en bovendien een zeer aimabel mens. Al tijdens het volgen van zijn
facebook account waar hij, in deze coronatijd, zijn volgers op opbeurende en diepgaande mijmeringen trakteerde viel op hoe zeer hij bij
DE mens betrokken is.
Ik wil iets meer weten over deze zanger, zoals waar komt hij vandaan.
Reactie: Driebergen en sinds wanneer in de muziek. Reactie ruim 30
jaar, waarvan 20 jaar als zelfstandige. (Maar hij geeft aan, dat hij al
vanaf de tijd dat hij kon lopen met muziek bezig was. Muziek zit hem
in de genen). Al vrij snel na het begin van de eerste coronagolf werd
hij zich bewust van het feit dat dit voor hem als artiest gevolgen zou
hebben en dat het gevolgen zou hebben voor velen. Hij heeft gelijk
gehad. Nu ruim 1 jaar later zitten wij nog steeds met een corona probleem en veel mensen, zowel jong als oud, zijn geestelijk in de problemen gekomen. Zijn levenspartner, psychotherapeute, kan dit bevestigen. Hij is daarom de anderhalvemetersessies gestart. Men kan

Uw toegewijde makelaar...

hem inhuren voor een
klein
eenmansconcert voor de deur.
Een verrassing voor
de ontvanger van het
optreden. Dus niet alleen voor hem als artiest fijn dat hij toch
zij het beperkt kan
optreden, maar voor
de ontvanger een
positieve ervaring in
moeilijke tijden. Heeft
hij nog andere passies. Jazeker, buiten zijn gezin en honden, is er
nog een grote liefde. Frankrijk. Het land van bergen, wijn, goed eten
en goed toeven. Hij heeft met een aantal vrienden overigens het plan
opgevat een soort retraite oord op te richten, waar mensen weer
tot zichzelf kunnen komen. Zijn echtgenote is als psychotherapeute
ook een zeer belangrijke schakel in dit plan. Maar uiteraard ook de
muziek. Wandelsessies en goede gesprekken. Deze crisis heeft meer
nog meer doen inzien, dat er meer is dan geld verdienen. Een quote
over “het huis in Frankrijk” van zijn facebookpagina:
“Op deze plek willen wij mensen ontvangen die in Nederland zijn
vastgelopen. Zij komen b.v. een week over en gaan met ons wandelen in een groep of 1 op 1, samen koken, samen muziek maken,
schilderen, mediteren. Een verdiepingsweek om weer in contact te
komen met de natuur en met zichzelf. Uit het hoofd, in het hart. Je
eigen bron en levensenergie weer leren voelen. Deze zijn sommigen
of misschien zelfs velen een beetje kwijtgeraakt.”
Een prachtig voornemen waarvan ik hoop dat die spoedig mag en kan
worden gerealiseerd. In zijn woning, waar duidelijk blijkt, dat het hier
leeft om de muziek heeft hij ook de mogelijkheid om zelf demo’s op
te nemen. Niet allen voor zichzelf maar ook voor derden, Dus………..
Ray bedankt voor je vriendelijke ontvangst en je prachtige persoonlijkheid.
www.anderhalvemetersessies.nl
www.rayklaassen.nl

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

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

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

Hier dan weer een kolommetje van mijn hand.
Dit keer over twee hardlopers
langs de Cuneraweg
Een “aardige” ervaring mijnerzijds afgelopen zaterdag 1 mei.
Ik rij op de Cuneraweg richting
Zideris.
Komen mij tegemoet twee hardlopers, naast elkaar die ik al het
plezier van de wereld gun in
hun run naar gezondheid.
Komt echter ook een auto mij
tegemoet en elkaar passeren
zonder dat ik rakelings langs
de hardlopers zou rijden met
het risico op contact, dus ik
denk laat ik maar stoppen. Ter
voorkoming van moeilijkheden.
Dit hield wel in, dat de hardlopers even achter elkaar zouden
moeten gaan lopen en daar was
de dame van dit duo het niet
mee eens. Dacht zeker dat ik

het deed om hen te pesten. Zij
vond het nodig een tik op de
auto te geven en mij iets toe te
roepen.
Mevrouw de Hardloopster indien u het prettiger had gevonden als ik met een km of 30/40
vlak langs u zou rijden let me
know dan zal ik de volgende
keer bij een eventuele volgende ontmoeting en een gelijke
situatie (wat mij overigens zeer
onwaarschijnlijk lijkt) aan uw
wens voldoen. Maar het lijkt
mij beter, dat u volgende keer
voordat u iets dergelijks in uw
met zweet bedruppelde hoofd
haalt even om u heen te kijken.
Overigens lijkt het mij verstandiger om op zo’n smalle weg
achter elkaar te gaan lopen ipv
naast elkaar. (ik heb op de televisie weleens gezien dat andere
automobilisten in zo’n situatie
uitstappen en de “dader” een
tik verkopen. Ik heb alleen maar
mijn schouders opgehaald.)
Het was een kleinigheidje maar
ik wilde dit toch even kwijt.

Verzekeringen
Uw toegewijde
financieel adviseur

Hypotheken

Deskunig advies en
persoonlijke service

Financieringen

Voor particulier,
ZZP en mkb

Pensioenen

Mocht u dit lezen neem gerust
contact met mij op.
Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN
info@commitmentverzekeringen.nl | (0317) 61 39 66

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 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 en loopt naar Wageningen. Het Klompenpad leidt over een prachtig
stuk groene natuur. Op Landgoed De Lieskamp
leidt het Klompenpad langs kunstwerken van verschillende kunstenaars. 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 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.
16 juli - 19 juli: Kunst-event op Landgoed Zonheuvel in Doorn
Van 16 juli tot en met 19 juli exposeren regionale, nationale en internationale kunstenaars en galeries hun werk tijdens het kunst-evenement van Stichting Culturele
Regio Wijk bij Duurstede/Utrechtse Heuvelrug/Rhenen. Ook verschillende musea
presenteren bijzondere stukken op Landgoed Zonheuvel in Doorn.
Meer informatie: www.cultureleregio.nl

Wandeling “Dance with Joy”
De dansers van “Dance with Joy” mogen nog
niet optreden in het theater of een andere binnenlocatie. Daarom hebben ze
een andere manier bedacht: tijdens een wandeling kun je genieten van de dansoptredens van de
dansers en danseressen van “Dance
with Joy”. De choreografieën zijn door
de leerlingen zelfgemaakt en geïnspireerd door de locatie.
De speciale “Dance with Joy” wandelroute loopt over de Laarsenberg in Rhenen.
Via de website download je de wandelroute. Als je op een bepaald punt komt tijdens
de route, scan je de QR-code en word je geleid naar het YouTube kanaal waar een
filmpje staat van de leerlingen. Vanaf Hemelvaart 13 mei tot begin juli kun je de wandelroute lopen. Meer informatie: www.dancewithjoy.info
Fietsen?
Een leuke website om eens te bekijken is www.opdeheuvelrug.nl. Op de site vind je
mooie fietsroutes in onze omgeving.
NL Doet
Op 28 en 29 mei zet Nederland zich weer in tijdens de grootste vrijwilligersactie van
ons land. Op de site www.nldoet.nl kun je zien welke klussen er zijn en je inschrijven.
Lancering boek van Ge-stipt
De Rhenense Brechtje Bubeck brengt op 1 juni haar boek uit over Stippen. Door
met verf stippen te zetten in prachtige patronen, krijg je een zeer kunstig resultaat.
Brechtje Zij anderen met haar boek te inspireren en haar kennis over de kunst van
het stippen te delen. “In het boek laat ik zien wat er mogelijk is. Je kan dan zelf kiezen
wat je wilt maken. Je hoeft niet alleen cirkels te stippen. Ieder thema kan: valentijn,
pasen, kerst, geboorte, en ga zo maar door.” Het boek is vanaf 1 juni verkrijgbaar bij
de lokale boekhandel, bol.com en via haar webshop www.ge-stipt.nl.
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Roomkaas en Roomkaas...
door Matthijs Smits

Je hebt kaas en kaas. Je hebt
roomkaas
en
roomkaas.
Na enig experimenteren
en proeven natuurlijk, zijn
we tot de conclusie gekomen dat het allemaal super
lekker smaakt. We hebben
roomkaas met bieslook gemaakt en wel verse bieslook
en verse platte peterselie en
verse knoflook. Nu, ik kan U
vertellen: Dat proef je! Eigenlijk heel logisch…mooi
stevig van structuur en dus
praktisch om als vulling te
gebruiken. Neem bijvoorbeeld tomaatjes, komkommer, witlofschuitjes
of vleeswaren.

| Eigen & Wijs Lokaal

Jongereninloop ‘t Klokhuis Maurik

roze roomkaas met een zuidelijke smaak. Een beetje overbodig,
maar toch: zonder kleur-, geuren smaakstoffen en zonder conserveringsmiddelen. Compleet
met een vers stokbrood of ciabattta, maak je deze roomkaas
tot lekkere en gezonde snack…
Ik bedoel een DROOMkaas
Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, RHENEN
Tel: 0317-615563
info@smitsspecialiteiten.nl
www.smitsspecialiteiten.nl

Van woensdag 12 mei tot en
met 2 juni kunnen jongeren uit
gemeente Buren iedere woensdag van 19:00 – 21:30 uur chillen bij de jongereninloop in het
dorpshuis ‘t Klokhuis in Maurik,
Sterappelhof 7. De inloop is voor
jongeren vanaf 14 jaar. Ze kunnen elkaar hier ontmoeten, gezelschapsspellen spelen, samen
op de playstation gamen of film
kijken. Tijdens de inloop is er
altijd een jongerenwerker van
Mozaïek Welzijn aanwezig.

Meer informatie over Mozaïek is te
vinden op www.mozaiekwelzijn.nl

Meer weten? Neem dan contact op
met Bas Manders: 06 20 44 95 10 of
Lance Green: 06 20 45 20 63, jongerenwerkers Mozaïek Welzijn. Appen
kan uiteraard ook. De jongerenwerkers zijn ook te vinden via Instagram.

Samen met de gemeenten en andere
organisaties levert Mozaïek een bijdrage in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Over Mozaïek
Mozaïek is een welzijnsinstelling die
actief is in de gemeenten Tiel, Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe
en Rhenen. Ze levert aan deze gemeenten verschillende diensten, zoals: wijkcoaches, jongerenwerkers,
ondersteuning aan ouderen, mantelzorgers, vrijwilligerswerk, onderwijsconsulenten en activiteiten voor
en met de inwoners.

www.mozaiekwelzijn.nl

We hebben onze Italiaanse zomer-zonnebril opgezet en
nog eens naar die
roomkaas
gekeken. Het liefst waren we zelf even
naar het zuiden
gereisd om onze
Italiaanse
vrienden te vragen, maar
dat kan nu even niet.
Maar….zongedroogde
tomaatjes, olijfjes en
knoflook doen wonderen
en zie daar! Een heerlijke
Foto: Matthijs Smits

Foto (vlnr): Bas Manders en Lance Green. Fotograaf: Gemeente Buren

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

Autoverhuur

van Oort

Atelier
het
Hof
kledingreparatie & stomerij
• Kledingreparatie

AUTOVERHUUR

• Kleding op maat

Bakwagens

• Nieuwe kleding

Bestelbussen

• Nieuwe gordijnen

Personenbussen

• Ook voor al uw leeren suède reparaties

Kleine bestelbussen
Bestelauto’s
Personenauto’s

Valleistraat 8-10 • Veenendaal • 0318-524907
avo@autobedrijfvanoort.nl • autobedrijfvanoort.nl
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Het juiste adres voor al
uw kledingreparaties
Frederik van de Paltshof 26 • 3911 LB Rhenen • 06-87365298
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Roosmarijn en Aletty Scheffer
door Erik Helmers

Op het mooie medium Facebook zag ik een leuke post langskomen van
Roosmarijn Scheffer. Deze jongedame van slechts 22 jaar heeft, naast
haar werk voor Bol.com, een eigen kledinglijn met de naam with mad
love opgezet. Deze naam is gekozen met het oog op internationaal zaken doen.
Op haar persoonlijke TikTok account heeft ze veel volgers waarop ze haar
kledingmerk promoot. Daarnaast is with mad love zelf ook actief op TikTok,
Pinterest, Facebook en Instagram. Uit alle continenten komen er bezoekers
op haar website en komen er positieve reacties op de sweaters en joggingbroeken
Op mijn vraag waarom een kledinglijn opzetten krijg ik de mooie reactie: “ik
wilde iets voor mijzelf beginnen, maar wist nog niet precies wat.” Na lang
wikken en wegen heeft zij besloten zich op sweatshirts, hoodies en joggingsbroeken te storten. En 1 ding stond daarbij bovenaan het moest DUURZAAM
zijn. Na veel speurwerk heeft zij een fabrikant gevonden die voor haar met
gebruikmaking van organisch katoen en gerecycled polyester de kleding kon
maken. De kleding wordt in het buitenland geproduceerd en de artworks
worden in Nederland op de sweaters bedrukt. Zij mikt op het betere segment.
Geen kleding dus die na 3 x wassen uit elkaar valt. Zij heeft inmiddels een sweatshirt uitgepakt (voor de foto) en zelfs een leek als ik kan voelen dat het hier
een kwaliteitsartikel betreft. De prijzen vallen overigens alleszins mee. (van
59,95-69,95 voor sweatshirts /hoodies en 39,95 voor bijpassende joggingbroeken). Voordat Roosmarijn tot productie overging heeft zij de meningen
vriendinnen en familieleden gevraagd. Zij is niet over één nacht ijs gegaan. (is
overigens nooit verstandig daar zak je
doorheen). Roosmarijn is niet geheel
onbekend met het fenomeen fashion
en zakendoen. Zij heeft in Doorn een
opleiding aan de TMO Fashion Business School gevolgd. Het zat er dus
wel in dat zij in de kleding zou gaan.
Tijdens het gesprek zit ook moeder
Aletty Scheffer aan tafel. Zij is als zelfstandig Reisadviseur aangesloten bij
TUI at Home. Aletty is geen onbeken-

de in de reisbranche. Zij
was vele jaren Office Manager bij het reisbureau
van haar vader in Veenendaal en heeft ongeveer
9 jaar geleden besloten
zelfstandig verder te
gaan. Met haar vele reiservaringen wereldwijd,
veelal opgedaan tijdens
vele studiereizen weet zij
welke bestemming bij jou
past! Dit gesprek gaat uiteraard over de moeilijke
tijd die ook de reisbranche in 2020 door Corona
heeft doorgemaakt toen
de wereld van het een op
andere moment op slot
ging…. in plaats van mooie
reizen boeken was zij druk
bezig met het ervoor zorgen dat haar klanten weer
veilig thuiskwamen en het
omboeken van reizen en
annuleren. Was heftig, maar ze is voor het beste voor haar klanten gegaan en
ze heeft gelukkig alles naar tevredenheid kunnen afhandelen. Haar website
heeft ze in deze periode ge-update. In de zomer van 2020 heeft ze toch nog
zonnige last-minutes mogen boeken.
Na de zomer heeft ze veel energie gehaald uit diverse studiereizen. Vervolgens is ze haar, bijna, achtertuin gaan ontdekken: De Utrechtse Heuvelrug. De
afgelopen periode heeft ze gebruikt om middel van Product Webinars, Teams
sessies, workshops zich te blijven ontwikkelen Zelf is Aletty positief voor wat
betreft het zomerseizoen van 2021, de verwachting is dat de reisadviezen
weer per land bepaald gaan worden.
Wat Aletty graag nog even wil zeggen: Ik kijk met veel positieve energie uit
naar een prachtig zomerseizoen waar ik jouw vakantie tot in de puntjes wil
verzorgen! Een aangenaam gesprek met twee bevlogen jongedames.

Steungezinnen in het zonnetje!

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.
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.

Onder het motto ‘Opvoeden doen we
samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben aan een
stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders ontlast.
Regelmatig plaatsen wij op deze plek een
zoekproﬁel. Vrijwel altijd lukt het dan om
een passend steungezin te vinden voor deze
vraag. Het is hartverwarmend om te zien
hoeveel mensen zich willen inzetten voor
anderen.
Vaak zeggen nieuwe steungezinnen dat
ze ons al een tijdje volgden voordat ze reageerden op een oproep. Ze wachten op een
passend zoekproﬁel van een vraaggezin en
kijken regelmatig op de website. Maar we
plaatsen niet altijd een zoekproﬁel. We kijken
bij elke nieuwe vraag eerst bij de steungezinnen die zich in het verleden al aangemeld
hebben. Vaak kunnen dan al gezinnen aan
elkaar worden gekoppeld, zodat het vraaggezin snel geholpen is.
Sinds kort hebben wij bijvoorbeeld een nieuw
steungezin mogen inschrijven. Dit gezin heeft
een zoontje van drie jaar. De ouders werken
beiden parttime en zorgen de andere dagen
voor hun kindje. In het weekend zijn ze graag
actief en wandelen veel in de bossen rond
ons mooie Rhenen. Ze vinden het dan gezellig om nog een kindje mee te nemen. Hun
zoontje heeft dan ook een speelkameraadje
en leert zo om te delen met andere kinderen. Op deze manier kunnen zij met een voor
hen kleine moeite een groot verschil maken
voor een ander gezin. Of een gezin waarvan

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

de inmiddels volwassen kinderen al uit huis
zijn en die naast hun kleinkinderen nog een
plekje in huis en hart over hebben voor een
ander kind. Ze hebben een grote tuin en veel
dieren, dus voor veel kinderen een hele aantrekkelijke plek!
Mocht jouw gezin ook nog een plekje over
hebben in huis en hart neem dan gerust
contact op. Dan kijken we welke steun jouw
gezin wil en kan bieden! Of misschien is jouw
gezin zwaar belast en is er momenteel weinig aandacht mogelijk voor de kinderen. Als
je denkt dat één van bovenstaande gezinnen, of een ander leuk gezin, een verschil zou
kunnen maken voor jouw gezin, neem dan
gerust contact op met één van onze coördinatoren.
Neem dan gerust contact op met de
coördinator van Buurtgezinnen in Rhenen, Anita Brugman, via 06 54208289
of anita@buurtgezinnen.nl.
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AUTOBE DRIJF

APPELDOORN

Het complete autobedrijf voor onderhoud aan uw auto,
lichte
IEKRACHTEN oldtimer of aanhanger.
KANTbedrijfswagen,
VA
N
E
S
R
E
K
R
E
W
DE

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

Einsteinstraat 25 | 3902 HN Veenendaal
0318 - 51 67 06
E-MAIL info @ autobedrijfappeldoorn.nl
WEBSITE www.autobedrijfappeldoorn.nl
ADRES

TELEFOON

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

N
E
K
DRU REIDDEAL!
VERSP
Vanaf €50,per1000 stuks
Vanaf 13 jaar mag je al een wijk
lopen voor de Huis aan Huis bladen.
Het gaat hier om verschillende titels
met soms één of meerdere bijlagen
erbij, die dan natuurlijk ook extra
betaald worden. Betaling is elke 4
weken.
k

r oo
n de flye
a
v
n
e
p
r
e je interesse hebt dan even
OntwAls

mogelijk

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

75,-

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

flyers laten drukken
én verspreiden

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

WE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN
(0317) 61 51 03 | E. INFO@VSBRHENEN.NL
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Dorpsstraat 3a | Opheusden
Scheepjeshof 82 | Veenendaal
Molenstraat 3 | Rhenen
Tel. 06 23 82 22 74

85,-

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

ze krant?

Uw advertentie in on

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
7-1-2020 14:40:24

36 - 38

U voordeel Van Arkel

0317-615103 (optie 6) | info@eigenwĳslokaal.nl
(t.a.v. Yolanda Gerritsen of Mark Lieftink)
www.eigenwĳslokaal.nl
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Sarah Rosier een personal trainer in coronatijd
door Erik Helmers

Mijn aandacht werd getrokken door haar info op facebook. Een
personal trainer sinds kort self-employed, zoals dat zo mooi
heet. Wie is deze jonge vrouw.

Oorspronkelijk uit Amsterdam en via haar man via Haarlem in Veenendaal komen wonen. En nog steeds tot haar genoegen. Prachtige
stad in mooie omgeving. Haar gezin bestaat uit man en twee kinderen en hond. Vanaf 2010 tot 2016 had zij een webshop met zelfgemaakte, veelal zilveren, sieraden. Maar doordat het gezin veel tijd in
beslag nam en zij zich niet meer voor de volle 100% kon bezighouden met deze tak van “sport” heeft zij ervoor gekozen een andere
richting te kiezen. Mede ingegeven doordat zij door de eigenaar van
sportschool La Vita, waar zij regelmatig aanwezig was om haar lichaam en geest op peil te houden, werd gevraagd om als personal
trainer te komen werken. Zij kon tegen dit mooie aanbod geen nee
zeggen. Na een studie ging zij als zzp’er bij de sportschool aan het
werk. Totdat……….. corona kwam. De sportscholen gingen op slot. Zij
was haar baan kwijt.
Maar Sarah is inventief en heeft haar eigen personal training bedrijf
opgezet. Het idee was lesgeven bij de mensen thuis en buiten. Eén
op één. Dus geen groepslessen. Zij heeft hiervoor eerst het RIVM benaderd. Deze zagen hierin geen probleem. Een website werd door
haar zelf gebouwd en zij ging van start. De belangstelling was groot.
En zij reist nu met een paar tassen met attributen, een kleine 35 kg,
door Veenendaal en omgeving. (en in principe maximaal 10km rond
Veenendaal) Een gat in de markt.
Zij geeft aan, dat sporten niet alleen goed is voor het lichaam, maar
ook zeer goed voor de geest. Tijdens de lessen komen de aardigste
gesprekken op gang. Zij kan hier haar werkervaring in de sociaal pedagogische hulpverlening ook prima gebruiken. (en rekent hiervoor
niets extra = grapje en toevoeging mijnerzijds). Op mijn vraag nog
meer hobby’s: man, kinderen en hond en sporten. Muziek: techno,
hardstyle en hardcore en dat had ik nu weer niet verwacht. Zo zie
je maar aan de buitenkant kun je niet altijd zien wie of wat er in de
binnenkant schuil gaat.
Een alleraardigst gesprek met een sportieve jongedame in Veenendaal. Bedankt Sarah.
www.sarahrosierpt.com
email: sarahrosierpt@gmail.com
tel: 06-46150283

De Buurtgarage zoekt

Een gastheer of gastvrouw
De Buurtgarage is een ontmoetingsplek in Rhenen waar activiteiten
plaatsvinden en waar je hulp kan krijgen. Bijvoorbeeld bij je administratie, het leren omgaan met de computer of het leren van de taal.
Samen met Team Gastvrij van gemeente Rhenen zijn we op zoek naar
een gastvrije man of vrouw die het leuk vindt om onze gasten welkom
te heten. Je opent en sluit af na een activiteit en bent het aanspreekpunt
voor gasten. Heb je een leuk idee voor een nieuwe activiteit? Deel het
met je collega-vrijwilligers! Er is alle ruimte voor jouw inbreng.

Jij bent...

Wij bieden...

 spontaan

 een

& verantwoordelijk
 zelfstandig, maar je werkt
ook graag samen
 minimaal 2 dagdelen
per week beschikbaar
(tussen 08:30-22:30)
 woonachtig in gemeente
Rhenen

gezellige werkomgeving
waar je makkelijk nieuwe
contacten legt
 een plekje in het enthousiaste
team van Gastvrij Rhenen: je
staat er niet alleen voor!
 een onkostenvergoeding
 werkervaring voor op je CV

CULTUURLADDER
Lang leve de lente! We mogen ons
verheugen op een mooie tijd met een
goed weertje, her en der een geopend
terras en ook een aantal culturele
evenementen.
Maakt het veel uit of het offline of
online is? Niet verder vertellen, maar
stiekem geven ook wij wel de voorkeur aan een ouderwetsch gezellige
Kleurrijk-week.
Zelfs met dat in het achterhoofd is het
eerste online uitgezonden Cultureel
Café toch wel heel leuk geweest om
naar te kijken, met twee gastvrouwen
en een bomvol program! Weet je wat?
Wij komen er samen wel.
Volg ons op Facebook en Instagram
via @cultuurinrhenen voor educatieve
nieuwtjes, funfacts en achtergronden
op cultureel gebied.

Losse culturele events
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 22 & Zo 23 mei om 12:30 uur
Kunst aan het Klompenpad

Locatie: vertrek vanaf Landgoed de Lieskamp te Wageningen.
Prijs: gratis. zie www.thinkpink.studio.

Contact
Wil je meer info of heb je interesse? Fantastisch! Neem snel contact
op met Jos Roukema: jos.roukema@rhenen.nl 06-19324959

JUNI & JULI 2021
Za 29 mei om 20:15 uur

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

Oldtimerrit van de Grebbetrekkers
Locatie: Cuneraweg, Rhenen.

Prijs: gratis.

Zo 6 juni van 10:30-12.00 uur

Ontspannen bij klankschalenconcert

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

Terugkerende evenementen
Zo 23 mei tot Wo 7 juli

Danswandeling over de Laarsenberg
met Dance with Joy

Locatie: Rhenen-Veenendaal
Prijs: gratis. Meer info via: www.dancewithjoy.info/nieuws.
‘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

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

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

11

GRATIS SOMFY CONNEXOON BIJ
AANKOOP VAN DRIE PRODUCTEN
terras

Wij staan
voor u klaar!

ramen

deuren

Voor al uw zonwering
en kozijnen

Bel voor
advies
en inform
atie
0344 74
51 37

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

Molendam 1 | Ochten | T 0344 74 51 37 | I www.jvandenhatert.nl
(aluminium en kunststof)

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

