Eigen &
Wijs Lokaal

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

BETUWS FESTIVAL
20 t/m 22 aug. P2

Zomer in Werkplaats
De Steiger P6

Duizendpoot
Extraordinair P9

Week 28 2021
Oplage: 21.000 exemplaren

KUNST-EVENT Landgoed Zonheuvel P11

Rhenen en de toekomstige passantenhaven
door Erik Helmers

Onlangs een mooie presentatie
mogen bijwonen van burgemeester Hans van der Pas, samen met
een aantal Rhenense initiatiefnemers, van de plannen voor een
e/301/t-betuws-festival
passantenhaven
KETinS! het mooie
OP NU TIC
O
K
Rhenen.
De toerist weet Rhenen al te vinden. Dit
stadje aan de Rijn heeft al veel bezienswaardigheden, zoals de Cunerakerk,
Ouwehands Dierenpark, Natuurgebied
Plantage Willem III, de Grebbeberg
met zijn prachtige vergezichten over
de Betuwe, Militair Ereveld Grebbeberg, Natuurgebied de Blauwe Kamer,
Stadsmuseum Rhenen en de leuke binnenstad met zijn vele unieke winkels
en uitstekende restaurants. Rhenen is
al goed te bereiken via de weg en met
de trein, maar nog niet echt goed via
het water.Daarom heeft een aantal
Rhenense ondernemers de handen ineen geslagen. Deze bekende Rhenenaren, Hans en Gert van de Glind, Adrie
Gerritsen, Jan Bouwhuis en Edwin van
Kalkeren zijn een initiatief gestart om
toeristen van Rhenen ook via het “water” makkelijker toegang te geven. Met
name Hans en Gert van de Glind zijn de
kar-trekkers.
Adrie Gerritsen legt uit: “Op dit moment is de huidige passantenhaven
niet echt een visite kaartje voor Rhenen. Plezierjacht eigenaren leggen nu
niet snel aan voor 1-nachtje en zij varen veelal door richting Wageningen

Illustratie Buro SRO te Arnhem

of richting Wijk bij Duurstede. En dat
is zonde voor ons stadje. Bovendien is
er slechts plaats voor 7 vaartuigen. Het
plan van de nieuwe passantenhaven betreft een grotendeels omsloten aanlegplaats voor 49 jachten. (het wordt geen
jachthaven om boten te stallen voor
bijvoorbeeld de wintermaanden) Het
is echt bedoeld als jachthaven voor de
recreatie. Het plan voorziet bovendien
in de aanleg van een 9-tal standplaatsen voor campers. Ook deze doelgroep
is groeiende.” Regeren is vooruitzien is
ook het motto bij deze initiatiefnemers.
En ook hier blijft het niet bij. De huidige
loswal wordt ook in de plannen te worden meegenomen. Betere voorzieningen en een parkeerplaats. Om speedboot eigenaren tegemoet te komen zal
ook een mogelijkheid moeten komen
om boten te water te laten. De huidige
plek bij Moeke is verre van ideaal. Veel

ONTSLAG?

speedboot eigenaren wijken nu uit naar
de overkant van de Rijn om daar hun
in het water te laten zakken. Ook dit is
niet ideaal. De grootste vereniging in
Rhenen, visvereniging De Voorn is zijdelings ook betrokken bij het project.
Een van hun wensen is de mogelijkheid
om een mogelijkheid te creëren voor
minder valide om te kunnen vissen. Een
speciale vis-steiger is dan ook in het
plan meegenomen. Top. Uiteraard is
het van groot belang dat omwonenden,

restaurant Moeke en vele andere partijen worden geïnformeerd en worden
benaderd om mee te denken. De initiatiefnemers zijn zich ervan bewust, dat
er nog een aantal hobbels moet worden genomen. Met alle partijen, zoals
Utrecht Landschap en Rijkswaterstaat
wordt druk overleg gevoerd. Het gemeentebestuur en de g e m e e n t e raad zal uiteraard ook met de plannen
akkoord moeten gaan. De plannen zien
er prachtig uit (zie foto) en het zal zeker een aanwinst voor ons mooie Rhenen zijn. Realisatie van deze plannen:
2022/2023. Ik kan het al voor mij zien:
mooie plezierjachten (niet van het formaat drijvend flatgebouw) kunnen
aanleggen en de opvarenden kunnen
even tot rust komen, de bezienswaardigheden bezoeken en uiteraard een
hapje eten in één van onze uitstekende
restaurants, na uiteraard te hebben gewinkeld in het centrum.Camper bezitters kunnen van een luxe parkeerplek
gebruik maken zonder dat zij het gevoel krijgen dat zij op een parkeerplaats
staan. Ik kan haast niet wachten. Tegen
de initiatiefnemers kan ik alleen maar
zeggen: Heren prachtig plan en hopen
dat het gerealiseerd gaat worden.

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Kleintjes worden groot...
door Matthijs Smits

Ik bedoel niet dat onze Kees 30
jaar geworden is. Ik bedoel ook
niet dat de winkel groter is. Ik
doel op onze nieuwe notenbrander. Een prachtig apparaat,
een krachtige brander en ruime mandjes om onze noten te
branden. Het grote voordeel zit
ook in het feit dat het dubbele
mandjes zijn, dus hebben ook
sneller een heerlijke notenmelange... Gebakken in een super
kwaliteit arachideolie, pindaolie
om precies te zijn, gemaakt van
grondnoten. Vroeger noemde
ze deze olienootjes!
Arachideolie is een neutrale, plantaardige olie die relatief gezond is.
Allereerst zijn de vetzuren grotendeels onverzadigd, iets dat goed is
voor de vethuishouding in je lichaam.
Wel is het belangrijk dat je niet al te
veel arachideolie eet, omdat er relatief veel omega-6 in zit. Dat is op
zichzelf niet ongezond, maar wordt
dat wel wanneer je er te veel van binnenkrijgt in combinatie met te weinig
omega-3. Eet dus ook voldoende
vette vis of lijnzaad als je met grote
regelmaat gebruik maakt van arachideolie. Zo is noten branden een gezonde aangelegenheid.
Noten bestaan voornamelijk uit vet,
en dan vooral uit goede, onverzadigde vetzuren. Die heb je nodig in je
dagelijkse voeding. Het is belangrijk

dat je gezonde vetten kiest, zoals die
uit noten en zaden worden gelinkt
aan een lager LDL- cholesterolgehalte en een kleiner risico op bepaalde
chronische ziekten. Zo....het is nogal
technisch geworden, maar wie de pit
wil hebben, moet eerst de noot kraken. U mag het eventueel weer vergeten…….

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

Autoverhuur

van Oort

AUTOVERHUUR
Bakwagens
Bestelbussen

Foto: Matthijs Smits

Personenbussen
Kleine bestelbussen

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

Bestelauto’s
Personenauto’s

Valleistraat 8-10 • Veenendaal • 0318-524907
avo@autobedrijfvanoort.nl • autobedrijfvanoort.nl

SLA NU UW SLAG!

SALE
PROFITEER VAN ONZE
SALE AANBIEDINGEN
IN ONZE WINKEL!

VT4-2019 - 1/8, 93 x 66,25

OP HEEL VEEL SCHOENEN
VAN DE ALLERBESTE
MERKEN NU KORTINGEN
TOT
WEL

50%

Rozenstraat 1A
4043 KN Opheusden
0488-870006

www.fredvandijkschoenmode.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Coronamonsters van Stadsmuseum Rhenen zijn weer bij de kinderen thuis
Coronamonsters in alle kleuren en gedaanten hingen sinds april aan
de tuinhekken van Stadsmuseum Rhenen. Maar sinds 1 juli zijn ze weg.
De kinderen van De Buurtgarage in Rhenen mochten hun spandoekjes
met hun coronamonster zelf van de hekken halen. Aimée, Sjors, Sanne,
Dounia, Sem, Eline en Maud waren hiervoor speciaal naar het museum
gekomen, met hun familie. Trots werd een groepsfoto gemaakt bij het
museum.

Hun schildermeester Rob Jansen, zelf vrijwilliger bij Stadsmuseum Rhenen,
overhandigde aan ieder kind een gouden penseel met hun naam. Dit als herinnering aan geslaagd experiment: een kinderexpositie in Stadsmuseum Rhenen. Met een glas kinderchampagne toosten kinderen, ouders en grootouders, op nóg meer van dit soort initiatieven in Stadsmuseum Rhenen.
Van passanten heeft Stadsmuseum Rhenen heel veel reacties gekregen. Heel
wat mensen zijn aan het praten gezet over wat corona voor kinderen betekent. De tentoonstelling buiten gaf levendigheid in stille tijden voor het museum. Gelukkig zijn het museum én de prachtige museumtuin met terras weer
open, en worden volop bezocht.

www.stadsmuseumrhenen
Stadsmuseum Rhenen
Markt 20 (hoek Kerkstraat)
3911 LJ Rhenen
Open di t/m za van 10-16 uur
Museumkaart geldig

KOM JIJ IN

Steakhouse Cunera
Heb jij onze
steaks al
geproefd?

Keuze uit:

Rib eye
Kogelbiefstuk
Entrecote
Rumpsteak
T-bone (800gr)
Lamsrack

Extra:

Gebakken champignons
Gepofte aardappels met
rozemarijn
Maiskolf
Diverse sauzen

Inclusief friet, salade en
stokbroodje kruidenboter
Grebbeweg 1 3911 AS Rhenen

ONS TEAM
M?
Zit techniek in jouw genen en ben je op zoek
naar een nieuwe (of misschien wel je eerste)
uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter uitbreiding van ons monteurs- en
verkoop team zijn wij op zoek naar een:

MONTEUR WITGOED

(buitendienst)

IN- EN VERKOPER
(binnendienst)

WWW.K
KORPERSHOEK.E
EU

Reserveer op: 0317-612 426
Colofon
Eigenwĳs Lokaal Gemeente Rhenen,
Gemeente Neder Betuwe, Lienden,
Ommeren en Ingen.
21.000 Exemplaren
RHENEN, ELST (utr), ACHTERBERG,
DODEWAARD, OPHEUSDEN, KESTEREN,
OCHTEN, IJZENDOORN, ECHTELD,
OMMEREN, INGEN en LIENDEN
Onze kranten verschĳnen maandelĳks per regio met een
Eigen Lokale Eigenwĳs uitvoering.
De totale oplage is 120.000 Exemplaren.
Gemeente Veenendaal, Scherpenzeel en
Renswoude, Gemeente Tiel / Buren
Gemeente Wageningen, Gemeente Culemborg
Uw advertentie of artikel bĳ ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de
mogelĳkheden.

4

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

WWW.TUINCENTRUMVANINGEN.NL
VOORSTRAAT 4
LIENDEN
TEL. 0344-603663
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Steungezin gezocht!
Buurtgezinnen steunt gezinnen
die overbelast zijn (vraaggezinnen) door hen te koppelen aan
gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Buurtgezinnen wil
voorkomen dat de problemen
in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat kinderen fijn
kunnen opgroeien in hun eigen
gezin.
Buurtgezinnen in Neder-Betuwe
zoekt voor een gezin uit Eritrea
met twee zonen van 3 en 1 jaar
een steungezin. Dit gezin woont
nog maar pas in Dodewaard en wil
dolgraag de Nederlandse taal en
cultuur leren. Ze zouden het fijn
vinden om hun eerste woorden en
zinnen in het Nederlands te gaan
oefenen met mensen die daar voor
open staan. In de afgelopen tijd
was het door Corona helaas erg
lastig om nieuwe contacten te leggen. Daarnaast is het ook fijn als de
jongens één dagdeel per week bij
het steungezin mogen spelen, zodat hun ouders zich kunnen focussen op hun inburgering.

tje is vrolijk en kan zichzelf goed
vermaken. Hij kijkt eerst de kat uit
de boom en weet op zijn leeftijd
al goed wat hij wil. Hij houdt van
gezelligheid en vindt het leuk om
naar kinderliedjes te luisteren.
Zie jij het als een uitdaging om dit
gezin meer te leren over de Nederlandse taal en cultuur en/of zijn
deze jongens 1 dagdeel per week
welkom om te komen spelen?
Meld je dan aan als steungezin via
www.buurtgezinnen.nl/neder-betuwe

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

Neem voor meer informatie contact op met Froukje van Haut,
coördinator van Buurtgezinnen
in Neder-Betuwe via mailadres
froukje@buurtgezinnen.nl of bel
naar 06-22961694.

De oudste van het stel gaat 4 ochtenden per week naar de peuterspeelzaal en geniet met volle teugen van het spelen. Hij heeft lekker
veel energie en speelt graag buiten.
Hij doet graag dingen samen, hij
luistert goed en kan wel wat uitdaging gebruiken. Zijn jongere broer-

Montagebedrijf GVA

siaste
is op zoek naar enthou

Hekwerkmonteurs
e)
or 40 uren p/wk (fulltim

vo

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

75,-

ze krant?
Uw advertentie in on
Wilt u maandelĳks publiceren over
uw vereniging/school of stichting?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
0317-615103 (optie 6)
info@eigenwĳslokaal.nl
(t.a.v. Yolanda Gerritsen
of Mark Lieftink)
www.eigenwĳslokaal.nl

• Geen 9 tot 5 mentaliteit

36 - 38

U voordeel Van Arkel

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.

HILL FASHION
Hoera Hill Fashion bestaat 1 jaar!

Wĳ willen dit graag met jullie vieren, en geven daarom
de hele maand Juli 20% KORTING op onze hele
collectie!Gebruik hiervoor de kortingscode ‘JARIG’
Om het nog feestelĳker te maken, krĳg je ook nog eens een leuke
give-away bĳ je aankoop!

www.hillfashion.nl

  

• Niet bang voor vieze handen
• Leergierig
• Ervaring is geen must

uw specialist in
het arbeidsrecht.

Meer informatie:




Gerrit van Asch
0651437766
hekwerkmontagebedrijfvanasch@hetnet.nl

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Zomer in Werkplaats De Steiger
door Carolien IJkel – coördinator De Steiger

Regelmatig krijg ik de volgende vragen: wat doen jullie nu precies bij
werkplaats De Steiger? Is de naam De Westpoort verandert in De Steiger? Is het een sociale werkplaats geworden? Wat kan ik doen bij de
Steiger? Heel veel vragen, die een goed antwoord verdienen.
Een aantal jaar geleden is een groepje (zorg) organisaties gestart met het
nadenken over een laagdrempelige ontmoetingsplek. Een plek waar je even
kunt aanmeren, om bij te praten, om te overleggen, om mee te doen. Deze
plek heeft de naam Inloop Participatie Punt gekregen. Eigenlijk een naam die
niet bepaald uitnodigde of iets zei over de mogelijkheden van deze plek. In
juli 2020 hebben we daarom de naam
veranderd in Werkplaats De Steiger.
Een plek waar gewerkt wordt aan het
maken van mooie dingen, aan het ontwikkelen van je eigen talenten, een ontmoetingsplaats en een plek waar je kunt
samenwerken met anderen. Daar komt
de naam Werkplaats vandaan. De Steiger refereert aan onze plek aan de Neder-Rijn, waar je kunt aanleggen, even
op adem kunt komen en mag genieten
van het moois om je heen.

gebouw nu eenmaal veel ruimte en mogelijkheden biedt. Maar we hebben ook
activiteiten in de Buurtgarage. De laatste vraag: wat kan ik doen bij De Steiger
is makkelijk te beantwoorden. Kom langs en kijk wat er te doen is. En mocht
jouw activiteit er niet tussen staan, dan kijken we samen of we hier iets van
kunnen maken. De Steiger is er voor jou en door jou! Ook voor vrijwilligerswerk om wat werkervaring op te doen, behoort tot de mogelijkheden. Let wel,
wij organiseren tot nu toe onze activiteiten voor volwassenen. Nieuwsgierig
geworden? Bel voor een afspraak met Carolien IJkel op 06-36034663.
Deze zomer draaien onze activiteiten gewoon door. Je bent van harte welkom
bij onze naaiclub, schilderclub, tuinclub, atelier, kleiclub, praatclub en kookclub!

Werkplaats De Steiger heeft verschillende activiteiten opgebouwd de afgelopen
jaren. Allemaal op basis van inbreng van
de deelnemers. De verscheidenheid en
de verschillende achtergronden van de
deelnemers maken ook dat het activiteitenprogramma heel divers is geworden. Wij vinden het heel leuk om naar de
ideeën van de deelnemers te luisteren
en te zoeken naar de mogelijkheden om
deze uit te voeren. Eerlijk gezegd kan
het nooit gek genoeg! Daarnaast kijken we dan ook op welke locatie deze
activiteit het beste past. Zo zijn er veel
activiteiten in de Westpoort, omdat dit
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Roosmarijn Scheffer, kledinglijn With
Mad Love
door Erik Helmers

CULTUURLADDER

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.

JULI & AUGUSTUS 2021

Het weer gaat de goede kant op, de
vakantie is aangebroken en in Rhenen
en omstreken kan je zeker het een en
ander doen. We vinden het fijn dat
het weer meer zomer mag zijn.

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.
Een mooi verhaal en prachtige
outfits.

Met pijn in ons culturele hart hebben
wij afscheid genomen van onze trouwe voorzitter Dineke Jansen. Na maar
liefst acht jaar strijden en verspreiden
gaat zij verder, we zullen haar missen.
Tegelijk verwelkomen wij met open
armen haar vervangster Riet van der
Wielen. Veel succes gewenst! Wat een
tijden, nu ook de kunstenaars meer
mogen organiseren. En dan hebben
we het beste nog te gaan!
Volg ons op Facebook en Instagram
via @cultuurinrhenen voor educatieve
nieuwtjes, funfacts en achtergronden
op cultureel gebied.

Losse culturele events
Vr 16 juli om 12:30 uur

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

Prijs: kijk op www.cultureleregio.nl.
Za 7 augustus 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, inclusief

reservering, programma en drankje.
Za 11 september - OMD 2021

‘Mijn monument is jouw monument’

Locatie: verschillende kerken, molens,
monumenten en musea in Elst en Rhenen zullen geopend zijn. Later meer.
Prijs: gratis.

Terugkerende evenementen
Culturele tochten met safarischip De
Blauwe Bever
Locatie: Rijnkade 1, Rhenen.

Prijs: 0 t/m 12 jaar: €9,00.
Volwassenen: €18,00.
t/m 17 augustus 2021

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
Op zaterdagen 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

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. Vorig jaar was de kunstexpositie een groot succes en is het
de Stichting gelukt om alles coronaproof te organiseren. Het evenement
werd toen gehouden op Landgoed Sandenburg. Meer informatie: www.cultureleregio.nl
Kunstroute Rhenen
In het weekend van 28 en 29 augustus
en van 4 en 5 september wordt in Rhenen de Kunstroute georganiseerd. In die weekenden kun je exposities bekijken en kunstenaars bezoeken in hun ateliers. Ook zijn er verzamellocaties
door heel Rhenen waar je kunstwerken van meerdere kunstenaars kunt zien.
Meer informatie: www.cultuurinrhenen.nl
Dineke Jansen neemt afscheid als voorzitter van het Cultuurplatform
Rhenen
Dineke Jansen is ruim 8 jaar voorzitter geweest van het Cultuurplatform
Rhenen. Zij heeft een bepalende rol gehad in de structuur, de samenstelling

en de successen die de afgelopen jaren zijn bereikt. Dineke heeft besloten
haar zittingsperiode af te ronden en het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter. De redactie van deze krant bedankt Dineke voor haar inzet
en wenst haar veel succes toe met haar nieuwe plannen! Met haar sprankelende persoonlijkheid, enthousiasme en vaardigheid om mensen bijelkaar te
brengen, heeft zij veel kunnen bereiken voor Rhenen. De nieuwe voorzitter
van het Cultuurplatform Rhenen wordt Riet van der Wielen. Zij is goed bekend met de maatschappelijke partijen in Rhenen. Daar gaan we vast meer
van horen binnenkort!
Mini Bibliotheek
Op de Groeneweg in Rhenen is een
nieuwe mini bibliotheek gestart.
Op de hoek van de Groeneweg en
de Molenstraat, tegenover het
zwembad. We hebben even
in het kastje gegluurd en er
staan leuke boeken in. Geregeld komt er iemand gratis
een boek lenen of omwisselen. Op meerdere plekken in Rhenen zijn nu mini
bibliotheken. Heb jij ook een
mini bibliotheek? Post dan een
berichtje op de Facebookpagina
van Eigen & Wijs Lokaal.
Kinderburgemeester Rhenen
Sinds 2020 heeft Rhenen een kinderburgemeester: Mila Petersen (11). Zij
is de eerste kinderburgemeester van onze gemeente. Haar benoeming was
voor het schooljaar 2020–2021. Mila heeft zich zeer actief ingezet en verschillende initiatieven genomen. De gemeente Rhenen is nu een sollicitatieprocedure gestart voor de nieuwe kinderburgemeester. Tot 14 juni konden
kinderen hun interesse kenbaar maken. We zijn erg benieuwd wie het gaat
worden komend schooljaar en bedanken Mila voor haar inzet!

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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SummerSALE
Doe de slaaptest en
profiteer van persoonlijk
(zomer)voordeel

Doe de

Slaaptest

en ontdek
jouw persoonlijke voordeel

Boek jouw slaaptest
van 1907,- voor

1430,

25

Boxspring Viken

Ondersteuningsniveau 1/5. Afmeting
140x200 cm. Incl. pocketveermatrassen
en koudschuimtopper.
Elektrisch van 2977,00 voor 2232,75

Draai- en schuifdeurkasten

Showroom SALE

70% korting op Morgana
showroom matrassen

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen
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Cees Verhaaf, duizendpoot extraordinair
door Erik Helmers

Op aanraden (meer dringend advies) van mijn contact Renza Frings zit
ik tegenover Cees Verhaaf in Kesteren. En ik moet zeggen ik ben blij dat
ik haar dringende advies heb opgevolgd.
Cees is niet zomaar een man met talent hij is meer een man met buitenaardse
kwaliteiten. Ook een zeeeeer enthousiast verteller en zeker als het over Kesteren gaat. Hij laat mij al snel genieten van een aardig boekwerk dat hij samen
met Kobus van Ingen en in samenwerking met de winkeliersvereniging in Kesteren heeft samengesteld. Het boek over Kesteren volgt het principe van de
oude Verkade albums. De oudere onder ons kennen het nog vast wel. Album
kopen en door de koper zelf vullen met foto’s die bij de tekst horen. Die foto’s
waren verkrijgbaar bij de aangesloten winkels. Bij elke tien euro besteding 4
plaatjes gratis. En in totaal 321 stuks. Deze actie bleek een groot succes te
zijn. Veel bewoners gaven aan niet meer buiten Kesteren hun inkopen te doen,
maar bij de plaatselijke middenstand.
Maar de kwaliteiten van deze man gaan verder dan zijn kennis over Kesteren.
Hij is schilder en maquettebouwer. Hij is al in zijn jeugd begonnen met tekenen en niet meer gestopt. Eerst alleen potlood maar vanaf zijn 18e ook met
aquarel. Inmiddels is hij overgegaan op schilderen met acrylverf. Hij laat mij
een groot aantal van zijn schilderijen zien en ik val van verbazing bijna van mijn
stoel. (let wel bijna). De precisie van de voorstellingen grenst aan het bovennatuurlijke. Veelal kerken en huizen in en rond Kesteren, maar ook daarbuiten.
Elk steentje van een gebouw elk takje aan de boom het is fenomenaal. Aan de
muur hangt een schilderij van de Cunerakerk- en toren. Ook hier het detail. Ik
ben sprakeloos. Gelukkig kan ik nog wel schrijven.
Niet alleen is Cees in het schilderen zeer bedreven. In zijn andere hobby maquettes bouwen van (stations) gebouwen, kerken en huizen heeft hij ook een
hoge graad van perfectie bereikt. En dat alles alleen naar voorbeeld van foto
en soms een bouwtekening of tekening. Zo heeft hij bijvoorbeeld het winterpaleis van Frederik V van de Palts, dat vroeger in Rhenen stond, geheel nagebouwd. En dat vanaf bouwtekeningen die nog door Henk Deys, DE kenner van
de historie van Rhenen, voor hem uit Duitsland zijn gehaald. Dit paleis staat
nu in het Stadsmuseum Rhenen.Hij werkt zijn ontwerpen niet uit op schaal.
Hij kijkt en gaat aan het werk. Met verbluffende resultaten. Inmiddels weten
velen hem te vinden en hij krijgt veel opdrachten. Zowel van particulier als
bedrijfsleven en gemeentelijke of provinciale diensten.

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

Tijd voor een nieuwe garagedeur!

www.ceesverhaaf.nl
In het gesprek geeft hij aan, dat
hij beschikt over een fotografisch
geheugen. Zo kent hij bijna elke
kerk in Nederland.!!. Hij wordt
vaak door kennissen getest. Als zij
ergens zijn en zien een kerk hup
een foto gaat naar Cees met de
vraag: “Waar zijn wij”. Het goede antwoord volgt vrij snel. En zo
gaat het gesprek nog enige tijd door. Hij geeft nog aan, dat hij altijd tijd tekort
komt. Er zouden meer uren in een dag moeten zitten.Ik zou zeggen neem een
kijkje op zijn site: www.ceesverhaaf.nl. Trek daar wel een avondje voor uit.
Cees bedankt voor het gesprek.

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

ZOMERAANBIEDING
Betaal geen
BTW bij aanschaf
van een geïsoleerde
garagedeur

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

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

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

In onze showroom werken wij op afspraak!
Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld
Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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14 juli Start certificatenverkoop

Klas 1 mavo/havo
Nu het aantal besmettingen afneemt, kunnen we
plannen maken voor de zomervakantie. Wat hebben onze jongeren in de
planning staan en wat zijn hun verwachtingen voor het aankomende jaar?
Daan:
“wij gaan een paar weken naar Drenthe. Ik ga
mijn vader ook helpen
met het werken in de
vrachtwagen”
Britt:
“ik ga mijn dertiende
verjaardag vieren. Hopelijk mag ik dit samen
met familie en vrienden
vieren”
Sem:
“na een moeilijke periode, mogen we toch weer leuke dingen doen. Ik gun
iedereen een leuke tijd”
Sven:
“ik ga op vakantie dit jaar. Ik hoop dat ik ook weer naar de bioscoop mag
om samen een film te kijken”
Amber:
“ik ga in de vakantie naar het vakantiehuisje van mijn oma, bij het Veluwemeer. Het is daar altijd heel gezellig en we kunnen sinds kort weer in het
zwembad, wel op afspraak , maar toch.

Stichting ‘t Brandtweer nodigt
belangstellenden uit voor koop
van certificaten door voor herbestemming en verduurzaming
van de voormalige brandweerkazerne, een Rijksmonument.
Stichting ‘t Brandtweer geeft vanaf
14 juli certificaten uit om gezamenlijk de Rijksmonumentale kazerne
te behouden voor deze en volgende
generaties. En er een aantrekkelijke
plek van te maken voor Ondernemen,
Ontmoeten en Ontdekken. Een burgerinitiatief voor en door Rhenenaren. Geïnteresseerden zijn welkom
om op 14 juli om 19:30 uur de informatiebijeenkomst bij te wonen over
koop van certificaten en de plannen
van Stichting ‘t Brandtweer, waarbij
we de inhoud van certificaten uitleggen en je vragen beantwoorden.

kleinschalige podiumvoorstellingen en een lekkere kop koffie of
thee
• Programmering is breed, aanvullend op het bestaande aanbod in
de stad, en komt tot stand voor en
door Rhenen
• Je krijgt zelfs een mooi rendement
en korting bij gebruik van ruimtes
We hebben al zo’n 25 certificaten
verkocht en stellen nog zo’n 35 certificaten beschikbaar. Op 14 juli start
de campagne, als je er niet bij kunt
zijn die avond, maak dan een persoonlijke afspraak met Stichting ’t
Brandtweer voor meer informatie
over de certificaten. Samen maken
we de stad. Doe mee!

Waarom is een certificaat iets voor
jou?
• Je helpt het Rijksmonument te
behouden voor deze en volgende
generaties
• Je wordt mede-eigenaar van een
stukje Rhenense geschiedenis
• De bijzondere slangendroog- en
oefentoren wordt weer in het licht
gezet
• ‘t Brandtweer wordt een plek
waar je kunt genieten van
cultuurhistorie, verhalen en
hedendaagse kunst
• In ‘t Brandtweer is ruimte voor
werken, vergaderen, ontmoeten,
workshops, lezingen, exposities,

!
e
e
m
e
o
D

Stichting ’t Brandtweer
www.tbrandtweer.nl
info@tbrandtweer.nl

Danique van Vuuren, passie voor dressuur
door Erik Helmers

Een prettig gesprek met deze jongedame uit Elst in Rhenen. Danique is
geboren en getogen in Rhenen/Elst en heeft in 2020 de HAVO opleiding
met succes afgerond. Na een tussenjaar te hebben genomen heeft zij
nu ingeschreven voor de Studie HBO Rechten in Utrecht. De keuze voor
Utrecht is mede gevallen door de makkelijke treinverbinding. Instappen in Rhenen en uitstappen in Utrecht. Makkelijker kan het niet.
In het tussenjaar heeft zij niet stilgezeten. Integendeel. Zij is zeer druk geweest. Lees verder in het artikel waarmee.
Zoals veel meisjes heeft zij vanaf haar 8e jaar pony gereden. Eerst op een paard
van de manege maar vanaf haar 13e jaar kreeg zij een eigen pony.
Zij was redelijk fanatiek, in de goede betekenis van het woord, en wilde dan
ook echt goed leren rijden. Haar ouders boden haar de gelegenheid privé les
te nemen bij een manege in Lunteren. Een eindje van huis, maar ja dat had
zij, en haar ouders, er wel voor over. Danique wilde ook wel wat meer dan
alleen wat rondrijden, zij wilde met de pony dressuur rijden. En wat zij in haar
hoofd heeft heeft zij niet in haar…… (spreekwoord). Eén keer per week trainen
en/of lessen was dan ook niet voldoende. Vijf keer trainen per week was het
gemiddelde, waarvan 1x les. En al die trainingen en lessen en haar doorzettingsvermogen, gecombineerd met haar talent, bleven niet zonder succes.
Veel wedstrijden heeft zij op de pony gereden. En heeft het tot Z1 geschopt.
(Via internet achterhaal ik de klasses: Breedtesport: klasse B, L1, L2, M1, M2,
Z1, Z2. Dan is Z1 inderdaad niet gering.)
Toen zij te groot werd voor een pony ging zij met haar 18e jaar over naar de
paarden. Een paard kon worden aangeschaft. Een prachtig paard. Ik zag haar
op het paard op haar facebookpagina. Een mooie combinatie. Zij heeft hier
door corona geen dressuurwedstrijd mee kunnen rijden, buiten een eenmalige online wedstrijd. Op mijn vraag: online? Hoe gaat dat in zijn werk. Zij geeft
als reactie: zelf een filmpje laten opnemen en insturen. Dit filmpje wordt dan
beoordeeld. Uiteraard moet dit wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet
echt leuk, maar door corona kon het niet anders.
Ik schrok toen ik op 19 mei een bericht langs zag komen op facebook, dat
zij haar paard met de mooie naam Jive heeft moeten laten inslapen. Een zeer
heftig bericht. Zij heeft dit paard slechts 11/2 jaar haar liefde mogen geven en
veel liefde van Jive mogen krijgen. Elke dierenliefhebber weet wat dit teweeg
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brengt. Verdriet, verdriet en nog eens
verdriet. Zij heeft nog wel het geluk, dat
zij op het paard van haar trainer mag rijden. Maar dat maakt het verlies van haar
Jive niet goed.
In het begin van het artikel liet ik vallen,
dat zij in het tussenjaar niet stil heeft gezeten. Zij heeft namelijk ruim 1 jaar gewerkt bij Glock Horse Performance Center in Oosterbeek. Een ervaring om nooit
meer te vergeten. Veel verschillende werkzaamheden moeten uitvoeren, veel
mensen en vooral ruiters leren kennen. Zij straalt al als zij dit vertelt. Als zij
haar studie rechten heeft afgesloten zou haar droom zijn een baan, liefst als
amazone, te krijgen. Zij heeft daar veel voor over heel veel. Maar eerst de studie. Zij vertelt nog meer, maar ik kan niet meer kwijt in de krant.
Ik wens deze sympathieke Danique ontzettend veel succes met haar studie en
bedank haar voor het gesprek.

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Kunstexpositie op Landgoed Zonheuvel
De jaarlijks grote kunstexpositie die stichting culturele regio organiseert
wordt dit jaar gehouden op Landgoed Zonheuvel te Doorn. De afgelopen
jaren werd deze bijzondere expositie gehouden in Langbroek op Landgoed
Sandenburg. Dit jaar staan ruim 130 kunstenaars op Zonheuvel.
Dit jaar staat werkelijk iedereen te springen van ongeduld, de gehele cultuursector heeft natuurlijk op slot gezeten en kunstenaars waren hun verkoopkanaal geheel kwijt, galeries en ateliers waren lange tijd gesloten.
Maarten Maartenshuis
Op Landgoed Zonheuvel staat het Kasteel Maarten Maartenshuis waar deze
expositie word gehouden, aan beide kanten van het kasteel zullen grote pagodetenten verrijzen met kunstenaars en galeries van naam zoals Galerie
Kunstbroeders met prachtige Chinese kunst en Art Chemistry uit Amersfoort
die prachtige doeken laat zien uit zuid Afrika, uiteraard staat ook dit jaar weer
galerie Laimbock uit Langbroek met de meest bekende beeldhouwers uit Nederland zoals Willem Lenssinck, Fons Bemelmans en Francisca Zijlstra maar
ook staan er uiteraard uit onze regio talrijke kunstenaars zoals Jeanette Jan-

www.cultureleregio.nl

sen en Mascha Bossuyt uit Rhenen, die hun
kunstwerken tentoon stellen en verkopen
want dit is wel een verkoop expositie. Verder zijn ook kunstenaars vertegenwoordigd uit Driebergen, Doorn, Leersum,
Wijk bij Duurstede, Amerongen onze regio
staat in de spotlight.
Om uit de kosten te komen moeten we een
kleine entree vragen van € 7,50 per persoon de jeugd tot 16 jaar mag gratis naar
binnen, het is zo belangrijk dat juist de
jeugd in aanraking komt met kunst zodat
zij ook met dit kunstvirus besmet raken.
Op verschillende adressen is vanaf 23 juni
een voorverkoop van de entreekaarten.
(www.cultureleregio.nl)
De kunstexpositie wordt 4 dagen gehouden van vrijdag 16 juli vanaf 12.30 uur tot
17.00 uur en zaterdag 17, zondag 18 en
maandag 19 juli van 10.00 uur tot 17.00
uur, adres Amersfoortseweg 98 Doorn,
parkeren gratis. In het Kasteel wordt het
cultuurcafé opgebouwd en geëxploiteerd
door Zonheuvel zelf, op het landgoed is
een hotel van 110 hotelkamers met alle
voorzieningen en luxe aanwezig met bijbehorend restaurant.
Bekendmaking van de Hans Nijhof kunstprijs 2021
Tevens wordt op vrijdag 16 juli de winnaar bekendgemaakt van De Hans Nijhof
kunstprijs 2021, nu al een prestigieuze
kunstprijs, ruim 70 kunstwerken waren
aangemeld met een geweldig hoog niveau,
de jury moest echt aan de bak! De prijs
is in het leven gesteld als hommage aan
oud-wethouder Hans Nijhof die helaas veel
te vroeg is overleden daarnaast stimuleren
we zo kunstenaars om te blijven produceren en komt er meer kunst in de openbare
ruimte, de financiering komt door de drie
gemeenten (UH – Rhenen – W.b.D.) de
kunstkrant Arte e Cultura en de stichting
Culturele regio. We nodigen iedereen uit
om deze prachtige kunstexpositie te bezoeken op Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn van 16 t/m 19 juli.
Informatie te vinden op:
www.cultureleregio.nl
Mail: info@cultureleregio.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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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.

