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Elke zondag Familiedag bij De Thijmse Berg
Unieke sfeervolle brasserie. Nu open vanaf donderdag t/m zondag.
De locatie om gezellig met uw kids te ontspannen. Buiten een
uitdagende speeltuin en binnen diverse familiespelen.
Dit najaar onder andere een stoofpotje van wildzwijn op de kaart
maar ook voor andere overheerlijke en smaakvolle gerechten bent u
welkom. Daarnaast de startlocatie voor uw boswandeling of fietstocht.
Iets te vieren? Wij zijn de ultieme
locatie in Rhenen om (tot 50 p.)
uw bijzondere gelegenheid te
verzorgen. De locatie voor uw
familie gelegenheid.
De Thijmse Berg
Nieuwe Veenendaalseweg 229
3911 MJ Veenendaal
0317 613 179
www.thijmseberg.nl

Zondag = Familiedag

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

75,-

36 - 38

85,-

U voordeel Van Arkel

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

Herenstraat 25|3911 JB Rhenen
Tel 0317-614121
info@annooptiek.nl|www.annooptiek.nl

Bezorging in Veenendaal, gemeente Rhenen,
Ede, Bennekom, Wageningen en de Klomp.
Heeft alles voor uw huisdieren!
Cuneraweg 385 Rhenen Tel. 0318 - 52 17 90

AUTO NODIG?
www.inqar.nl
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Een EigenWijsKolommetje
Beste Lezers,
Wat is het toch mooi om als
journalist/fotograaf voor deze
krant te mogen werken. Niet
alleen heb ik de kans om leuke
items te maken over kunstenaars in Rhenen en de regio,
maar ook om zo nu en dan een
advertorial (artikel bij advertentie) te maken.
Je komt nog eens ergens. Je
neemt een kijkje achter de
schermen, je hoort van kunstenaar, winkelier, bedrijfseigenaar of restauranthouder wat
hen bezielt en hoe zij dat tot
uitdrukking brengen.
Ook kom je met de andere kant
van het bestaan in aanraking.
In de rubriek ‘Diepduiken in
het leven van’ probeer ik de
ene keer bijvoorbeeld een artiest in de schijnwerper te zetten (Maya Willems), de andere
keer een verhaal over wat een
mens allemaal kan overkomen
in zijn/haar leven (zie verhaal

oudere editie over Joy Romeijn
en in deze editie Ferry). Zeer
divers. Je staat er niet altijd bij
stil en misschien maar goed
ook, maar toch een momentje
van bezinning.

In de vorige editie een verhaal
over het Onky Donky Huis in
Rhenen en in deze editie een
verhaal over Lay-Aut. Mooie
initiatieven die zijn ontstaan
uit het brein van iemand, die er
ook iets mee heeft gedaan. En
dat ik met beiden een heel klein
dagdeeltje heb mogen meelopen, geeft ook iets om over na
te denken. Het leven is niet iets
vanzelfsprekends, het heeft
vele facetten. Pluk de dag.
In deze korte tijd dat deze krant
bestaat ben ik mij dat nog meer
gaan beseffen.
Voor eerder verschenen artikelen, kijk op:
www.eigenwijslokaal.nl onder
‘onze edities’

Ik zag 2 beren, broodje…
Een echte klassieker is: Ik zag twee beren broodje smeren… en als kind dacht ik
altijd dat het honing was. Waarom weet
ik niet. Ik zag dat dan gewoon voor mij.
Een grote smeer honing, veel te veel, op
een te klein broodje. En zo begin ik nog
iedere dag… het liefste met zomerhoning. Smaak, geur, kleur en consistentie
(hardheid of smeuïgheid) van honing
variëren naargelang van de soort bloemen waaruit de nectar is gewonnen. De
meeste honing bestaat uit nectar van
verschillende soorten bloemen en bloesems. Als er een grote hoeveelheid nectar te halen is van één soort plant, maken de bijen specifieke honingsoorten
zoals koolzaadhoning.

KEUKENS | VLOEREN
www.pieterdejongkeukens.nl
Herenstraat 54 • 3911 JG Rhenen • 0317-617800

Naarmate het seizoen vordert zal de honing meer glucose bevatten en een vastere consistentie hebben. Honing staat
bekend als gezond en bevat 38% fructose,
31% glucose, 10% andere suikers (waaronder maltose en sacharose) en 17%
water. Hiernaast bevat honing nog 4%
begeleidende waardevolle stoffen zoals
enzymen, vitaminen, zuren, hormonen,
bacterieremmers, waterstofperoxide en
stuifmeelkorrels.
Honing staat bekend als natuurlijk antibioticum. Dit komt onder andere door de
hoge concentratie aan suiker en het voorkomen van waterstofperoxide, dat door
een suiker afbrekend enzym in de honing
wordt aangemaakt. Verder bevat honing
ook een antibacteriële proteïne, die ook
een functie in het afweersysteem van bij-

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Foto: Matthijs Smits

en vervult. Honing in de bijenkast heeft de
temperatuur van ongeveer 35 °C. Als honing boven de 40-45 °C verwarmd wordt,
worden de voor honing zo kenmerkende
enzymen vernietigd en spreekt men niet
meer van rauwe honing.
Ik was vorige week in de Betuwe bij onze
imker Peter in Est en heb een auto vol honing gehaald van de na-zomer-slinger. Zo
mooi van kleur en smaak. Rauwe honing,
recht van de imker en dan in onze eigen
potten. Dan snapt u toch wel dat zo’n kinderliedje over die smerende beren niet
meer uit mijn hoofd wil.
Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, RHENEN
Tel: 0317-615563
info@smitsspecialiteiten.nl
www.smitsspecialiteiten.nl
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Nieuwe borduurpakketten, breiwol en
haakgarens
Bij Van de Vooren Handwerk- en
Hobbyspeciaalzaak Lijstenmakerijspecialist
Al meer dan 45 jaar een begrip in Veenendaal: Van de Vooren. De winkel aan de
Julianastraat 3 in Veenendaal is, enig in
zijn soort. Met de nieuwe collectie borduurpakketten en brei- en haakgarens
is de gezelligste winkel van Veenendaal
helemaal up-to-date.
Borduren
Van de Vooren heeft met meer dan 1500 borduurpakketten het grootste assortiment in de
regio. En alles is op voorraad. Zo is er ruime
keuze uit geboortepakketten, dieren, bloemen, merklappen, landschappen en culturele
afbeeldingen. Daarnaast zijn er borduurkussens, tafellakens, voorbedrukt stramien, kaaslinnen, Aida borduurstof en Aida randen, DMC
borduurzijde en Borduurloep/lampen van
€49,95 nu voor €39,95, ook ideaal voor uw
Diamond Painting! Van de Vooren houdt de
borduur collectie up-to-date met de nieuwste
pakketten van verschillende bekende merken.
Neem een kijkje op:
www.borduurshop-margriet.marktplaza.nl.
Breien en haken
De nieuwe wintercollectie haak- en breigarens
is binnen. Het breien of haken van sjaals, shirts,
muts en frisse vrolijke kleuren sokken is deze
winter actueel. De winkel van Van de Vooren
ligt vol met kleurrijke en kwalitatief mooie
haakgarens en breiwol. Inclusief alle benodigde brei- en haaknaalden. Voor ieder wat wils.
Lijstenmakerij
Uniek in de regio is de eigen lijstenmakerij

van Van
de Vooren.
Naast het
standaard
inlijstwerk, krijgt Van de Vooren regelmatig
de vraag een borduurwerk, een doopjurkje of
(voetbal)shirt of Diamond Painting in te lijsten
voor een blijvende herinnering. Door opleiding
en ervaring is ook een bijzondere lijst voor Van
de Vooren geen enkel probleem. Er is keuze
uit meer dan 1200 verschillende lijsten, passe-partoutkartons en glas. Van de Vooren Lijstenmakerij geeft gedegen advies. Op kant en
klare lijsten nu: 50% korting.
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Granny’s Snuffelshop
Ook voor uw ontruiming!

Wij onruimen huizen, garageboxen en overige ruimtes. Wanneer deze
spullen te groot zijn kunnen wij ze eventueel komen ophalen. Wel moet
hier een afspraak voor worden ingepland. Indien u na een overlijden met
de boedel blijft zitten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen
dan langskomen en een passende offerte voor u opmaken.
Wanneer er nog mooie en/of bruikbare spullen tussen staan dan kunnen
we in overleg een prijs afspreken welke wij van de uiteindelijke kosten af
zullen trekken.

Granny’s Snuffelshop

Achterbergsestraatweg 25 | 3911CR Rhenen
info@grannys-snuffelshop.nl | 06 515 99 355
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Hobbyspeciaalzaak
Lijstenmakerijspecialist
verwijdert de inktvlekken Haarlak verwijdert de inktvlek- Wilt u meer informatie? Kom dan
Julianastraat 3 Haarlak
VEENENDAAL
ken. Waar – de meeste bussen langs in onze winkel!
0318-515323 (niet
Waarop– zondag)
de meeste bussen haarlak haarlak bevatten
Wilt u meer
informatie?
alcohol.
Dit ver- Kom dan langs in
Openingstijden:
bevatten alcohol. Dit verwijdert inkt. wijdert inkt.
onze winkel!
maandag 13.30-17.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uu
Cuneraweg 173a Rhenen
0317 615 353
info@korpershoek.eu

Feiten en fabels over wassen

Cuneraweg 173a Rhenen

0317 615 353

info@korpershoek.eu

Nieuwe

NAJAARSCOLLECTIE
FRIS, VERRASSEND en
VEELKLEURIG.
Ontdek nu de nieuwe collectie
in onze winkels.

lijk
Harteom!
welk

De koffie staat klaar!
GRATIS parkeren
voor onze winkels

Bruinehorst 23
6744 PA Ederveen
T 0318 - 57 81 10
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Burg. Lodderstraat 52
4043 KM Opheusden
T 0488 - 44 20 00

www.warringkleding.nl
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Inge Evers, performer en oprichter Zorashows te Wageningen en
Coretta Jongeling, performer en oprichter van Lopend vuurtje shows te Wageningen
Een leuk gesprek en een boeiende
avond met 5 gepassioneerde artiesten werkend aan een bijzonder
spektakel met vuur, vuurspuwen,
hoepels, jongleren, poi (=gewicht
aan koord of ketting), vuurwaaiers,
vuurstokken, buugeng (=visuele
caleidoscoop), vuur-eten en dans.
En wie zijn dan wel deze artiesten:
Inge Evers, Coretta Jongeling, Fiona van
Schoonhoven, Ruben Schoen en Timo
Wolfswinkel.
Ieder van deze artiesten heeft zijn of haar
eigen specialisatie en talent. De één meer
met vuurspuwen, de ander meer met
vuurhoepels, met jongleren met vuur
en weer een ander met vuurwaaiers of
vuurstokken. En zo zorgen ze ook samen
voor het bedenken en maken van de choreografie, de kostuums, de schmink en
de promotie, waarbij de één beter is met
schmink of kostuums en de ander met
choreografie.
De trainingen zijn zwaar en vereisen een
grote mate van accuratesse en moed.
Men werkt immers met vuur. Letterlijk en
figuurlijk. Alleen al de voorbereidingen zijn
het bekijken waard. Het prepareren van
de attributen met olie moet nauwkeurig
gebeuren. De performers zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat ze doen. Ze
zorgen ervoor dat een bijzonder spektakel met vuur veilig neergezet kan worden

met de nodige afstand tot het publiek. En
niet alleen in Coronatijd, maar altijd.
Zij geven niet alleen vuurshows, maar ook
lichtshows en shows bij daglicht. Met de
lichtshows treden zij met geavanceerde LED licht hoepels, poi en waaiers op,
waarbij afbeeldingen zichtbaar worden
gemaakt bij beweging.
De daglicht groepsshow, genaamd
Madness, is een humoristische blije

circusact geschikt voor jong en oud.
Hiernaast maken zij gebruik van
vuurkostuums en special effects waarbij
grote vlammen, rook of sparkles worden
gecreëerd. Naast de groepsshows
worden er ook duo en solo acts
aangeboden.
Kortom, zij zijn als groep zeer verscheiden
en zeer de moeite waard om te bekijken.
Zeker in het donker zijn deze voorstellingen met vuur of licht spectaculair.

Trainen met de groep.
Foto’s: Erik Helmers

Een blik op de website:
www.zorashows.nl (ook voor workshops)
of www.lopendvuurtjeshows.nl geeft een
duidelijk overzicht, zowel voor bedrijven
als particulieren.
Ik heb genoten van deze avond vol vuur
en passie.

INQAR, PARTNER IN MOBILITEIT

WELKOM

INQAR Veenendaal betekent flexibiliteit en kwaliteit. Wij
leveren creatieve en passende mobiliteitsoplossingen aan
particulier en het bedrijfsleven. Wij bieden een persoonlijke
en passende oplossing voor elk mobiliteitsvraagstuk.

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

MOBILITEIT OP MAAT
Van een dag tot een jaar
SHORTLEASE
Flexibel op te zeggen na een maand

WAGENPARKBEHEER
Met een vertrouwd contactpersoon

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

INQAR Veenendaal
Arsenaal 4
3905 NN Veenendaal
0318-734172
www.inqar.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Auto Versteeg Buurman, Peugeot en Citroën dealer
Een gesprek met Dennian van Beek

Aan de Newtonstraat 12 in
Veenendaal heb ik afgesproken
met vestigingsmanager Dennian van Beek. In de prachtige
showroom, die nog niet zolang
geleden is verbouwd en waar
men constant met vernieuwen
bezig is om op de toekomst te
zijn voorbereid, komt Dennian
mij tegemoet lopen.
Ik kan mijn ogen niet afhouden
van de mooie bolides die hier
staan opgesteld. Met name het
voorfront van de Peugeot 2008
SUV is zeer indrukwekkend.
Deze SUV zit op het moment dat
ik binnenkom aan de “stekker”.
Prachtige auto.
Met Dennian heb ik een leuk gesprek en uiteraard ben ik benieuwd hoe hij bij Peugeot terecht is gekomen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Via zijn vader, mede-eigenaar
van Autobedrijf Van de Weerd in Wageningen, is hij in de autobranche
terechtgekomen. Toen dit autobedrijf in 2006 werd overgenomen
door Auto Versteeg Buurman en zijn vader in 2013, na 40 jaar dienstverband, het tijd vond om afscheid te nemen, nam Dennian het stokje
van zijn vader over. (Zijn vader verricht overigens af en toe nog handen spandiensten. Ook hij kan geen genoeg krijgen van Peugeot.)
Dennian was in eerste instantie vestigingsmanager in Wageningen,
maar sinds 2017 ook vestigingsmanager in Veenendaal. Uit het gesprek blijkt dat deze vestigingsmanager trots is op zijn medewerkers/
sters en trots is op Peugeot (zijn eerste autoliefde) of zoals hij zegt:

“De Leeuw zit in het hart “

Foto's: Erik Helmers

Vanaf 1991 is de naam Auto Versteeg Buurman BV ontstaan doordat
dhr. Versteeg samen met dhr. Buurman het bedrijf verder wilde uitbouwen. Dat is zeker gelukt. Er zijn nu een 8-tal vestigingen in de regio. Een mooi bedrijf, dat zowel het dealerschap van Peugeot als van
Citroën onder het vaandel heeft.
Uiteraard kan men voor onderhoud ook voor andere merken hier terecht en tegelijkertijd een blik werpen op de bolides in de showroom.
Op de begane vloer Peugeot en op de eerste verdieping Citroën. Auto
Versteeg Buurman heeft een voorraad occasions van diverse merken.
Een bezoek waard.
Voor meer informatie over dit autobedrijf verwijs ik naar de website:
www.versteegbuurman.com

ONTDEK ALLE PRIVATE LEASE MODELLEN
KIJK OP VERSTEEGBUURMAN.COM VOOR ONZE SCHERPE VOORRAADDEALS
UIT VOORRAAD LEVERBAAR VANAF € 229,- PER MAAND

Newtonstraat 12 Veenendaal
0318-519063
versteegbuurman.com
6
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Diepduiken in het leven van:
Maya Willemse
Singer/Songwriter

Vandaag een afspraak in espressobar De Fazant (of zoals op de gevel
staat De Faaazaaaant) in Veenendaal met singer/songwriter Maya
Willemse. Mijn eerste kennismaking
met Maya was tijdens een cultureel café van CultuurinRhenen in restaurant Moeke.
Een avond met diverse artiesten. Zij viel
mij toentertijd op met
haar optreden. Met
gitaar, piano en loopstation. Maya bracht
zelfgeschreven nummers. Zeer opmerkelijk voor deze nog jonge zangeres. En nu zit
ik tegenover haar in
de espressobar. Een
interview voor onze
krant.
Maya is nu 18 jaar jong en volgt de
opleiding Musician 3.0 aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.
Musician 3.0 leidt op tot Music Performance Artist: een creatieve, dynamische en flexibele maker die breed
inzetbaar is en met beide benen in
de maatschappij staat. En ik begrijp
waarom zij voor deze richting heeft
gekozen. Maya is meer dan een singer/songwriter. Zij is echt een performance artieste en staat zeker met
beide benen op de grond.

Muziek heeft zij met de paplepel ingegoten gekregen. Ofschoon haar
ouders geen instrument bespelen,
hebben zij haar wel gestimuleerd.
Op haar vijfde gaf zij aan dat zij wel
muziek wilde maken en haar voorkeur ging toen uit naar piano. En…
op haar vijfde kreeg zij van haar ouders een piano en uiteraard ook pianoles. Mooi dat ouders de wens van
dochterlief hebben vervuld.
Maya schreef al vanaf haar 13e jaar
eigen nummers. Ofschoon zij nu
aangeeft dat deze nummers misschien niet allemaal voor uitbrengen
geschikt zijn. Maar ja, als je zo jong
al nummers schrijft kan ik begrijpen
dat je daar nu niet helemaal tevreden meer over bent.
Haar huidige repertoire laat
diepgang zien. De nummers grijpen
terug op haar eigen leven of het
leven van vriendinnen/bekenden.
Niet altijd even makkelijk voor
de gemiddelde luisteraar, maar
intrigerend genoeg om verder te
luisteren. En met luisteren bedoel
ik LUISTEREN. Indrukwekkend is
haar video met de naam: Alined.
Alined is meer dan een video, het
is een compleet project bestaande
uit video, een performance en twee
nummers. Maya legt uit: hoe mooi
zou het zijn als wij de connectie
die wij met elkaar hebben ook
zouden kunnen zien door middel

van bijvoorbeeld een draad. Er zit
zoveel in. Het mooie is, dat zij veelal
niet alleen de nummers schrijft,
maar ook zingt, piano speelt, gitaar
speelt en bij video’s de productie en
de samenstelling doet. Soms ook in
samenwerking met derden.
Een stukje van haar toelichting
op haar video Alined is te zien op
YouTube.
What would the world look like if
you could see every connection? If
all things connected would have a
line between them. You could see the
pressure on a thread, almost tearing. And you could sow them back
together. If you could see the lines
vanish. Would we be more aware of
how our connections influence us?
Would we be alined?
Ook op het YouTube kanaal staat
onder meer haar animation:
BeYouTiful. Ook het bekijken waard
en goed tot je door laten dringen.
Maya geeft terloops nog aan dat zij,
omdat zij nog niet over een rijbewijs
beschikt, door haar ouders naar
optredens wordt gebracht. Wat
haar een enorm gesjouw bespaard.
Een jongedame met veel diepgang,
talent (dat alleen maar kan groeien)
en zeer belangrijk een ontzettend
innemende persoonlijkheid.
www.mayamusicofficial.com

Fish & Chips

€ 5,-

Verse zalmfilet 500gr.
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Gebakken vis / heer
lijk belegde broodjes
Dagelijks geopend va
n 11:00u-17:30u
(met uitzondering
Arjan Pastoor Vishandel

van zondag en maan

dag)

Molenstraat 21 in Rhenen, tel: 0317-750 232
Winkelcentrum de Ellekoot in Veenendaal, tel: 0318-750 203

€ 10,-

Hollandse Nieuwe
4 voor € 5,Molenstraat 21 in Rhenen, tel: 0317-750 232
Winkelcentrum de Ellekoot in Veenendaal, tel: 0318-750 203
Hoofdstraat 40 in Veenendaal (Kiosk, nieuw per 1 oktober)
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Het Onky Donky Huis in Rhenen
Ondanks het feit dat het Onky
Donky Huis in Rhenen (in Ouwehands Dierenpark) al ruim 4
jaar bestaat, is deze zelfs voor
inwoners van Rhenen nog redelijk onbekend. Ik hoop met deze
bijdrage de bekendheid van het
Onky Donky Huis een boost te
geven.

leven. Een brede
doelgroep waarvoor allemaal een
dagje uit normaal
niet zo vanzelfsprekend is. Ook
komen er kinderen die langdurig
ziek zijn of zelfs
in de laatste fase
van hun leven

Van hun website heb ik de volgende
introductie geplukt: ”Stichting Onky
Donky vindt dat kinderen in een zorgelijke situatie, die beperkt worden
in hun kindzijn, extra aandacht verdienen in de veilige en liefdevolle
omgeving van het Onky Donky Huis.
Onky Donky zet zich in voor kinderen
in de leeftijd van 3-12 jaar uit een problematische gezinssituatie, kinderen
die onder de armoedegrens leven en
kinderen met lichamelijke dan wel
verstandelijke beperkingen.”

Foto's: Erik Helmers

een dagje op bezoek kwamen.
Na iets lekkers te eten en te
drinken voor de ouders en kinderen, aan een tafel waar de
kinderen eventueel kunnen
kleuren en/of knutselen, konden deze gezinnen de dierentuin bezoeken.

Ik had de eer even met deze faIk had een leuk gesprek met Roby zitten. Het is voor
milies een eindje mee te lopen
Beusink (operationeel coördinator) hen erg waardevol
om wat plaatjes te schieten.
in haar kantoor in het Onky Donky samen met ouders, broertjes en zus- Je kon zien dat het hele gezin en met
Huis. Vrijwilligster en ambassadrice jes nog een onvergetelijke herinne- name de kinderen aan het genieten
te kunnenin
beleven.
Voor gezinsElly Gosselink
ook aanwezig.
en dat is de
deze
Houdwas
onze
social mediaring
kanalen
de gaten
om op waren
de hoogte
tebedoeling
blijven van
van
de
leden is een Onky Donky dag ook een Stichting. Gelukkig was het prachtig
In het kantoor van Onky Donky hangt dag om zich even te laten verwennen weer en nog niet al te druk. Rond de
een gigantische agenda met daarop en te ontspannen.
middag wordt er door de vrijwilligers
de ingeplande Onky Donky dagen.
van Onky Donky een heerlijke lunch
De ene keer gezinnen uit het Ronald Op de dag van dit gesprek kon ik ge- geserveerd en in de namiddag kunMcDonald Vakantiehuis, de andere lijk in het Onky Donky huis meekijken nen de kinderen rekenen op een midkeer een groep kinderen met het Syn- met een aantal vrijwilligers en een dagsnack. De dag wordt afgesloten
droom van Down (en familieleden) of 3-tal gezinnen die vanuit het Ronald met een welverdiende diploma-uitgezinnen die onder de armoedegrens McDonald vakantiehuis in Arnhem reiking en een goodiebag.

Stichting Onky Donky bestaat bij de
gratie van donateurs, sponsors en niet
te vergeten de vrijwilligers die het jaar
rond zich voor deze prachtige Stichting inzetten. Op dit moment zijn er
rond de 40 vrijwilligers die vol passie
de Onky Donky dagen begeleiden.
Deze vrijwilligers hebben het ontzettend druk en kunnen nog collega’s gebruiken. Dus voelt u zich als lezer geroepen? Wat let u en meldt u aan!
Ga naar de site www.onkydonky.nl en
lees hoe u zich kunt aanmelden. Wat
u krijgt: VOORAL voldoening als u ziet
hoe de kinderen
stralen op een Onky
oplopende
kortingen.
Donky dag. Het Onky Donky Huis kan
nog sponsors en donateurs gebruiken. Het in standhouden van het Onky
Donky Huis kost geld, veel geld. Kijk
eens op de website www.onkydonky.nl
en kijk wat u als particulier of als bedrijf voor Stichting Onky Donky kunt
betekenen. En lees wat de Stichting
allemaal doet.

Wij
zijn weer
geopend!

Het plantseizoen is weer begonnen!
We hebben een prachtig assortiment planten.
*Beplanting met wortelgoed is vanaf half oktober leverbaar.
Bonegraafseweg 68 | 4051 CH Ochten | Telefoon: (0344) 64 12 71 | Info@batterijen.nl
Openingstijden: ma t/m vrij: 8.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur | za: 8.00 -16.00 uur.

www.batterijen.nl
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Toko Veenendaal, al 9 jaar een begrip
in de regio
Op naar Veenendaal voor een gesprek
met Mark van Tellingen, eigenaar van
Toko Veenendaal. Voor mij een zeer
grote en aangename verrassing, deze
fraaie en ruime winkel annex restaurant. Een toko met een zeer ruim
assor�iment, zowel op Indisch als Surinaams gebied. Zijn roti gerechten
lopen als een trein.
Mark vertelt dat Toko Veenendaal, behalve
winkel, voornamelijk afhaalrestaurant is.
De klant maakt een keuze uit de vele zelfgemaakte gerechten en gaat zo met zijn/
haar eigen menu naar huis. Een mooi
concept. De klanten komen
niet alleen uit Veenendaal,
maar ook uit Rhenen, Elst,
Ede en Amerongen. Gezien
de grote verscheidenheid
aan artikelen en gerechten verbaast mij dat niet.
Dat ik hier niet eerder ben
geweest, daar schaam ik mij een beetje
voor. Zeker de sambal liefhebber kan hier
zijn keukenkastje aanvullen. De grootste
keuze in Veenendaal zegt Mark. Ik heb er
maar gelijk een 3-tal gekocht.
Overigens kan de klant niet alleen afhalen,
er is ook een bezorgdienst en in het restaurant kan men vanaf 10.30u tot 19.30u
terecht, de keuken sluit om 19.30u. Normaliter zijn er een 30-tal zitplaatsen,
maar door corona is dit aantal verminderd
tot 20. De klant kan van 12.00u tot 19.30u

Roti aanbieding
van €9,50
voor

bestellingen plaatsen, die
dan nog kunnen worden
afgehaald of bezorgd. De
drijvende krachten in de
keuken zijn Lisbet, Tuti en
Rinie. Zij bereiden alle ge-

rechten.
Toko Veenendaal verzorgt ook catering
op locatie, dat is nu weer helemaal in trek
en vele aanvragen komen weer binnen.
Tijdens mijn bezoek is er een gestage
stroom klanten die een keuze maken uit
de vele gerechten. Een goed teken lijkt
mij. Kortom: aan te bevelen.
www.toko-bezorgd.nl (alleen voor bezorgen)
info@tokoveenendaal.eu

€8,25

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

Toko Veenendaal

Prins Bernhardlaan 8 • 3901 CC Veenendaal
e-mail: info@tokoveenendaal.eu • tel: 0318 762 762
www.toko-bezorgd.nl (alleen voor bezorgen)
Afhalen is ook mogelijk

In ons groencentrum staat een prachtig assortiment
planten voor u klaar. De planttijd is weer begonnen.
Wij zijn het meest complete plantencentrum van
Nederland en kunnen u uitstekend advies geven
voor uw tuin.
Niet alleen over planten en bomen, maar ook over het
onderhoud van uw tuin, geven wij graag advies. Wij
zijn namelijk premium dealer van DCM. Dit betekent
dat wij alles in huis hebben voor bijvoorbeeld een
goede bodem of om ongedierte (biologisch) te
bestrijden. Wij kunnen u adviseren over hoe u het
beste natuurlijke vijanden in kunt zetten of wat u
moet doen om die kale plekken uit het gazon te
krijgen. Want na een droge en warme zomer hebben uw tuin en gazon heel
wat te verduren gehad. De plekken in uw gazon kunt u wegwerken met DCM
Graszaad Riparo® Plus. Wilt u nieuw gaan aanplanten, dan adviseren wij u
DCM Vivimus® Universeel. Deze verbetert de bodemstructuur, bevordert de
inworteling en stimuleert het bodemleven.
Vanaf half oktober is ook de wortelgoed beplanting weer leverbaar en deze
Vivimus is ideaal om toe te passen bij het inplanten van bijvoorbeeld uw haag
of fruitboom. We hebben dan een ontzettend ruime keuze: historische, maar
ook moderne fruitrassen en ontzettend veel keuze in laan- en sierbomen. We
zijn niet voor niets de fruit- en sierboomspecialist uit Ochten, maar ook de
rest van de siertuin kan in het najaar wel een extra boost gebruiken. Daarvoor
heeft DCM speciaal de DCM Tuinmeststof Najaar ontwikkeld. Het zorgt ervoor
dat uw planten versterkt de winter ingaan, waardoor ze beter bestand zijn
tegen extreme weersomstandigheden.
Heeft u advies nodig of andere vragen? Ons team staat voor u klaar! We zijn op
maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00-12.00u en van 13.00-18.00u.
Op zaterdag van 8.00-16.00u.
Voor meer informatie: www.batterijen.nl. Wilt u maandelijks updates of tips
van ons ontvangen? Schrijf u dan op de website
Foto's: De Batterijen
in voor onze nieuwsbrief.
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Zorgeloos
zonne-energie
Maak van uw
spaargeld een
duurzame en
rendabele
investering!

Ook interesse in
zonnepanelen? Kijk
voor meer informatie
op www.enersolar.nl
T 0318 - 757 888
E info@enersolar.nl

Ook interesse in
zonnepanelen? Kijk
voor meer informatie
op www.enersolar.nl
T 0318 - 757 888
E info@enersolar.nl
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Een EigenWijs Omaatje

door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Niks leuks meer aan nu, we maken niks leuks
meer mee.

Mark: Oma! Hier Mark weer even telefonisch,
want ik ben heel druk. Hoe is het?
Oma: Hoi… waarom bel je zo laat, ik dacht,
ik verwacht niemand. We zaten al naar het
nieuws te kijken en dachten: jeetje wat nu allemaal weer.
Mark: Ja oma, wat een rare wereld leven we in
tegenwoordig, maar nogmaals wat ik eerder
zei, ze geven adviezen, maar je moet wel je eigen keuzes maken.
Oma: Ja Mark, ik vind het wel lastig. We doen
ons best, ik was mijn handen 20 keer per dag
en poets de deurklinken 5 keer per dag om te
zorgen dat ik niks krijg, whahahah.
Mark: Ja oma, dat is wat ik bedoel. De regering
zegt iets en jij doet wat je denkt dat juist is. Vorige week hebben we Alicia haar verjaardag
gevierd volgens de regels. Ging dat goed?
Oma: Jazeker en het was gezellig en we hebben gelachen. De meiden vlogen ons om de
nek.
Mark: Ja oma, de kinderen willen ook die geborgenheid en missen de knuffels. We moeten ons gewoon gedragen en
je T
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kinderen
wil
knuffelen
je dat doen.
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Oma: Dat wil ik ook Mark, alleen we worden
bang gemaakt wat er allemaal niet goed is. Nu
mogen kinderen tot 12 jaar weer vrij rondlopen zonder
te worden.
GERS VOOR
HETgetest
BEZORGEN
VAN
Mark: Dus je mag alle kleinkinderen weer zien,
AAN HUISleukEN/OF
toch, bekijkWEEKBLADEN!
het positief oma, jij bent baas
over je eigen leven en niet de regering.

Oma:Mark, ik ben blij dat opa en ik nog samen
zijn. Als ik om me heen hoor hoe eenzaam de
mensen zijn. Iedereen die sterft bijna omdat
ze hun partner verloren zijn.
Mark: Ja oma, dat is ook een belangrijke factor
om alles uit het leven te halen als jullie er nog
zijn. Mark Eigenwijs zegt dan ook “Leef alsof
het je laatste dag is”
Oma: Je hebt daar wel gelijk in Mark, Jeroen is
afgelopen week ook geweest en de kinderen
waar superblij ons te zien. Moet ik dan zeggen, dat kan niet?
Mark: Oma, je moet doen wat je hart je ingeeft. Vanuit overheidsberichten zeggen ze,
ouderen die wat mankeren helpen we niet
meer, dus het ergste is, dat je als een plant
leeft terwijl je dat niet hoeft. Geniet van de
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Oma: Dat doen we ook Mark. Alleen nu moet
opa voor een oogoperatie en ik ook. Dus heb
tegen de dokter gezegd, doe opa maar eerst.
Mark: Oei, dat is niet best en nu?
Oma:Het is belangrijk voor het rijbewijs en
voor ons zicht, dus we gaan het doen. Wij willen niet afhankelijk worden van de staat en ons
eigen ding blijven doen!
Mark: Whahahah, ik snap het wel oma en dit
is geen Eigenwijze stap, maar wellicht koop je
5 jaar rijden erbij en als bij opa het goed gaat,
kan jij daarna onder het mes.
Oma: Jochie, maak je niet druk, wij hebben alles al meegemaakt en dit komt ook wel goed!
Mark: Hopelijk tot snel. Als de krant klaar is
kom ik wel langs en hopelijk komen meer
Veense bedrijven tot het inzien van onze leuke
krant.
Oma: Tot volgende week en hoop dat je aankomt als je langs rijdt.

groet Mark

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

Jasper van Hardeveld, met zijn 20 jaar
de jongste winkeleigenaar van Rhenen
winkel van Rhenen. De expert op ICT
gebied, voor al uw wensen en vragen
die u heeft over uw computer, laptop,
website en meer:
• Verkoop van zowel nieuwe als
tweedehands computers en laptops
• Reparatie of onderhoudsbeurt
• Hulp op afstand én aan huis
• Beheer van infrastructuur binnen
uw bedrijf
• Bouwen van unieke websites plus
optimalisatie, SEO, onderhoud en
beheer
Jasper van Hardeveld, foto: Erik Helmers

Een leuk gesprek met Jasper en zijn
medewerker Jesse van Gelderen, dan
nog in zijn in opbouw zijnde pand aan
de Plantsoenstraat 1-A te Rhenen.
Jasper is vanaf zijn 17e jaar eigenaar en
oprichter van Jictex ( Jouw ICT Expert),
maar al van kleins af aan bezig met alles wat met computers te maken heeft.
Gestart vanuit huis wat in het begin
prima was, maar Jictex groeit al snel
uit z’n jasje. Jasper jaagt zijn droom
achterna en een volgende logische
stap volgt. Tijd om een echte winkel te
openen en zogezegd zo gedaan. Een
computerwinkel die op 3 oktober haar
deuren officieel heeft geopend!
Zowel als particuliere als zakelijke klant
kunt u terecht bij Jictex, dé computer-

Kortom, u krijgt de service die bij u
past. Ze vinden voor al uw vragen een
oplossing en/of antwoord. Een goed en
persoonlijk advies is voor hen vanzelfsprekend!
Hoe veelzijdig en enthousiast Jasper is
én net verder kijkt dan anderen, blijkt
als hij aangeeft dat hij het ook prachtig
zou vinden om ouderen, bijvoorbeeld
in Woonzorgcentrum De Tollekamp,
gratis computervoorlichting te geven.
Hen mee te nemen in de snelle wereld
van de computertechniek. En zo liggen
er nog veel meer ideeën op de plank.
Een enthousiaste jonge man, die weet
waar hij het over heeft, een geboren
ondernemer die al veel goede recensies op zijn naam heeft staan.
Zijn motto: “De kracht is persoonlijke
aandacht en eerlijkheid voorop”. Kijk
dat mag ik graag horen.
Veel succes jongelui!
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DRU REIDDEAL! Cryptogram
VERSP
Vanaf €50,per1000 stuks
Vanaf 13 jaar mag je al een wijk
lopen voor de Huis aan Huis bladen.
Het gaat hier om verschillende titels
met soms één of meerdere bijlagen
erbij, die dan natuurlijk ook extra
betaald worden. Betaling is elke 4
weken.
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erje
dan even
OntwAls
een e-mail sturen naar:
info@vsbrhenen.nl

flyers laten drukken
én verspreiden

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

WE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN
(0317) 61 51 03 | E. INFO@VSBRHENEN.NL
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Eigenwijs Lokaal
Gemeente Veenendaal en de
plaatsen Renswoude en Scherpenzeel
30.000 Exemplaren
Onze kranten verschijnen maandelijks per regio
met een Eigen Lokale Eigenwijs uitvoering.
De totale oplage is 120.000 Exemplaren.
Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Rhenen,
Gemeente Veenendaal, Scherpenzeel en
Renswoude, Gemeente Tiel en Buren
Gemeente Wageningen, Gemeente Culemborg,
Gemeente Noordoostpolder
Uw advertentie of artikel bij ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.

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

Omschrijving:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

Die bewonderaar is ook maar een mens.
Plattegrond voor de toekomst.
Gevoelig speurwerk.
Beeldende kunstenares uit Hollywood.
Staat te boek als een ideale partner.
Smerige bedrijfstak.
Teken dat de boy 'm los heeft
Alles ingevuld, vormt de grijze kolom de oplossing.
Oplossing: __________________________________

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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...gaan wij voor goud!
JUWELIERS

Krijg cash voor je goud!
En besteed je het bij ons?
Dan is het 20% meer waard
CORRIDOR 15
3901 AL VEENENDAAL
0318 724 924

