Eigen &
Wijs Lokaal

Gemeente Neder-Betuwe | Gemeente Rhenen
Ingen | Lienden | Ommeren

Kunstenaars in de
kijker P4

Marianne van Riet
P6

Morgana in lockdown
compleet verbouwd P9

Week 24 2021
Oplage: 21.000 exemplaren

In gesprek met Johan &
Jacob van Leeuwen P14

Team FriendsforLife, een tweede ontmoeting
door Erik Helmers

Een kleine fotosessie met (bijna) het hele team van FriendsforLife voor de Stichting Stelvio for Life. De sessie vond plaats in de tuin van Jorien en Cees Onink.
Ten eerste een korte uitleg over de Stichting Stelvio for Life. Doelstelling van de
Stichting Stelvio for Life is om geld in te zamelen voor de Stichting Barcode for Life.
De Stichting Barcode for Life heeft zich ten doel gesteld om geld in te zamelen voor
fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de patiënt en zijn/haar specifieke
kanker toegespitste behandeling, gebaseerd op DNA-analyse. Aan dit onderzoek – en
de toepassing van de uitkomsten van het onderzoek – wordt uitvoering gegeven in het
Center for Personalized Cancer Treatment (www.cpct.nl), een samenwerkingsverband van meerdere (en een groeiend aantal) Nederlandse academische centra.
Missie van het Center for Personalized Cancer Treatment is:
 Elke individuele kanker kan worden geanalyseerd.
 Iedere patiënt krijgt een behandeling die 20% meer doelmatig is dan nu.
 Iedere patiënt wordt voor 50% minder blootgesteld aan onnodige
bijwerkingen van medicijnen die bij hun specifieke kanker niet werken.
 Kanker wordt deels teruggebracht tot een chronische ziekte.
De Stelvio
De Passo dello Stelvio is een spectaculaire hoge bergpas in Italië. Hij is maar liefst 2758
meter hoog! De Stelvio is van twee zijden te beklimmen. De noordkant heeft vanaf Pra-
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to 48 haarspeldbochten en de zuidkant telt er 39. Deze zuidkant beklimmen wij tijdens
Stelvio for Life, vanuit de plaats Bormio. Dit betekent dat wij starten op een hoogte van
1.225 meter en de finish ligt op 2.758 meter. In totaal overwinnen we 1.533 hoogtemeters met vanaf Bormio in totaal 40 haarspeldbochten. De lengte van de klim is circa.
21,1 kilometer en het stijgingspercentage is gemiddeld 7,1% maar heeft uitschieters
van ruim 14%. De beklimming is lang en soms steil, maar erg afwisselend en de uitzichten zijn prachtig. De doelstelling “geld inzamelen” wordt bereikt door onder meer
deelnemers uit te nodigen in team verband deze indrukwekkende bergpas hardlopend, fietsend of wandelend te bedwingen en hiermee geld in te zamelen voor een
persoonlijke behandeling op maat voor elke kankerpatiënt.
Het team bestaat uit:
Jessica Rooke met zoon Lucas, Hans de Jong, Jorien en Cees Onink met dochter Roos
en zoon Coen. Berry van Soest met zoon Pim, Fred van Hezel, Nils en Esther Zwanink.
Zij hadden zich opgegeven voor de 2020 versie van Stelvio for Life die in augustus zou
plaatsvinden. Helaas het coronavirus heeft ook dit evenement geraakt. Het evenement
is verplaatst naar zaterdag 28 augustus 2021. Het team is uiteraard vanaf begin 2021
weer druk aan het trainen om deze pittige opgave tot een goed einde te brengen. Zij
hebben echter niet stil gezeten. Buiten in klein verband trainen d.w.z. ieder voor zich
of met zijn twee hebben zij gezocht naar een mogelijkheid om extra gelden binnen te
halen. En dit heeft geresulteerd in de website: www.friendsforlifewine.nl waar eenieder die dat wil witte, rosé of rode wijn kan bestellen met het label van FriendsforLife.
De flessen kosten € 7,95 per stuk of een doos van 6 voor € 45,00. (De wijnen komen
van de Heeren van de Wijn). De winst (verkoop- inkoop) wordt geheel overgemaakt
naar Stelvioforlife. Zij hebben al een aantal dozen verkocht onder meer aan Spott Eten
& Drinken in Doorn en de ondernemersvereniging Rhenen en enkele restaurants in
Rhenen. Wij wensen het hele team onder de naam FriendsforLife veel succes met hun
uitdaging op 28 augustus 2021. Donaties zijn zeer welkom.
www.stelvioforlife.nl
www.friendsforlifewine.nl
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Oefenen met de computer? Kom naar
Klik en Tik!
Internetbankieren,
online
boodschappen doen, inloggen met
DigiD, belastingaangifte doen, solliciteren of een cv maken. Steeds meer zaken
worden via de computer op internet geregeld. Dat vraagt om digitale vaardigheden. Met de oefenprogramma’s Klik
& Tik leer je zelfstandig of onder begeleiding, beter omgaan met een computer of tablet en met het internet. Klik &
Tik is gemaakt voor iedereen die meer
wil leren van een computer of tablet of
weinig ervaring heeft op internet.
Maatwerk
In een kennismakingsgesprek bespreken
we je leerwensen. Wat kun je al wel en wat
wil je nog leren? Daarna ga je aan de slag
met de modules die bij je passen. Zo ga je
bijvoorbeeld leren hoe je het internet op
gaat of hoe je een reis moet boeken. Maar
ook, scrollen, slepen, surfen, wat is dat nu
precies en wat kan ik ermee? Maatwerk is
belangrijk zodat je leert wat jij wilt leren!
Vanuit de Gemeente
De gemeente en de bibliotheek vinden
het belangrijk dat iedereen (digitaal) mee
kan doen. Daarom bieden zij laagdrem-

pelig en gratis aan, dat iedereen die zijn
digitale vaardigheden wil verbeteren dit
ook daadwerkelijk kan gaan doen.
Meer informatie
De lessen worden gegeven in de Buurtgarage (Valleiweg 16, Rhenen) en in de
Westpoort (Veerweg 1, Rhenen). Iedereen is welkom voor gratis computerlessen. Graag vooraf aanmelden bij Nicole
Vijgeboom : 06 42531554 of via e-mail:
Taalhuisrhenen@bibliotheekzout.nl.
Voor meer informatie kun je ook altijd
bellen of een mail sturen.
Vrijwilligers
Vind je het leuk om anderen te helpen, heb je wat tijd over en ben je handig met de computer? Dan zoeken we
jou! Neem vrijblijvend contact op voor
meer informatie met Nicole Vijgeboom
06-42531554 of mail: taalhuisrhenen@
bibliotheekzout.nl
Inloopspreekuur Taalhuis
Wil je oefenen met Nederlands, rekenen, of meer
informatie over de computerlessen? Kom dan op donderdag
tussen 14:00-16:00 uur naar de Westpoort (Veerweg 1, Rhenen) naar het
inloopspreekuur van het Taalhuis. Samen kijken we naar jouw wensen. Voor
meer informatie kun je bellen met:
06-42531554 of mail: taalhuisrhenen@
bibliotheekzout.nl
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Frans Kremer, een enthousiast Francofiel
door Erik Helmers

In Achterberg een leuk gesprek
met Frans Kremer. Een enthousiast verteller blijkt al snel. Via
de mail aan het Cultuurplatform Rhenen kwam ik met hem
in contact. Frans is een van de
sturende krachten achter een
“Franstalige” leesclub.
Dat wil niet zeggen dat eenieder
op dezelfde wijze spreekt als Frans,
maar het betreft een kleinschalige
leesclub waarin de deelnemers één
gelijke passie hebben: de Franse taal.
De leesclub is in 2011 gestart met
een 7-tal belangstellenden voor de
Franse taal-en cultuur en dit graag
combineren met het lezen van Franstalige boeken. In principe komen de
leden eenmaal per twee maanden
bijeen om een twee maanden eerder
uitgekozen en aangeschaft boek te
bespreken. Ook de bespreking gaat
in het frans. Met zo nu en dan een
paar vluchtige zinnen in het Nederlands, als er iemand niet op de juiste
Franse woorden kan komen.

nog een 4-tal over. Leuk om te kwartetten, maar niet voldoende voor een
leesclub met boekbespreking.
De leeftijd ligt op dit moment boven
de 50 jaar. Maar jongeren mogen
zich uiteraard ook aanmelden.
Men moet de Franse taal wel redelijk, maar niet perfect beheersen en
uiteraard wel van lezen en daarna
enige discussie houden. De avonden
worden de ene keer bij de één, de andere keer bij de ander gehouden.
Gezelligheid staat wel voorop.
Voor de kosten hoeft men het niet
te laten. Deze bestaan alleen uit het
aanschaffen van ongeveer 6 boeken
per jaar. Meestal onder de 10 euro
per stuk.

De leden van deze leesclub zijn over
het algemeen zeer trouw. Een enkeling verlaat de leesclub door omstandigheden zoals verhuizing, zelf
onlangs twee naar Frankrijk. De club
kan dus wat nieuwe leden gebruiken.
Het ideale aantal leden ligt tussen de
5 en 8. Op dit moment zijn er, mede,
door bovengenoemde verhuizing

Een EigenWijs Omaatje
door Oma

Leerling van klas 1km2
De afgelopen week mochten we de leerlingen
weer met open armen in de school ontvangen. Het einde van de wisselende schooldagen en het volgen van de onlinelessen is een feit.
Wat vinden onze leerlingen van de heropening van de school?
Tim, Nienke en Nikki:
“Het is superleuk om weer met de hele klas naar school te gaan. Het is
gezellig in de klas. Het is ook veel leuker om met de hele klas bij elkaar
te zitten in plaats van de gedeelde groepen”.
Mien:
“Het is wel even wennen om weer met de hele klas bij elkaar te zitten.
Ineens ben je met een grotere groep. Hierdoor is het wel iets drukker, maar ook veel gezelliger. Het is fijn om elke dag weer naar school
te gaan, zodat je
ook elke dag met je
vrienden kan chillen”.
Karlijn, Inske, Iris
en Jaïra:
“Hoewel het heel
leuk is op school,
moeten
wij
wel
weer even wennen
aan het dagelijks
ritme. Het is sowieso superleuk om iedereen weer na een
lange tijd te zien”.
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Opa zijn verjaardag 13-06, en herken je
partner met mondkap

Mark: Hoi Oma, hoe is het?
Oma: Nou Mark het is de afgelopen tijd
wel gek en warm, jij bent heel druk en we
hebben verschillende doktersbezoeken gehad.
Mark: Pfff dat is niet best waarvoor dan allemaal?
Oma: O Mark eerst die 2de vaccinatie en
toen moesten we weer terug voor onze
ogen waar we aan geopereerd waren. Opa
zag het niet goed.
Mark: Oké wat zag hij dan niet?
Oma: Als hij op de WC stond zag hij geen
diepte en randen. Dus werd tijd dat hij terug
ging met zijn Bril, hahaha
Mark: Ok en toen is het opgelost? Heb je
nog last gehad van die vaccinaties?
Oma: Was verkeerd geslepen maar is
opgelost. Hij piest weer recht. Vaccinaties
hebben wij helemaal geen last van gehad,
tegenwoordig zijn het zulke dunne naaldjes.
Mark: Ja ik krijg de mijn 16-06 en de 2de
22-07 dus het gaat de goede kant op.
Oma: Opa viert zijn verjaardag niet we willen alles nog even afwachten tot alles weer
open is. Dan vieren we het samen denk ik.
Mark: Ja Oma , ik denk dat iedereen alles
samen gaat vieren van de afgelopen 1.5 jaar
hahaha dus heel veel feestjes
Oma: Ja Mark dat is natuurlijk ook zo, wij
zijn niet de enige. Maar ja we zien het wel,
we wachten nog even af.
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Mark: Helemaal goed Oma, we horen het
wel, als we wat kunnen doen moet je het
zeggen.
Oma: Nou ik was toch met Opa naar de
controle geweest voor onze ogen, daar
ging Henk eerst met Opa heen in de ochtend. Toen daar aangekomen was er iets
mis met de afspraak gegaan. Ik stond ingepland, maar Henk had het anders in zijn
telefoon staan.
Mark: Ok en toen kon Opa wel geholpen
worden?
Oma: Nou ik zal je vertellen: Henk ging
op een neer naar Veenendaal om mij op te
halen want ik kon er achteraan geholpen
worden. Komen we daar die wachtkamer
in helemaal vol. Dus ik ga zitten en denk zou
Opa al klaar zijn en geholpen zijn?
Mark: Ok en toen?
Oma: Ja iedereen zat met die stomme
mond kappen op dus na 5 minuten dacht ik,
ik ken die dat overhemd… en die sokken heb
ik ook eerder gezien…. Verrek hij zit gewoon
met mij in de wachtkamer. Ik herkende hem
niet meer door dat Masker
Mark: Whahaha , toen zei Opa: ik weet in
ieder geval dat je niet naar andere mannen
kijkt als ik er niet bij ben, anders had je me
wel herkent
Oma: Ja Mark gelukkig zie ik alles weer helemaal goed nu net als Opa.
Mark: Komt goed we gaan weer een krantje maken in Juni

groet Mark
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Afhalen of bezorgen!

Goudreinet deals
Thuis genieten van een
3-gangen keuze menu

€ 15,00

TAKE
AWAY

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

Goudreinet Kesteren - Rijksweg A15 nr 4 - 4043 HA Opheusden
Tel: 0488-441811 - www.goudreinetkesteren.nl
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 Knip deze waardevoucher uit. U weet nooit wanneer u ons nodig hebt!

Dorpsstraat 3a | Opheusden
Scheepjeshof 82 | Veenendaal
Molenstraat 3 | Rhenen
Tel. 06 23 82 22 74
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www.vanwikselaar.nl
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Steenoven18, 3911TR Rhenen
Rijksstraatweg
121, 3921
AD Elst (UT)
Steenoven18, 3911TR
Rhenen
T 0317-357085
T
E 0317-357085
info@vanwikselaar.nl
E info@vanwikselaar.nl

www.hillfashion.nl
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Aspremont Advocaten
Industrieweg 19 | 4051 BW Ochten
T. 0344 650510 | E. info@aspremontadvocaten.nl
I. www.aspremontadvocaten.nl
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Stadsmuseum Rhenen 10 juni t/m 17 augustus 2021

Kunstenaars van het Jaar 2020 van Rhenen in de kijker
Afgelopen september dongen
15 kunstenaars uit Rhenen mee
naar de titel van ‘Kunstenaar
van het Jaar 2020 van Rhenen’,
tijdens Open Monumentendag
2020. Het thema van hun presentatie in de Cunerakerk was
‘Leermonumenten’. Stadsmuseum Rhenen toont van 10 juni
tot en met 17 augustus de drie
werken, die er uit sprongen!
Winnaar van de 1e prijs, Mascha
Bossuyt, staat vol in de kijker
met haar ruimtelijke installatie ‘Reisverslag’. Van Pauline
Vroom, winnaar van de tweede
prijs, zien bezoekers een schilderij ‘als een kleurenexplosie’.
En van Sandra Pot - die derde
werd - is er een intrigerend mini-paard, in brons.
Leermonumenten, het thema van de
Open Monumentendag, gaf kunstenaars danig te denken. Ging het bij
het woord Monumenten om gebouwen - omdat het nu eenmaal Monumentendag was? Of deed het woord
‘Leer’ denken aan ontwikkeling, aan
confrontatie?
Mascha Bossuyt / Think Pink Studio
toont haar winnende ‘Reisverslag, reflectie op de mens als lerend wezen’:
een groot ruimtelijk werk, gemaakt
van boomstammen, touw, papier en
gras. Haar installatie veroorzaakte in
de Cunerakerk een licht, creatief en

1. Mascha Bossuyt / Think Pink Studio, ‘Reisverslag, reflectie op de mens als lerend wezen
(2020) (foto: Eric Helmers)

eigenwijs briesje. In coronatijd polste
Mascha Bossuyt jong en oud in Rhenen, en vroeg: wat heeft deze tijd je
geleerd? Alle reacties nam ze mee terug naar het atelier. Mascha Bossuyt
bundelde ze in een boek: een reisverslag. Ze wilde vervolgens dat alle uitingen letterlijk en figuurlijk de ruimte kregen. Daarom vliegen reacties
van verwarring, boosheid en nieuw
bewustzijn letterlijk het reisverslag
uit. ‘Deze periode dwingt ons om te
leren, aldus Mascha Bossuyt, ‘het is
mooi om te zien hoe verschillend we
zijn en toch dezelfde reis maken.’ Ook
om het werk van de winnaar van de 2e

prijs, Pauline Vroom, kom
je niet heen. Alleen al door
zijn afmetingen en kleur is
haar schilderij ‘Ode aan de
leraar’ monumentaal. Pauline Vroom heeft in de loop
der jaren groot en groots
leren werken, en weet de
fantasie te prikkelen. Het
schilderij oogt op het eerste gezicht als een explosie
van kleur, maar zit vol subtiliteiten. De titel van haar 2. Pauline Vroom, Ode aan de leraar (2020) (foto: Pauline
werk - Ode aan de leraar - is Vroom)
vooral een verwijzing naar
haar docent Paul Overhaus, die haar
inspireerde en bemoedigde om haar
eigen pad te kiezen, als kunstenaar.
3e prijswinnaar Sandra Pot toont
haar werk ‘Cheval’. Dit kleine bronzen paard neemt fysiek maar weinig
ruimte in. Het zit ook nog eens vol
gaten, vol ontbrekende delen. Maar
dat is nu net de kracht ervan. Sandra
Pot maakt gebruik van materiaal én
het radicaal weglaten van materiaal.
Aan paarden is ze sinds haar kindertijd verknocht: ‘Paarden leven in het
nu. Ze spiegelen je, je kunt dus veel
van ze leren. Daarom koos ik voor een
paard als leermonument.’
Stadsmuseum Rhenen
Markt 20, Rhenen
T 0317-612077
Open: di t/m za van 10-16 uur
Museumkaart geldig
www.stadsmuseumrhenen.nl

Leegverkoop

3. Sandra Pot, Cheval (2019) (Foto Sandra
Pot)
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Merel van de Loo. Gepassioneerd van haar werk
door Erik Helmers

Op Tweede Pinksterdag zit ik om tafel in mijn werkkamer met Merel van de Loo. Ik ken haar van facebook en als dochter van Lisette
van de Loo, pianodocente, en Maurits van de Loo, mediator. Met
Maurits heb ik vroeger nog menig balletje geslagen op het tennisveld.
Maar het artikel gaat over Merel, geboren te Meppel maar vanaf haar
1e jaar woonachtig in Rhenen. Deze jongedame was verbaasd over mijn
uitnodiging. Waarom zij. Ben ik wel interessant. Ik zeg: iedereen is interessant. Iedereen heeft een verhaal. En huppakee, zij steekt van wal.
Haar passie is niet het maken van muziek, ofschoon zij wel dwarsfluit les
heeft gehad. Ook is haar passie niet toneel ofschoon zij wel bij Toneelclub
De Hucht heeft gespeeld. Haar passie is niet zingen ofschoon zij best een
aardige stem heeft. Ik denk: als al de genoemde items niet je passie zijn,
maar je hebt ze wel gedaan wat is dan DE passie waar jij je leven aan
wilt wijden. En daar komt het: de HORECA. En dan niet het bezoeken van
barretjes en restaurants (buiten het normale bezoek) maar werken in de
horeca. Al vanaf het moment, dat het qua leeftijd was toegestaan is zij
werkzaam geweest in de diverse restaurants. Begonnen bij Steakhouse
Cunera (nog onder vorige eigenaren) via Wereldpaleis Rhenen (WOK
restaurant) naar Hotel ’t Paviljoen voor een stageperiode en gelijktijdig
een job bij Het Berghuis in Amerongen. Bij de laatste hoofdzakelijk het
uitserveren van pannenkoeken. Je leert er keihard werken.
Zij werk dus niet “achter” (in de keuken) maar “voor” in het restaurant
gedeelte. Zij houdt ervan om met gasten om te gaan. De gast verwelkomen, tevreden stellen en de gast een onvergetelijke avond te bezorgen.
Het geserveerde eten moet uiteraard goed zijn, maar de bediening is net
zo belangrijk. Ik kan dit alleen maar volmondig beamen. Als de bediening shit is (sorry voor mijn taalgebruik) kan het eten nog zo goed smaken, maar is de avond niet compleet. Zij zag een mooie uitdaging toen
de mogelijkheid kwam bij Restaurant ’t Kalkoentje van de ontzettend
sympathieke Nico Klaver te gaan werken. Van de daar aanwezige leidinggevende Eddy van Stijn heeft zij ontzettend veel geleerd. Zij had gelijktijdig een stageplaats bij Hotel De Wereld in Wageningen. Toen zij haar
studie Leidinggevende Bediening moest afsluiten met een examen werd
zij gespot door de hotelmanager van Hotel Klein Zwitserland onderdeel

van één-sterrenrestaurant De Kromme Dissel. Of zij bij hen wilde komen
werken. Dit liet zij zich niet twee keer vragen. Wat een eer. De Kromme
Dissel een restaurant dat al 50 jaar in het bezit is van 1 STER. Dat grenst
aan het ongelovige, maar het is wel zo.Zij geeft aan dat werken bij een
sterrenrestaurant toch wel een extra dimensie geeft. Zij leert hier nog
elke dag bij. Zij draagt de mooie titel Chef de Rang. Maar wat is een Chef
de Rang.
Van de website Hotel Professionals:
“Als Chef de Rang ben je werkzaam in het restaurant team en rapporteer je
aan de Restaurant Manager. In Chef de Rang vacatures wordt er om werkervaring in de horeca gevraagd. Evenals enige wijnkennis. Vanwege het
veelvuldige contact met (inter-)nationale gasten, ben je communicatief
vaardig en heb je een representatieve uitstraling. Chef de Rang vacatures
zijn er op verschillende niveaus, maar deze functie komt het vaakst voor
in Michelin sterrenrestaurants.”
De
omschrijving past
volgens mij prima
bij deze jongedame,
zij heeft ondanks
haar jonge leeftijd
al een enorme ervaring opgedaan, zij
heeft wijnkennis, zij
is representatief en
is zeer communicatief. Het gesprek
loopt dan ook vlotjes. Zij hoopt nog
vele jaren in de horeca te werken en
hoopt ook, dat zij
in de gelegenheid
komt jongeren te
stimuleren de overstap of instap te
maken naar de horeca. Merel bedankt
voor dit gesprek.

70%
30%
Heel veel dames-, heren
- en kinderschoenen

50%

vanaf 15 juni

OUTLET
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OUTLET

www.fredvandijkschoenmode.nl
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Marianne van Riet uit Rhenen
door Erik Helmers

Marianne is geen onbekende in Rhenen. Niet iedereen weet dat Marianne bemanningslid was op de pandavlucht in 2017. De panda’s werden
uit China vervoerd met KLM naar Rhenen. En zij was samen met haar
collega’s de gelukkige om deze prachtige dieren te begeleiden. Een van
haar collega’s t.w. Monique Clemenkowff- de Haan komt ook uit Rhenen.
Zij heeft hier blijvende mooie herinneringen aan. En dat kan ik mij indenken.
Was er zelf ook graag bij geweest. Maar waarom dit artikel zult u als lezer
zich wellicht afvragen. Nu op 20 mei jl. is er een mooi boek verschenen over
KLM ’ers zowel werkend als in privé. Een boek met 72 portretten van KLM
medewerkers. Marianne was één van de gelukkige die
is geportretteerd.

krijg je een brok in de keel. Het boek is prachtig uitgevoerd en in eigen beheer
uitgegeven. Ik kan het boek eenieder aanraden. Het geeft in deze corona tijd
toch iets positiefs.
Laten wij hopen dat het leven in de wereld weer snel als vanouds zal zijn.
En wat een mooi initiatief van Nathalie en Wilbert.

Uit en Thuis is in eigen beheer uitgegeven en te
koop voor €24,95 via: www.uitenthuisboek.nl
Een aanrader!

De aanleiding voor dit mooie boekwerk is het feit, dat
in de zomer van 2020 er door corona nogal wat is veranderd. Ook in de luchtvaartindustrie. Er werd niet of
nauwelijks nog gevlogen.Personeel zat grotendeels
thuis. Stewardess en fotografe Nathalie Dekkers wilde
iets positiefs brengen in deze roerige tijden. Zij heeft
72 portretten gemaakt van KLM medewerkers. Zij de
foto’s en Wilbert van Haneghem (KLM purser) nam
het “schrijvende” gedeelte voor zijn rekening.Samen
hebben zij een prachtig boek het leven laten zien.
Ik als schrijver voor deze krant heb het genoegen gehad het boekwerk in PDF te mogen inzien. En ik moet
zeggen een zeer interessant en vermakelijk boek. Met
heerlijke maar ook soms verdrietige en moedige verhalen en geweldige foto’s van de geportretteerden.
Ook van “onze” Marianne een verhaal om van te genieten. (ik heb gehoord, dat zij regelmatig Fiat Panda eigenaren om de hals vliegt. Zo gek is zij tijdens
de reis op de panda’s geworden. Marianne niet doen.
Niet iedereen is daarop gesteld. En afstand houden is
nog steeds het devies). Al lezende door alle verhalen
word ik getroffen door de verscheidenheid van deze
verhalen. Sommige echt om te lachen en bij andere

Een aanrader!

Het m o o i e we e r i s be go nne n! !

foto: Frank den Dunnen

Langere dagen, avontuurlijke wandelingen en misschien zelfs een zwemuitje.
Allemaal heel leuk, maar nadien ruikt uw hond misschien niet zo fris meer. Dan
is een wasbeurt geen overbodige luxe. Voor vaste klanten is er een aangepast
tarief voor een wasbeurtje tussendoor. Vraag er naar, het scheelt je toch de
badkamer poetsen!

Met je
handen
in het
dierenhaar..

a Compagner

www.trimsalonacompagner.nl

Voor alle honden en katten geldt dat zij het meest genieten van het mooie
weer wanneer hun vacht goed verzorgd en klitvrij is. Wandelen gaat het allerbest met nagels die op de juiste lengte geknipt zijn.
Natuurlijk kun je heel veel zelf, maar soms is het handig om groot of klein
onderhoud uit te besteden aan iemand die ervoor geleerd heeft. Voor vachtverzorging van uw hond of kat is dat de trimsalon. In de salon is de inrichting
voor uw dier gemaakt en wordt met moderne apparatuur gewerkt. Een afzuigsysteem voor de afgeschoren haren, een zogenaamde waterblazer voor het
drogen en het verwijderen van dood haar. Plukken, knippen, effileren allemaal
aangepast aan de vacht van uw dier. Een hond of kat met een verzorgde vacht
is een blij dier. Dat gun je ze. En het opruimen nadien? Dat hoef je ook niet zelf
te doen.
Wilt u voor de vakantie uw hond nog even lekker fris gewassen hebben, bel dan
op tijd voor een afspraak.

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

T. 0317-418775
M. 06-40895395
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Cultuur maken we samen!
Het prachtige, pittoreske Rhenen is al eeuwen het toneel van een rijke
Cultuur en Kunst. Juist in deze tijd maken lokale initiatieven van Rhenen
zo’n bijzondere plek. In deze rubriek is er aandacht voor de kleine initiatieven die in Rhenen ontstaan. Want cultuur maken we toch samen?
Kunst-event op Landgoed Zonheuvel in Doorn: 16 tot en met 19 juli
Van 16 juli tot en met 19 juli wordt een groot kunst-event georganiseerd op Landgoed
Zonheuvel in Doorn. Regionale, nationale en internationale kunstenaars en galeries exposeren hun werk tijdens het evenement. Ook verschillende musea presenteren bijzondere
stukken. Meer informatie: www.cultureleregio.nl
Kunst aan het Klompenpad: dubbel genieten!
Op 29 en 30 mei hebben kunstenaars ‘Kunst aan het Klompenpad’ gezet. Meer
dan 1.000 wandelaars hebben (Corona-proof!) genoten van de prachtige wandelroute en kunst. De wandelroute startte in Rhenen en ging naar Landgoed
de Lieskamp in Wageningen. Verspreid over het landgoed stond 1,5 kilometer
aan. Initiatiefnemers Martine van der Mast (eigenaresse Landgoed de Lieskamp) en Mascha Bossuyt (kunstenares) kijken tevreden terug. “Zowel bezoekers als kunstenaars hebben enorm genoten van deze twee dagen. Wat een
enorm positieve geluiden.” Op het Landgoed
waren thee/koffie-to-go en versnaperingen
te koop. De opbrengst van ruim 1.000 euro
is voor de goede doelen van de Soroptimistenclub Bennekom & Beekdal. Dit is
een organisatie die zich inzet om de
rechten, de positie én het leven van
meisjes en vrouwen wereldwijd te
verbeteren. ‘Kunst aan het Klompenpad’ is initiatief van een aantal
samenwerkende, zelfstandige kunstenaars, Landgoed De Lieskamp en
wordt ondersteund door het Cultuurplatform Rhenen.
Meer informatie: www.thinkpink.studio

Verrassing voor de lancering van
nieuwe boek Brechtje Bubeck
Het boek van Brechtje gaat over
de kunst van ‘Stippen’. Door met
verf stippen te zetten in prachtige patronen, krijg je een zeer
kunstig resultaat. Brechtje: “Ik
hoop met het boek anderen te inspireren door te laten zien hoe creatief je
kunt zijn met stippen. 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.” De weg naar het uitbrengen van het boek was niet eenvoudig. “Ik
heb best wel lang gelobbyd bij uitgevers om het boek te mogen gaan uitbrengen. Toen
mijn man vorig jaar een herseninfarct kreeg zijn we geschrokken, maar het deed me ook
beseffen: als ik dood zou gaan, dan zou ik echt spijt hebben dat ik dat boek niet zou hebben uitgebracht. Dat was het moment waarop ik besloot het gewoon zelf te gaan doen,”
vertelt zij. Mede door dit bijzondere doorzettingsvermogen van Brechtje, vonden haar
vrienden het belangrijk om haar in het zonnetje te zetten. Het boek is vanaf nu verkrijgbaar bij de Bruna, bol.com en via Brechtje’s webshop www.ge-stipt.nl. Ook via workshops
kunnen mensen kennis maken met het stippen. “Veel mensen ervaren dat het heel rustgevend is”, zegt Brechtje, “Dat is mooi om te zien gebeuren.”
Op www.ge-stipt.nl vind je meer informatie.
Fotograaf en kunstenaar Max ter Burg
Max ter Burg is een zeer creatieve en graag geziene fotograaf in Rhenen. Met zijn vrolijke glimlach weet hij
iedereen goed op de foto te krijgen en betoverende
taferelen vast te leggen. Max doet werk in opdracht,
maar veel mensen weten niet dat hij als kunstenaar ook
vrij werk maakt. Zeker de moeite waard om te bekijken
als je je interieur een nieuw accent wilt geven! Verschillende kunstwerken zijn via de website werkaandemuur.nl te
bestellen of door via Facebook contact met hem op te nemen.

Jonge violisten en Cornelia Neven schitteren na sprankelend winnaarsconcert van
Stage4Kids
Veertien jonge violisten van het ensemble VioolLab Strings en Cornelia Neven als klassiek zangeres hebben deelgenomen aan de finale winnaarsconcert van het internationale muziekconcours Stage4Kids. Een
deel van de violisten zijn leerlingen van de muziekschool De Muzen in
Veenendaal. Zij en Cornelia Neven kregen een bewijs van deelname en
een deelnemersboek “Stage4Kids festival”.
Het jonge ensemble werd verkozen uit inzendingen vanuit 30 deelnemende
landen. De violisten repeteren elke week onder leiding van Miriam Veeger.
Dit jaar stonden ze voor de derde keer in de finale van Stage4Kids. Dat is een
heel bijzondere prestatie! Miriam Veeger, een gedreven musicus en pedagoog, enthousiast: “Niets is leuker voor jonge leerlingen dan samen muziek
maken. Hoe jonger je het leert hoe beter je er in wordt! Ik wil de leerlingen
laten ervaren hoe waardevol, mooi en fijn het is om samen muziek te maken.
Iedereen heeft ruimte om zichzelf te zijn binnen de groep.”
Muziek maakt slim
Vol passie: “Mijn leerlingen werken heel hard. In het Viool ensemble the young
ones zitten leerlingen tot 12 jaar. Ze spelen het grootste gedeelte van het
meerstemmige repertoire uit het hoofd zonder dirigent. Het is fantastisch
om te zien hoe iedereen werkt en groeit en ik ben echt ongelofelijk trots op
de prestaties van de leerlingen. Ze spelen vol overgave op hoog niveau! We
hebben veel lol en doen regelmatig ongebruikelijke dingen zoals een liedje
spelen terwijl je aan het hoela hoepen bent of het Wilhelmus huppelend spelen. Dat maakt dat we een hecht team zijn geworden en dat iedereen elkaar
respecteert en accepteert. Verder is het ook leuk om te ervaren dat je andere
mensen blij maakt door wat je laat horen. Het geeft voldoening en zelfvertrouwen. Muziek maakt slim en geeft de wereld te allen tijde kleur. Daarom raad
ik iedereen aan om kinderen van jongs af aan met muziek in aanraking te laten
komen en de kans te geven op muziekles te gaan.”
Samen muziek maken
De kinderen Cornelia (11) en Roel (7) Neven stemmen hier volmondig mee in.
Roel “Thuis vind ik het gewoon heel fijn om samen met papa muziek te maken.
Als ik iets een beetje verkeerd doe, dan oefen ik het langzaam weer. Dan plaats
ik de tonen beter in mijn hoofd. Papa heb ik echt nodig om muziek te spelen.
Ik heb ontdekt dat ik het nodig heb viool te spelen voor schooltijd. Als ik niet
speel komt mijn rekenblad niet af en kom ik niet klaar met spelling.” Stralend:

Het ensemble met Miriam en haar
leerlingen Sybren, Thomas, Koen, Roel,
Kailash, Elfa, Marel, Berlinn, Nina,
Maerle, Naomi, Marit, Elin, Lieke

“Spelen in dit ensemble vind ik héél leuk!
Cornelia sluit aan: “Ik kan niet zingen zonder papa. Als papa er niet was geweest, had ik dit nooit zó gezongen. Hij betekent héél veel voor me. En van Hannie Slingerland leer ik heel veel. Ze heeft
heel veel humor! Ik zing graag! Ik houd van mooie muziek. Vooral van Bach.”
Muziek voor iedereen
Vader Johannes: “Ik voel me verantwoordelijk om de kinderen thuis zo goed
mogelijk te begeleiden. Talent is evenwel een gave en een opgave. Planning
moet je in de hand houden, dat is de rol van de ouders” Peinzend: “Elke gave
die je krijgt heb je uiteindelijk niet alleen voor jezelf, maar je hebt daar een rol
in het leven mee te vervullen. Dan is het voor ieder persoonlijk een zoektocht
naar welke rol, al geven je gaven daar richting aan. Enthousiast: “ Ik ben het
natuurlijk met Miriam eens dat je ook andere mensen mee kunt laten genieten. Dat doen we sinds kort via korte videofragmenten. Enorm veel mensen
kijken en luisteren mee.”
Voor live uitvoeringen: www.pianostemmerjohannesneven.com
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Voor meer deals kom langs in de winkel

Boek jouw slaaptest
van 3775,- voor

2831,

25

Boxspring Bodo
Ondersteuningsniveau 2/5. Afmeting
140x200 cm. Incl. pocketveermatrassen en
koudschuimtopper. Elektrisch verstelbaar
van 4920,- voor 3690,00

Heel veel boxsprings nu extra voordelig
van 1707,- voor

1280,

25

Draai- en schuifdeurkasten

Boxspring Alta
Ondersteuningsniveau 1/5. Afmeting
140x200 cm. Incl. pocketveermatrassen en
koudschuimtopper. Elektrisch verstelbaar
van 2877,- voor 2157,75

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen
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Morgana in lockdown compleet verbouwd!
Het succesverhaal dat Morgana presenteert, is zeker niet slaapverwekkend. De Veenendaalse slaapspeciaalzaak, gevestigd in wooncentrum
Eijerkamp, brengt slapen op een kwalitatief hoger plan. Dankzij een ruime keus aan fraaie kwaliteitsproducten en een gezond en persoonlijk
slaapadvies.
Lockdown – tijdens de verplichte sluiting heeft de hele winkel een metamorfose ondergaan. De helft van de winkel is
voorzien van een nieuwe vloer en wanden en alle bedden en kasten zijn van
hun plek geweest. “De bedoeling was de
verbouwing in het 2e kwartaal te laten
uitvoeren maar door de lockdown hebben we zelf de mouwen opgestroopt en
is het grootste gedeelte met eigen handen uitgevoerd, ook goed voor het team
proces”, zegt eigenaar Peter Verrij.
Viking Studio
Bij Morgana wordt al jaren het meest comfortabele boxspring merk Viking verkocht maar qua presentatie kreeg het nooit de aandacht die het wel verdiende.
Door de nieuwe vloer en de zwevende hemel voel je nu dat hier de meest exclusieve en comfortabele bedden staan die in de winkel verkrijgbaar zijn. De importeur noemt het zelfs de mooiste Viking studio van de Benelux!

basis van duurzame grondstoffen. De hoezen en afdekkingslagen zijn gemaakt
van Nieuw-Zeelandse scheerwol, merino wol, paardenhaar en andere natuurlijke
materialen. De andere noviteit bij Morgana, Hypnos, heeft een bedrijfsgeschiedenis die al meer dan een eeuw teruggaat in de tijd. Nog steeds vervaardigt deze
Britse firma luxe bedden en matrassen op een ambachtelijke manier, met aloude
en beproefde methoden en met toepassing van uitsluitend natuurlijke en duurzame materialen zoals wol, zijde, kasjmier, katoen en paardenhaar. Alles handgemaakt en door de klant zelf samen te stellen. Hypnos is marktleider in Engeland
en draagt het predicaat hofleverancier. Uiteraard wordt er bij deze natuurlijke
producten geen concessie gedaan aan de ergonomie waar Morgana voor staat.
Slaap-DNA
“Kwaliteit heeft zijn prijs, maar ook zijn service. Ook bij het voordeligste bed
krijgt de klant onze hoogwaardige Morgana-service met alles erop en eraan,
zoals een 365-dagen nachtrustgarantie. Dat geldt dus niet alleen voor het exclusieve topsegment.” Zo gebruikt Morgana een speciale, wetenschappelijk
onderbouwde slaaptest. In een test-cocon, ontwikkeld door Ergosleep, laat het
systeem de klant in slechts acht minuten tijd het verschil voelen tussen een ‘gewoon’ bed en een op jouw lichaamsprofiel afgestemde slaapoplossing. Het team
van Morgana werkt samen met diverse medisch specialisten, zoals de fysiotherapeuten van Paramedisch Instituut Rembrandt in Veenendaal en Osteopathie
Centrum Bennekom.

Nolte Möbel studio
Al sinds de start in 2004 wordt een grote collectie van Nolte gepresenteerd,
nu alle kasten en ledikanten bij elkaar gepresenteerd staan krijg je pas echt het
gevoel van de vele mogelijkheden vak alle kasten in zowel schuifdeur maar ook
veel draaideurkasten met alle hoek oplossingen. Commodes en nachtkastjes in
de vele kleuren kunnen we slaapkamer compleet maken. Het mooie is dat we de
kast helemaal in de computer kunnen samenstellen en dat projecteren we via
een beamer op de wand zodat de klant het levensgroot kan bekijken.
Hypnos en Naturesleep
“Het concept ‘natuurlijk slapen’ staat bij ons hoog in het vaandel. Zo hebben
we twee nieuwe merken matrassen en boxsprings, gemaakt van 100 procent
natuurlijke materialen. Bovendien produceren beide fabrieken CO²-neutraal.”
Nature Sleep fabriceert in Nederland bedden en matrassen met natuurlatex, op

Laat je inspireren in de meest veelzijdige
slaapwinkel van midden Nederland!

behang - glasweefsel - muurverf

Dhr. J. van Leeuwen
Tolsestraat 5 4043 KB Opheusden
Tel. (0488)-441818 Email:vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
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Tel.: (0488)-441818
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Wilt u maandelĳks publiceren
over uw vereniging/school
GERS VOOR
HET BEZORGEN VAN
of stichting?

AAN HUIS- EN/OF WEEKBLADEN!
Neem vrĳblĳvend contact op met ons.

WELKOM
IN VEENENDAAL, RHENEN & DE BETUWE!

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

Wij hebben nog verschillende goed
betaalde krantenwijken vrij.
Te bezorgen op woensdag!
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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
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Van harte welkom!
Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling
en ontvang ons welkomstcadeau

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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Heropening Stadsmuseum Rhenen
Na een lange periode gesloten te zijn geweest, mag het Stadsmuseum
Rhenen haar deuren weer openen voor het publiek. Maike Woldering,
directrice, is blij dat het museum weer open mag: “Het museum kan
weer gaan leven. Want wat is een museum zonder publiek? Voor Rhenen en het publiek is het goed dat je je weer kunt verdiepen in allerlei
andere dingen dan boodschappen te doen. Je laven, plezier beleven en
delen.”
Het Stadsmuseum Rhenen heeft mooie exposities ingericht om bezoekers
weer te verwelkomen:
Raadsel van de Rijnpoort
Deze expositie gaat over wat er in, om en achter de Rijnpoort leefde totdat
deze werd afgebroken. De Rijnpoort was, als onderdeel van de middeleeuwse
stadsomwalling, bedoeld om indringers buiten de deur houden, en werd gebruikt door pelgrims, vissers, reizigers en inwoners. Hoe belangrijk ook ooit
voor de defensie; de Rijnpoort werd – hevig beschadigd – afgebroken in de
negentiende eeuw. Ook kun je zien hoe live gewerkt wordt aan de restauratie
van het schilderij op zaterdag 19 juni van 12-16 uur en op vrijdag 2 juli van
12-16 uur. Daarnaast is een nieuw schilderij ontdekt waarop de Rijnpoort is
afgebeeld. De expositie loopt tot en met eind aug.

Toptrouwlocatie: 26 juni en 27 juni
Het Stadsmuseum is ook toptrouwlocatie: je ja-woord geven in de historische
trouwzaal met prachtige beschilderde plafonds, hoge ramen en schilderijen
uit de collectie van het museum? Op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni van
11-16.00 uur kun je de trouwzaal bekijken en je laten informeren over de mogelijkheden.
“Ook de vrijwilligers hebben er weer zin in!”
Het team van vrijwilligers dat zorgt voor alle werkzaamheden rond het Stadsmuseum Rhenen hebben de afgelopen periode ook veel thuis gezeten. “Je
merkt dat iedereen er weer zin in heeft. Om weer in hun vertrouwde omgeving te zijn en mensen te ontmoeten. Dit leven hebben we een hele tijd gemist,
het kan nu weer, leuk!,” vertelt Maike enthousiast. Zowel bij de ingang van het
museum als via de website, kunnen toegangskaarten worden gereserveerd.
Meer informatie: www.stadsmuseumrhenen.nl

Kunstenaar van het Jaar 2020 expositie
Afgelopen september dongen 15 kunstenaars uit Rhenen mee naar de titel
van ‘Kunstenaar van het Jaar 2020 van Rhenen’, tijdens Open Monumentendag 2020. Het thema van hun presentatie in de Cunerakerk was ‘Leermonumenten’. Stadsmuseum Rhenen toont van 10 juni tot en met 17 juli de winnende kunstwerken. Winnaar van de 1e prijs, Mascha Bossuyt, staat vol in de kijker
met haar ruimtelijke installatie ‘Reisverslag’. Van Pauline Vroom, winnaar van
de tweede prijs, zien bezoekers een schilderij ‘als een kleurenexplosie’. En van
Sandra Pot - die derde werd - is er een intrigerend mini-paard, in brons.
Vaste presentatie
Ook is de vaste presentatie te bewonderen. Deze gaat over de archeologie,
stadsgeschiedenis en kunst van Rhenen. En in de heerlijke museumtuin, met
de prachtige begroeiing, kan op het terras koffie/thee worden gedronken.
Nieuw is dat vanaf half juli ook nieuwe audioguide komt bij de vaste presentatie. De audioguide vertelt mooie verhalen bij 40 voorwerpen uit de vaste
presentatie. Het is beeldend beschreven en ook geschikt voor mensen met
visuele beperking.

Opening expositie Kunstenaar van het Jaar 2020 op 9 juni. Van links naar rechts: Pauline
Vroom, Sandra Pot en Mascha Bossuyt. Foto ©Jan van den Brink

Diepduiken in het leven van:
Annelize v.d. Kaaij
Annelize is geboren en getogen in
Rhenen, net als haar vader en moeder
dus zij kan met recht zeggen; Ik ben
een Rhenense.
Haar schooljaren in Rhenen bij de
Springplank en de Pantarijn en
daarna in Ede bij ROC A12.
Zij heeft van 2001 tot
2004 gewerkt bij LinO-Lux De Ruiter in
Veenendaal. In de loop
van 2004 is zij echter in
dienst getreden bij Dolcis schoenen als assistent- manager en in de
loop van de jaren doorgegroeid naar manager
in de diverse filialen. Tot
zij in 2009 besloot weer
terug te keren naar het
vorige nest Lin-O-Lux De Ruiter. In 2011 kwam hier abrupt een
einde aan en stond zij op straat. Na
enige omzwervingen en diverse kortstondige baantjes en daarboven nog
een kortstondige burn-out kwam zij
in augustus 2017 terecht bij Brocacef
te Ede. Hier werkt zij tot op heden met
groot plezier. Met geweldige collega’s.
Zij legt mij een klein stukje van haar
werkzaamheden uit en je komt dan
in een wereld waar je niets van weet.
Zij werkt op een afdeling waar medicijnrollen worden gemaakt. Wat “me-
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dicijnrollen” zult u zeggen. Jazeker u
heeft het goed gehoord: medicijnrollen.
(van de website van Brocacef: Nu mensen steeds ouder worden, hebben ze
vaak meerdere – chronische – aandoeningen. Dit betekent elke dag diverse
medicijnen slikken. Uit verschillende
doosjes. Op verschillende tijdstippen.
De medicijnrol van Brocacef (zoals de
Baxterrollen) is hiervoor dé oplossing. U
ontvangt voor uw klant een medicijnrol
met aaneengesloten plastic zakjes, met
in elk zakje de juiste orale medicijnen per
innamemoment. Zo besparen uw apotheekmedewerkers of uw zorgmedewerkers tijd in het medicatieproces en is
de medicatieveiligheid optimaal. Ook de
therapietrouw van uw klant neemt toe.)
Ik heb dat nooit geweten. Maar een
zeer interessant proces. En belangrijk
ook. Zij en al haar collega’s moeten zeer
geconcentreerd werken. Mooi om te
horen. Bovengenoemde alinea’s als inleiding, maar waarvoor ik haar eigenlijk
wil spreken is haar grote passie: Annelize is gek op dieren en met name het
edelste dier onder ons HET PAARD.
Zij is niet alleen een bedreven en gedreven ruiter (amazone) maar ook het
verzorgen van het paard of paarden
en andere dieren is haar op het lijf geschreven. In de zomer maanden past zij
op een boerderij van een vrienden met
één grote beestenboel. Zij geniet daar-
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van. Ik heb in het verleden wel verhalen gehoord. Prachtig. Tijdens het gesprek voorziet zij een Fries rijpaard van
hoofdtuig en zowel het paard Iris en zij
genieten ook al van dit proces. De liefde en het vertrouwen tussen mens en
paard is voel- en zichtbaar. Het paard
is al op leeftijd, maar kan nog elke APK
keuring doorstaan (=toevoeging mijnerzijds) Wel heeft het paard door de
zogenaamde maanblindheid één oog
verloren. Het verlangt van de berijder
en/of begeleider een andere aanpak.
Maar zo te zien zijn beide goed op elkaar ingespeeld. Het paard is niet van
Annelize maar van vriendin Miranda.
De droom van Annelize is overigens
een eigen paard. De financiën hiervoor
ontbreken echter. (Als er sponsors zijn
kunnen zij zich melden haha).
In 2019 werd er echter bij Annelize
baarmoederhalskanker geconstateerd
en een gemeen plekje op haar been.
Gelukkig werd dit in een vroegtijdig
stadium geconstateerd. Een operatie
was voor beide plekken noodzakelijk en
alles is nu weer helemaal in orde. Maar
was wel even schrikken. Op mijn vraag
of er ook nog andere hobby’s of sporten worden gedaan krijg ik een negatief
antwoord. Nope alleen dieren. Zij heeft
nog wel bij Trisport in Rhenen zich in
het zweet gewerkt, maar dit heeft zij
achter zich gelaten. Een geluk voor
menig dier en vooral voor het lieve Friese paard Iris. Bedankt Annelize voor het
gesprek. En Iris voor de zachte neus.
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Walk&Talk is dé ontmoetingsplaats voor
werkzoekenden!

Steungezin gezocht!
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.
Bij welk gezellige gezin mag deze
vrolijke en lieve dame van 13 met
regelmaat even komen aanfietsen?!
Momenteel is Lieke van der
Heijden, coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente Buren,
hard op zoek naar een liefdevol en
gezellig steungezin voor een meisje van 13. Het meisje is de oudste
thuis en heeft daardoor soms de
neiging om voor de jongere kinderen te gaan zorgen. Dit zorgt wel
eens voor ruzie met haar moeder.
Om een beetje ruimte te creëren
tussen moeder en dochter zou het

fijn zijn als ze wekelijks terecht kan
bij het steungezin om daar gezellige meidendingen te doen! Bij voorkeur bij een gezin met andere meiden van haar leeftijd of wat ouder.
Ze zou het leuk vinden om samen
te kletsen, te knutselen, een beetje te chillen, misschien samen huiswerk maken. Het zou fijn zijn als zij
op maandag, dinsdag of donderdag
uit school langs kan komen, om op
den duur misschien ook eens mee
te eten of op andere dagen langs
te komen.
We zoeken een gezin:
• Die hun hart open willen
stellen voor deze gezellige
jongedame
• Tussen Kesteren en Maurik
• Voor de maandag-, dinsdagof donderdagmiddag
• Liefst met in ieder geval een
dochter tussen de 12 en 16
jaar

Wil jij andere werkzoekenden ontmoeten? Ervaringen uitwisselen in
een inspirerende omgeving? Walk&Talk is de ontmoetingsplek voor
werkzoekenden in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente Rhenen.
Er worden veelvoorkomende onderwerpen rond werkzoeken besproken door gastsprekers. En natuurlijk een hartelijk ontvangst met koffie
en thee. Walk&Talk is dé ontmoetingsplaats voor werkzoekenden!
Je bent van harte welkom bij de Walk & Talk bijeenkomst op
dinsdag 6 juli 2021. Het thema zal zijn:

Bewegen naar werk!

Wat wordt jouw volgende stap?
Onder leiding van Jos Roukema
(activeringscoach)
Jos Roukema zet zijn ervaring als coach en de natuur in om mensen verder
te helpen. Wandelend in de natuur zoeken we de stappen die nodig zijn om
verder te komen. Het resultaat van onze ontmoeting bij deze Walk&Talk zal
zijn dat je een doel en een stappenplan hebt. Hiervoor maakt Jos gebruik van
de natuur. Trek je wandelschoenen maar aan en neem een notitieblok mee.
We zien je graag op dinsdag 6 juli. Tijd: van 9:30-11:30
Aanmelden of voor meer informatie kun je bellen met Nicole Vijgeboom
06-42531554 of stuur een mail naar walkentalkrhenen@gmail.com

Zijn jullie dat gezin waar zij eens
per week mag komen aanwaaien? Of wil je meer informatie?
Dan kun je contact opnemen
met Lieke via lieke@buurtgezinnen.nl of 06-10812552. Voor
meer informatie over Buurtgezinnen kun je terecht op de site
www.buurtgezinnen.nl

Atelier
het
Hof
kledingreparatie & stomerij
• Kledingreparatie
• Kleding op maat
• Nieuwe kleding
• Nieuwe gordijnen
• Ook voor al uw leeren suède reparaties

Het juiste adres voor al
uw kledingreparaties
Frederik van de Paltshof 26 • 3911 LB Rhenen • 06-87365298

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Asperges, bijna klaar…
door Matthijs Smits

Een bijzonder jaar, dit jaar, in
allerlei opzichten. Ook ten aanzien van asperges. Eigenlijk
hebben we dit jaar een normaal
(misschien iets frisser) voorjaar
als uit mijn jeugd. Enne….asperges zijn erg afhankelijk van het
weer, lees water en warmte. Een
bijzonder aspergejaar: vroeg en
traag begonnen. Regelmatig
krijg ik dan ook de opmerking
dat ze mij nog helemaal niet buiten hebben zien zitten te midden van asperges en alles wat er
mee te maken heeft.

valling. Hij stond er in de opvoeding
helemaal alleen voor. Het meisje was
van mening dat vaders zich meer
bezig mochten gaan houden met de
opvoeding. De eerste Vaderdag werd
gevierd op 19 juni 1910. Voor Nederland is gekozen voor de 3e zondag
van juni. Het geval wil dat het zondag
20 juni ’21 Vaderdag is en maandag
21 juni ’21 de laatste asperge steekdag. De laatste dag dat er verse asperges zijn….huhhh net op tijd.

Ik wil dit eigenlijk wel goed maken. IJs
en weder dienende beloof ik zaterdag voor Vaderdag onze aspergetraditie voort te zetten. Uiteraard met
in achtneming van de Coronamaatregelen. Asperges, gratis geschild
natuurlijk, van onze eigen aspergeboer met aspergesoep, aspergewijn
en aspergequiche. Voor op de stoep!
Geen fanfare, maar wel feest.
Nu is het zondag aanstaande ook Vaderdag en ik dacht: waar komt dat
eigenlijk vandaan? Volgens google is
Vaderdag ontstaan omdat een meisje
in Amerika van mening was dat haar
vader niet genoeg te horen kreeg
hoe geweldig hij eigenlijk was. Hij
had een verleden, waar zij eigenlijk
vol bewondering tegenaan keek. Hij
heeft een tijd gediend in het leger
en verloor zijn vrouw tijdens een be-

Met deze zomerse temperaturen
hebben we inmiddels al enkele
terrasjes maar ook voorstellingen
achter de rug. Heb jij ook Kunst aan
het Klompenpad meegemaakt? Het
belooft veel goeds voor het warmste
jaargetijde van 2021.

Za 10 juli 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, inclusief
reservering, programma en drankje.

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.

Prijs: 0 t/m 18 jaar: gratis. CJP/student:
€5,00. Volwassenen: €10,00, inclusief
reservering, programma en drankje.

Terugkerende evenementen

t/m 17 augustus

Locatie: de Vlam, Beukenlaan 2, Rhenen.
Prijs: €20,00

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.

Orgelconcert Rien Donkersloot
Locatie: Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen.

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

Pianoconcert Nicolas van Poucke

Vr 16 juli om 12:30 uur

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

Za 7 augustus om 20:15 uur

Danswandeling over de Laarsenberg
met Dance with Joy

Za 26 juni om 16:30 en 20:00 uur

Foto: Matthijs Smits

JUNI & JULI 2021

Wij blijven ons beste beentje voor
zetten en hopen dat ook jij mee doet,
om het samen zowel veilig als leuk te
houden. Wij hebben zin in de zomer
en vieren dat graag samen met jou!

Losse culturele events

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 ...
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CULTUURLADDER

Kunst die je moet voélen. Exposities van
o.a. Mascha Bossuyt
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn.

Prijs: kijk op www.cultureleregio.nl.

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

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

t/m 6 juli

Locatie: Rhenen-Veenendaal
Prijs: gratis. Meer info via: www.dancewithjoy.info/nieuws.
Kunstenaars van het Jaar 2020 in de Kijker

t/m 28 augustus 2021
Raadsel van de Rijnpoort

Locatie: Stadsmuseum Rhenen, Markt 20.

Openingstijden: di t/m za, 10-16 uur.
Prijs: 0 t/m 5 jaar: gratis. 6 t/m 16 jaar:
€4,00. Volwassenen: €6,50, inclusief
een kopje koffie of thee.
‘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

Eigen & Wijs Lokaal | Juni 2021

Op zoek naar versterking voor het team
Hallo mijn naam is Gea Smalburg
In 2017 heb ik een “chillclub” De Lay-Aut opgericht. Deze is bedoeld voor
jongeren met een beperking. Jongeren die behoefte hebben aan contact
met leeftijdsgenoten, maar wel in een gemoedelijke en veilige sfeer.
Helaas, door corona, is ook de
Lay-Aut
tijdelijk
gestopt, maar we
hopen dit toch
voort te zetten zodra dit weer mogelijk is. De Lay-Aut
wordt gehouden
op een vrijdag om
de drie weken van
19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur.
Dit doen we in de
Westpoort in Rhenen. Wij zijn met
vier vrijwilligers
en zouden HEEL
GRAAG ons team
willen versterken
met enthousiaste
vrijwilligers. Er is
wel enige affiniteit nodig met deze
geweldige, maar ook kwetsbare doelgroep. Wij doen allerlei leuke dingen
met elkaar, spelletjes, gamen en soms
ook leuke activiteiten buiten.

Inloopuur Maatjesproject Humanitas
Tandem
Iedereen kan zich eenzaam voelen, ongeacht z’n leeftijd, levensverhaal of leefomstandigheden. De stap om weer onder
de mensen te komen is dan vaak
gemakkelijker te nemen als je
met z’n tweeën bent. Met een
‘maatje’ van Humanitas Tandem
bijvoorbeeld.
Op zoek naar een maatje, of wil jij
graag een maatje voor iemand zijn,
maar ben je benieuwd of het project
wel bij jou past? We vertellen je er

graag meer over tijdens ons maandelijkse inloopspreekuur in de Buurtgarage (Valleiweg Rhenen). Vanaf
maandag 7 juni staan wij van 14.00
tot 16.00 met een kopje koffie of thee
voor je klaar om je te informeren en
met je mee te denken.
Loop dus gerust eens binnen!
Aanmelden voor het inloopspreekuur
kan via maatjes.nederrijn@humanitas.nl / 06-12066504 (bel of app)
of kom langs, dan schrijven we je ter
plaatse in. Ontmoeten we jou/u?

Nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten over de Lay-Aut? Bel me
gerust. Ook jongeren die op zoek
zijn naar gezelligheid en een extra steuntje in de rug nodig hebben
om contact te maken kunnen mij bellen. Mijn telefoonnummer is
0611159061 of mail naar: delayaut@gmail.com

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

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

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

Schuifpuien van hout, kunststof of aluminium

Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Achterstraat
47 || 4054
4054 MS
MSEchteld
Echteld
Achterstraat 47
Tel.
30 || info@vangessel.nl
info@vangessel.nl
Tel. (0344)
(0344) 64
64 25
25 30

www.vangessel.nl
www.vangessel.nl

Rhenen: 0317-750232
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Veenendaal: 0318-750203
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In gesprek met Johan en Jacob van Leeuwen in Opheusden
Ik zit aan tafel met Johan van Leeuwen die samen met zijn echtgenote
oprichter is van V.O.F. Van Leeuwen Wandafwerking.
Voordat het tot oprichting van deze V.O.F. kwam was de heer van Leeuwen
ruim 28 jaar werkzaam in de kippenhouderij/broederij. In zijn vrije tijd deed
hij al menige behangklus voor vrienden, kennissen en bedrijven. Dit is in het
jaar 2000 de aanleiding geweest voor het ontstaan van Van Leeuwen Wandafwerking.
Inmiddels werkt hij samen met zijn zoon Jacob, die ook is toegetreden tot het
bedrijf. De opdrachten komen van de particulier, schildersbedrijven, binnenhuisarchitecten, zorginstellingen en/of bouwbedrijven.

tiele behangsoorten, enz. Zij vertellen u er graag meer over. Zowel Johan als
Jacob, die inmiddels ook is aangeschoven, vertellen met veel passie mooie verhalen over de diverse uitgevoerde opdrachten. De vrouw des huizes verzorgd
overigens de administratie en de planning. Met name de planning is belangrijk
en zeer bewerkelijk en loopt niet altijd zoals gewenst. Bouwprojecten e.d. lopen nogal eens vertraging op, al is het maar 1 dag, de planning moet worden
aangepast.
Al met al een mooi bedrijf met gedreven en enthousiaste mensen. Voor al uw
behangwerk dus naar Van Leeuwen Wandafwerking in Opheusden!
(tel: 0488-441818)

Met zijn tweeën voeren zij praktisch elke behangopdracht uit. En niet alleen in Utrecht
en Gelderland, maar nagenoeg door heel Nederland. De ene klus is de andere niet, de verscheidenheid van behangwerk is divers. Denk
aan het behangen van woningen met behang
of Renovlies. Maar ook het behangen van
cruiseschepen (binnenvaart) met duurzaam
en/of zeer luxe behang of één van de grootste
kantoorgebouwen van Nederland, zowel wanden als plafonds. Wanden met fotobehang of
akoestische behangopdrachten komen ook
regelmatig voor. Met name het aanbrengen
van akoestisch -en fotobehang is de specialiteit van Jacob, dit is zeker niet voor iedereen
weggelegd. U kunt als klant overigens uw fotobehang ook geheel door hen laten verzorgen. U levert een foto aan en zij zorgen voor
goede kwaliteit fotobehang. Het gebeurt namelijk nog regelmatig dat het fotobehang
welke rechtstreeks bij een webshop besteld
is, niet van goede kwaliteit is.
Naast fotobehang zijn er diverse soorten
akoestisch en geluidsabsorberend behang:
behang met een foam-achtige vulling en tex-

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

Verzekeringen
Uw toegewijde
financieel adviseur

Hypotheken

Deskunig advies en
persoonlijke service

Financieringen

Voor particulier,
ZZP en mkb

Pensioenen

Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN
info@commitmentverzekeringen.nl | (0317) 61 39 66
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Commitment verzekeringen
Achterbergsestraatweg 1
3911 CR Rhenen
T (0317) 61 39 66
E administratie@commitmentverzekeringen.nl
I www.commitmentverzekeringen.nl
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Tennisclub Lienden biedt zomeruitdaging; de Zomer Challenge
Lienden – Tennisclub Lienden
biedt deze zomer tennis voor
voetballers, volleyballers en andere teamspelers die een zomerstop
hebben van hun eigen sport. Ook
sporters die veel binnen sporten
en in de zomer naar buiten willen
zijn van harte welkom om mee te
doen aan de Zomer Challenge.
De Zomer Challenge is een compact
lidmaatschap van drie maanden in de
maanden juli, augustus en september
waarbij spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen wanneer het hen uitkomt. Daarnaast kunnen de spelers 3
tennislessen volgen onder begeleiding
van een gecertificeerde trainer en doen

zij mee aan het Zomer Challenge eindtoernooi. De Zomer Challenge is niet
alleen voor volwassenen, maar ook
leuk voor kinderen die een zomerstop
hebben van een sport of kinderen die
willen ontdekken of tennis wat voor
hen is. Kosten zijn €25,- + optioneel
drie duo-lessen voor €60,-. Voor meer
informatie en aanmelden ga je naar
www.tclienden.nl
Over Tennisclub Lienden
Het tennispark heeft vier kunstgrasbanen, die onder bijna alle weersomstandigheden te bespelen zijn. Wij hebben
een gezellig clubgebouw, dat hoger ligt
dan de banen, zodat jij een prima overzicht hebt op de banen 1, 2 en 4.

Workshop pyrografie (houtbranden)
Afgelopen zaterdag zijn wij blij
verrast met een workshop pyrografie (houtbranden) Bij Mascha
Bossuyt, welke georganiseerd
was door Mark samen met
Mascha.
Na een ontzettend warm welkom met
koffie, limonade en wat lekkers erbij, gingen wij, 4 volwassenen Hans,
Mark, Mariëlle, Yolanda en 3 kinderen
aan de gang met wat stukjes hout en
een brander om te oefenen. Mascha
legde e.e.a. zeer goed uit en toonde
een geduld met ons waar ik jaloers
op ben. Hierna was het de bedoeling
dat we zelf een stukje hout mochten
uitzoeken om mee te gaan werken uit
een mand met allerlei soorten hout,
Eiken, teak, kersen etc. Sommige
stukjes hout spreken tegen je en zeg-

gen bv maak dit hiervan en jazeker,
dat heb ik geprobeerd. (Zie de foto
van mijn beginnerskunst) Voor de
kinderen was er natuurlijk het internet, waar zij een mooi of leuk plaatje van konden downloaden, uitprinten en op het hout konden branden.
Mark maakte natuurlijk een Eigen
& Wijs ontwerp, terwijl Mariëlle een
leuk item voor bij de voordeur maakte. De kinderen verraste mij met hun
focus op wat ze aan het doen waren
terwijl ze normaal alleen maar gefocust zijn op hun telefoon of het internet. Voor mij persoonlijk was het als
een thuiskomen m.b.t. mijn creativiteit. Vroeger toen ik nog wat vrije tijd
had, deed ik heel veel dingen maken
en creëerde menig mooi item. Maar
helaas de laatste 18 jaren alleen maar
druk, druk en druk en geen tijd.
Een aanrader voor
iedereen die eens wil
onthaasten en/of terugkijken naar waar
hun creativiteit is gebleven en herontdekken of die wil gaan
ontdekken wat je leuk
vind om te gaan doen.

Contactgegevens
Adres: Papestraat 5, Lienden
E-mail: secretaris@tclienden.nl

C
zoekt ondernemende collega’s ter uitbreiding van haar werkzaamheden

Uw toegewijde makelaar...

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

Junior adviseur verzekeringen
Ervaren financieel administrateur
Junior salarisadministrateur
Ervaren salarisadministrateur

Verkoop
Aankoop
Verhuur

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.

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

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

