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Een gespreks(B).leving met Joyce van Erp
Een zeer aangenaam gesprek met
Joyce van Erp uit Veenendaal op de
Grebbeberg in het naastliggende Rhenen. Tussen de regenbuien door hebben wij
toch een mogelijkheid gevonden dit gesprek plus bijbehorende foto’s te maken.
Ik kwam haar tegen op facebook en mijn interesse/ nieuwsgierigheid was gewekt
door de woorden (b).leef, (b).levers en (b).leving. Op haar site staat: “Ik vind alles
een [b]•leving, of dat nu het lezen van een goed boek is, dansen of het drinken van
een kop thee. Maar wat voor mij enorm belangrijk is, is liefde en oprechtheid. Ik ben
er dan ook van overtuigd dat wanneer je een oprechte aanraking krijgt, je dan een
[b]•leving meemaakt waardoor je je misschien wel bewust wordt van je lijf, gedachtes, spanning, stress en misschien wel liefde in jezelf ontdekt. [b]•leef is mijn grote
liefde en door middel van mijn massagetechniek en muziek die je zachtjes op de achtergrond hoort, vind ik elk uur dat ik een massage mag geven, een kadootje… Vooral
omdat ik zelf ook meer bewust wordt van alles wat er gebeurt tijdens een [b]•leving.
Als ik jou daarvan bewust mag laten worden is mijn [b]•leving ook geslaagd.”
Buiten massages geeft zij ook yoga lessen. De meest voorkomende stijl is Hatha
Yoga, maar je hebt ook nog Vinyasa/Power/Bikram/Yin/Ashtanga/ Kundalini/Lyengar
en Dru Yoga. Ik ben benieuwd naar de achtergrond van deze jonge vrouw en hoe zij
ertoe is gekomen om haar praktijk op te zetten.
Zij steekt van wal en geeft mij een mooi inzicht in haar praktijk. Toen zij met haar
baan als schoonheidsspecialiste tot ontdekking kwam dat zij massage wel een heel
leuk onderdeel vond was zij vastbesloten haar eigen massagepraktijk op te zetten.
Aangevuld met yogalessen. Zij was al vanaf jongs af aan geïnteresseerd in yoga (haar
moeder had op zolder nog veel boeken liggen over Yoga die Joyce in haar heel jonge
jaren had verzameld). Sinds 1 jaar is zij nu fulltime bezig met haar yoga en massage
praktijk. En met succes. Tijdens de eerste corona golf moest zij tijdelijk de praktijk
sluiten, maar gelukkig nu weer heerlijk aan het werk. Zij merkt wel dat veel van haar
klanten in deze coronatijd een ontspannende massage eventueel gecombineerd
met yoga nodig hebben.
Yoga kent vele stijlen. Zij geeft Yoga in de stijl Yin en op termijn ook in de stijl Kundalini.
Het voert te ver in dit artikel om deze stijlen te beschrijven. Ik verwijs u hiervoor naar
google.
Yoga werkt, zeker in combinatie met haar massages, zeer stress verlagend. Zij geeft
aan: Je ziet mensen gewoon veranderen in houding, gezichtsuitdrukking en in het
gehele welbehagen. En daar doet zij het voor. Haar klanten zijn zeer tevreden. Haar

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

75,-

36 - 38

motto: “Ik geloof erin dat iedereen echt contact kan maken
met zijn eigen lijf en in staat kan
zijn om te luisteren naar wat je
lijf je vertelt.”
Tijdens dit gesprek springt het enthousiasme van deze jongedame je tegemoet. Zij
spreekt vol liefde over haar vak. De mooiste baan van de wereld zegt zij.
En ik geloof haar. Tegenover mij zit een vrouw met passie voor haar vak, interesse
voor de medemens en interesse voor alles wat leeft. Zij straalt. Joyce bedankt voor
deze plezierige middag op de Grebbeberg. www.praktijkb-leef.nl

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.

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.
AUTO NODIG?
www.inqar.nl

Heeft alles voor uw huisdieren!
Cuneraweg 385 Rhenen Tel. 0318 - 52 17 90
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Hoe beter jouw nachtrust, hoe hoger de korting!

Nieuw | vanaf

895,Massief eiken ledikant met hoge zijdes.
140x200 cm. Prijs excl. bodem en matrassen.

op bodem

op matras1

op hoofdkussen2

op dekbed3

Draai- en schuifdeurkasten

van 6050,- voor Boxspring Hampton
* BS4 bodem - Maat 180x200 cm

5688,

50

Prijs inclusief hoofdbord Hampton en
pocketveermatrassen (P550).
*Prijs na stapelkorting

1. Bij aankoop bodem | 2. Bij aankoop bodem en matras | 3. Bij aankoop bodem, matras en hoofdkussen. De stapelkorting is niet geldig i.c.m. actiemodellen.

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen

Eigen & Wijs Lokaal | Oktober 2020

De Gieterij, groen boodschappen doen in de Junusstraat in Wageningen
potten en zakjes kunnen vullen
met allerlei soorten granen, rijst,
pasta’s, noten, zaden en meer. En
ook op de vers afdeling producten kunnen kopen uit Wageningen en omstreken, zoals groente,
fruit, brood, gebak, bier, wijn,
wasmiddelen en shampoo.

Een mooie ontmoeting met
Floor en Linde van winkel De
Gieterij in Wageningen. Niet
zomaar een winkel, maar een
winkel met duurzaamheid
hoog in het vaandel.
Eerst maar even voorstellen;
Floor Hofman oorspronkelijk uit
Utrecht, afgestudeerd in biologie in Wageningen. Ervaring opgedaan in groentetuin naast een
restaurantje met een bakkerij.
Oogst met de kruiwagen rechtstreek naar de restaurantkeuken.
Ervaring met schapenboerderij
op Terschelling.

En het bleef niet bij dromen. Dromen werden omgezet in werkelijkheid. Na veel onderzoek, mede
door WUR studenten, over de
haalbaarheid van een dergelijke
winkel in Wageningen zaten zij
niet stil. Zij hadden al, tijdens dit
onderzoek, diverse locaties onder de loep genomen. Toen het
onderzoek was afgerond en voor
hen voldoende positief was hebben zij de knoop doorgehakt. En
zie De Gieterij was geboren.

Ervaring in een biologische winkel in Bennekom. Linde van der
Knaap uit Wognum (NH) afgestudeerd in Wageningen in Biologische Landbouw. Ervaring ook in
de biologische winkel in Bennekom.
Deze twee jongedames vertellen vol bevlogenheid over hun passie
voor duurzaam ondernemen. Zij begonnen te dromen: Wat zou het
mooi zijn als zij een winkel konden openen waar de klanten producten
zouden kunnen kopen van lokale ondernemers bijvoorbeeld van de
bakker die zijn eigen brood bakt of van de boer uit de omgeving die
zijn biologische broccoli niet kan verkopen en zijn veld moet omploegen. Of van die groenten omdat zij een verkeerde vorm hebben (denk
aan een kromme komkommer). En zo zijn er nog wel meer artikelen
te noemen.
En de dromen gingen verder: Wat zou het mooi zijn als de klanten verpakkingsvrij hun boodschappen kunnen doen. De klanten hun eigen

Dat er behoefte was en is in
Wageningen aan deze winkel was te merken. De eerste
week na de opening was er
ruim voldoende belangstelling. Zowel onder studenten
als de iets oudere generatie
en de iets “meer oudere generatie”. Het bracht deze
verslaggever, die zich onder
de iets “meer” oudere generatie moet scharen terug
naar zijn jeugd. Toen boodschappen bij de kruidenier
ook veelal op deze wijze geschiedde. Een zeer mooi initiatief, een
leuke duurzame winkel met uiteenlopende producten. Een bezoek
waard. Veel succes dames namens deze krant.

Groencentrum ‘de Batterijen’

Nieuwe collectie
BIJ SKARPA EN SKARAVELLI

Het meest complete plantencentrum van
Nederland

Het is nu
planttijd!
Groot assortiment heesters
en vaste planten enz.
Nu volop hagen, fruit –

Ook dit jaar hebben wij weer een verrassende
nieuwe collectie voor u samengesteld. Het
varieert van stoere veterboots en stijlvolle
laarsjes tot western.
Natuurlijk zijn sneakers zijn ook niet uit het
modebeeld weg te denken.
Ook hebben wij een uitgebreide collectie tassen
en oorbellen om uw outfit mee af te maken.
Het team van Skarpa en Skaravelli staat te
popelen om u te adviseren bij uw aankoop.
Daarnaast willen wij u als klant bedanken voor
het vertrouwen in ons en onze winkels.
Wij zijn blij dat u ons niet vergeten bent in deze
gekke tijd.

en sierbomen!

Thuisbezorgen
Komt u liever niet naar de
winkel?
Binnen een straal van 10
km rondom Veenendaal
brengen wij uw schoenen
thuis.
Wij kunnen u op deze
manier alsnog voorzien
van passende service en
advies zoals u van ons
gewend bent.
Woont u verder weg?
Geen probleem.
Wij sturen het graag
zonder verzendkosten

Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur,
za van 8.00 tot 16.00 uur.

Bonegraafseweg 68 . 4051 CH Ochten . www.batterijen.nl . Tel. (0344) 641271

Liefs,

naar u op!

team Skarpa en Skaravelli

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Veense HART ladies op “Hartstocht”
Zaterdag 3 oktober vond (landelijk) de Hartstocht plaats. De Hartstocht is
een initiatief van de Hartstichting en het alternatief voor de 11strandentocht
die dit jaar vanwege COVID-19 virus niet kon plaatsvinden. Dit keer niet
met duizenden deelnemers over het strand wandelen maar een stevige
wandeling vanuit eigen huis. Aanleiding voor de Veense HART ladies om twee
wandelroutes uit te zetten in de omgeving en met 30 dames op Hartstocht
te gaan.
Het doel van de Hartstichting is een gezond hart voor iedereen. Want je hart
laat je groeien, liefhebben, leven. Met dit keer speciale aandacht voor het
corona-hartenonderzoek. Veel van de coronapatienten die ernstig ziek worden
of overlijden hebben hartproblemen of een hoge bloeddruk. Zelfs bij gezonde
mensen kan het virus hartklachten veroorzaken. Er is nog maar weinig bekend
over het gevaar van corona voor hart- en bloedvaten. Daarom is er meer kennis
nodig. De Veense HART ladies wilden zich hiervoor gaan inzetten en is er door
de Veense wandelgroep veel geld
binnengehaald voor dit onderzoek. In
totaal 2811,93 euro!!!
Het startsein werd zaterdagmorgen
digitaal door wethouder Beek gegeven
en om 09.30 uur vertrokken 30
dames vanuit het Stadspark richting
Kwintelooijen. Daar aangekomen ging
de groep uiteen. De ladies van groep 11
km wandelden door de heuvelachtige
bossen van landgoed Dikkenberg en
de ladies van groep 20 km maakten
een wandeling aan de rand van de
Utrechtse Heuvelrug, in de driehoek
tussen Veenendaal, Rhenen en Elst.
Onderweg werd er volop genoten van
de mooie natuur, vele paddestoelen
werden op de foto gezet. Tevens
waren er ook 2 dames die de route van
20 km gingen hardlopen!

voor de verrassingen onderweg. Een heerlijke frisse appel als tussendoortje
van Gijs van de Hoef, een lunch met krentenbollen en muffins van Bakkerij ‘t
Stoepje Ad Beukers, de bloemen bij de finish van Bloembinderij Buitenomme en
Marianne (Sportmassage Marianne), die ons enthousiast op stond te wachten
op Kwintelooijen met een verzachtende handcrème van Oriflame.
In totaal is er middels de Hartstocht door 4771 deelnemers en 598 teams
267.401 euro binnengehaald voor de Hartstichting. Wat een fantastisch mooi
bedrag!

Aangekomen bij Plantage Willem III ging de telefoon en waren de Veense HART
ladies ineens live te horen op de Hartstocht radio! Van deze gelegenheid werd
direct gebruik gemaakt om naast de donateurs ook de sponsoren te bedanken

Volgend jaar zijn de Veense HART ladies weer van de partij, hopelijk dan een
11strandentocht....wie weet?
https://www.hartstocht.nl/veenseladies
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BEZORGERS VOOR HET BEZORGEN VAN
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betaalde krantenwijken vrij.
V

Bezorgers

voor de ochtendkranten in Veenendaal

Te bezorgen op woensdag!
Wij hebben
nog
verschillende
goed
Van maandag t/m vrijdag vóór 07.00 uur bezorgen en op zaterdag vóór 08.00 uur.
Vanaf 13 jaar mag je al een wijk
betaalde krantenwijken vrij.
lopen voor de Huis aan Huis bladen.
Te bezorgen op woensdag!
Het gaat hier om verschillende titels
Vanaf 13 jaar mag je al een wijk
met soms één of meerdere bijlagen
lopen voor de Huis aan Huis bladen.
erbij, die dan natuurlijk ook extra
Het gaat hier om verschillende titels
betaald worden. Betaling is elke 4
Ongeveer € 300,- per 4 weken voor ongeveer 75 min. werk per dag.
met soms één of meerdere bijlagen
weken.
Gratis
extra
krant en
startpremie van € 200,- na 3 maanden bezorgen.
erbij, die
dan natuurlijk
ookregenpak,
extra
betaald worden. Betaling is elke 4
Als je interesse hebt dan even
weken.
Vanaf
15 jaar t/m 80 jaar kan jij je bij ons aanmelden voor één
deze
wijken
eenvan
e-mail
sturen
naar:
Ook gepensioneerden en huisvrouwen hebben
wij graag!!!
info@vsbrhenen.nl
Als je interesse hebt dan even
een e-mail sturen naar:
info@vsbrhenen.nl

Zéér goede verdienste!

Wij hebben jou graag bij ons team!!!
Reageer nu!!!

VERSPREIDINGSBUREAU RHENEN
NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN | TELEFOON 0317-615103 | INFO@VSBRHENEN.NL
NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN
T. (0317) 61 51 03 | E. INFO@VSBRHENEN.NL
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Een EigenWijsKolommetje

Spice up your live…
Zo zout heb ik het nog niet gegeten.
Of te wel: zo slecht heb ik het nog niet
meegemaakt. Een uitdrukking uit de
oude doos. Te veel zout is dus niet goed
(voor de mens). Heden is zout uit, zegt
de jeugd en kruiden en specerijen zijn
in.
Ik ben het er helemaal mee eens…maar
zonder kunnen we ook weer niet: moeilijk dus. Zoutvervangers bestaan niet
écht. Wel zijn er diverse mogelijkheden
om minder (natriumhoudend) zout in
het eten te doen en toch de volle smaak
te krijgen. Of beter zelfs: een nog vollere smaak! Gewoon door slim kruiden en
specerijen te gebruiken. Een mengsel
van kruiden en specerijen is een perfecte
manier om de smaak van voedsel goed
tot zijn recht te laten komen zonder (of
met minder) zout.
De precieze samenstelling van dit mengsel is een kwestie van ... smaak! Specerijen zijn meestal sterke smaakmakers en
komen vrijwel altijd uit de (sub)tropen.
Kruiden van eigen bodem (Europa) zijn
beslist goede smaakmakers. Neem bijv.
mosterdzaad, mierikswortel, maggi,
knoflook, gember, ui en haar familie, koriander, tijm, rozemarijn, oregano, peterselie, laurier, marjolein, basilicum, munt
en dille. Dus probeer en experimenteer
zelf. Het Voedingscentrum besteed hier
ruim aandacht aan op haar website en
ook de Nierstichting, die uiteraard veel
weet over de werking van zout in je lichaam, heeft een handige kruidenwijzer.

Beste Lezers,

Foto: Matthijs Smits

Je kunt daar voor zo’n vijftig producten of
gerechten zien welke kruiden- of specerijenmengsels er goed bij passen.
Ook wij, van Smits Specialiteiten zijn zuinig met zout. In de maaltijden, op de gebrande noten en op de gegrilde kip. Het
laatste nieuws is een compleet veranderde kruidenkast. Een kast vol kruiden
en specerijen in handige plastic bakjes
met een dito dekseltje (te gebruiken als
opscheppertje). Ik daag U/jij uit om eens
kijkje te nemen. Staat u kruidenwens er
niet tussen….wij zorgen er voor!

Spice up your live!
Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, Rhenen
smitsspecialiteiten.nl

Dus als je gezondheid het toelaat
ga er op uit. Doe iets leuks.
Kan uiteraard ook binnenshuis.
Lees een boek, luister naar
muziek, kijk een film, speel een
spelletje of maak een mooie
wandeling. Adem de frisse lucht
in. (dat doe je het beste zonder
mondkapje) Maar doe iets.
(Er zijn mensen onder ons, die
door al die negatieve berichten
extra lijden, zowel fysiek als mentaal dus ik zou zeggen let ook op
uw naasten)

Ook de Betuwe is in alle jaargetijden mooi. De meeste mensen bezoeken de Betuwe hoofdzakelijk
als de fruitbomen in bloei staan,
maar bezoek ook eens de plaatsjes in de Betuwe. Ook deze mogen
er zijn. De Neder-Betuwe met zijn
prachtige rivierlandschap met
mooie vergezichten, kronkelende dijken en monumenten, leent
zich bij uitstek prima voor fietsen,
wandelen en struinen. Elk seizoen
is weer verrassend anders.
De strekking van dit kolommetje…………….. GA IETS DOEN (ook
een keer helemaal niets doen is
iets doen)

Ik spreek toch wel regelmatig

INQAR, PARTNER IN MOBILITEIT
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.

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

WAGENPARKBEHEER
Met een vertrouwd contactpersoon

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

Het was weer een maand vol met
minder leuke berichten over corona, maar er is meer dan dit virus. Er zijn nog steeds veel leuke
en aangename bezigheden in het
leven. Je moet er alleen zelf wat
van maken. Uiteraard bij alles
wat/dat je tegenwoordig doet is
afstand tussen niet familieleden
geboden. Anderhalve meter is de
TIJDELIJKE norm.

mensen die in de buurt wonen van
Rhenen of zelfs in Rhenen woonachtig zijn, die nog nooit een
bezoek hebben gebracht aan b.v.
natuurgebied Plantage Willem
III of natuurgebied De Blauwe
Kamer en zelfs nooit de Grebbeberg met Militaire Begraafplaats
hebben bezocht. De Cunerakerk
en het Stadsmuseum Rhenen zijn
ook regelmatig te bezichtigen.

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
assortiment, 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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

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
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Steenwijk Schoenmode: van elegante pumps tot stoere stappers
Voor wie deze schoenmodezaak nog niet kent,
is dit artikel een must. Al bij het binnen gaan, is
het duidelijk dit is niet zomaar een schoenzaak.
Dit is écht schoenmode. De naam is dan ook
treffend gekozen.

om op te noemen. Op de website en webshop
zijn meer dan 100 merken te vinden.De collectie
schoenen en accessoires (tassen en portemonnees)
is zeer omvangrijk en is overzichtelijk uitgestald. De
indeling van deze prachtige zaak is doordacht. Op de
professionele webshop Steengoeieschoenen.nl kunt
u de collectie voorkijken, of eventueel een bestelling
plaatsen. Ook kunt u terecht voor schoenreparatie.
Als extra service biedt Steenwijk Schoenmode in
geval van voetproblemen ook een deskundig advies
van podotherapeut Henk Spee, zowel met als zonder
verwijzing van uw huisarts of specialist. Hiervoor
is een aparte behandelruimte ingeruimd. Op elke
1e zaterdagmorgen van de maand, elke daarop
volgende vrijdagmorgen en op de 3e vrijdag van de
maand in de middag en op de koopavond kunt u bij
SPEE Podotherapie terecht.

Deze prachtige familiespeciaalzaak in Leersum
ontvangt de klant met alle egards. Vriendelijk en ….
met zeer deskundig personeel dat tijd voor u neemt.
Een waar genoegen in deze tijd van ‘alles moet
snel’. Ik heb als leek op schoenengebied informatie
opgezocht op het onvolprezen internet over DE
schoen en wat de schoen doet met onze voeten
en ons lichaam. Schoenen zijn er in vele soorten en
maten en we maken er allemaal dagelijks gebruik
van. We lopen de gehele dag op schoenen en daarom
is het belangrijk dat wij goede schoenen dragen. Het
is aangetoond dat een goede schoen beter is voor je
voeten en je rug.
Het is niet zo dat goedkopere schoenen bij voorbaat
slecht zijn, maar iedereen moet de schoen dragen die hem of haar past. En past dan
in de letterlijke betekenis van het woord. Schoenen die goed passen en van goede
kwaliteit zijn, lopen beter en zijn beter voor de gewrichten. Niet goed passende
schoenen kunnen veel klachten veroorzaken, zoals een hallux falgus (naar binnen
draaiende grote teen), likdoorns, eeltplekken, blaren, hielspoor, doorgezakte
voeten en zo maar door. Een goede voorlichting is dus noodzakelijk en daarvoor
bent u bij Steenwijk Schoenmode aan het juiste adres.

Uw eerste bezoek van 30-45 minuten bestaat uit
een basisonderzoek met eventueel aanvullend
onderzoek met behulp van een Footscancomputeranalyse. In overleg met u wordt vervolgens het behandelplan opgesteld
en besproken. Voor meer informatie: www.speepodotherapie.nl.
Mocht u uw smaak niet terugvinden in de collectie brede en smalle leesten, dan
helpen ze u graag met een bestelling op maat. Hiervoor is wel een bezoek aan de
winkel aan te raden. Voor de deur en achter deze prachtige winkel is ruime, gratis
parkeergelegenheid voorhanden.

Tijdens het doornemen van de website van Steenwijk Schoenmode (www.
steenwijk-schoenmode.nl) is mij ook duidelijk geworden dat voeten erg verschillen
in vorm, lengte maar vooral ook breedte. Daarom zijn er zowel voor volwassenen
als kinderen schoenen in wijdtematen, van supersmal, extra smal, smal tot breed,
extra breed en super breed. Er zijn voor de dames onder meer elegante pumps,
comfortabele instappers, klittenbandschoenen, stoere laarzen en geklede lange
laarzen. Ook voor de heren is er een ruim assortiment veterschoenen en instappers,
sportieve boots en prettig zittende sandalen en slippers voorradig. Uiteraard
kunt u hier ook uitstekend terecht voor uw kinderen en/of kleinkinderen. Er is
een ruime keuze in sierlijke bandschoenen en vrolijke veterschoenen en stoere
of geklede laarzen, hippe sneakers en waterdichte wandelschoenen. Afijn, te veel

Nieuw

Greve Comfort Dag
zaterdag 31 oktober

Houd jij van...
Mensen blij maken?
Mode en schoenen?
Samenwerken in
een leuk team?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres want wij zoeken een collega voor
ca. 28 tot 32 uur per week (variabel - ook op zaterdagen).

COMFORT

Zaterdag 31 oktober is van 10.00 - 17.00u dé Greve Ambassadeur
met een grote collectie Greve schoenen in onze winkel.

Vrolijke, vlotte, klantgerichte kandidaten die van aanpakken weten,
commercieel denken en initiatief nemen, nodigen we van harte uit te
solliciteren.
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar: info@steenwijk-schoenmode.nl.
Uiterste inzenddatum: 16 november 2020.

Stelt u prijs op een persoonlijk advies? Kom dan op afspraak.
Mail info@steenwijk-schoenmode.nl of bel 0343-451434.
Uiteraard nemen wij alle corona-regels in acht en heeft onze Greve
Ambassadeur net als ons Team een mondkapje op.
Laat u in de watten leggen en goed adviseren.
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Rijksstraatweg 134
3956 CT Leersum
0343-451434
steenwijk-schoenmode.nl
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Maurits “Momo” Nieuwenhuis,
elektronische muziek virtuoos
Nou nou nou zult u als lezer
wellicht denken. Een muziek
virtuoos is dat niet wat overdreven. Ik kan u zeggen: NEEN. Ik wist
niet wat ik kon verwachten op mijn afsprak met Maurits, in het
studentencomplex te Wageningen.
Ik wist hij maakt muziek. Hij studeert Master Biologie. Meer wist ik niet.
Tijdens de korte introductie vertelt hij, dat hij al vanaf zijn 4de jaar
geïnteresseerd is in muziek. Zijn ouders waren/zijn muzikaal en hij heeft
muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Na djembé-, piano- en
drumles en vele eigen escapades heeft
hij uiteindelijk zijn passie gevonden in
het maken van electronische muziek.
Geheel op en met de programma’s op zijn
computer.
Maurits gaat ver. Hij combineert b.v.
klassieke
instrumenten,
afrikaanse
instrumenten en muziekfragmenten en/
of allerlei niet door muziekinstrumenten
voortgebrachte geluiden met elkaar. Hij
vervreemdt ze en maakt zo zijn eigen
muziek.

Foto's: Erik Helmers

De ene keer ambient of techno, de andere keer house of downtempo. En
nog enkele andere stijlen, zoals chill-out. Hij laat mij in zijn studio enige
nummers horen. Ik ben verbluft en aangenaam verrast. Eén nummer voert
mij terug naar mijn jeugd toen wij nog psychedelische muziek draaide
inclusief vloeistofprojektie’s, een ander nummer doet mij weer denken
aan een hotmassage met rustgevende muziek op de achtergrond.
Vele nummers later en met zijn enthousiaste uitleg is mij wel
duidelijk, dat zijn verschillende muziekstijlen geschikt zijn voor zowel
theatervoorstellingen, filmmuziek, presentatiemuziek, maar ook voor
een stevige dance, trance of houseparty. Hij maakt zijn muziek onder 5
verschillende namen: Bzaurie en Dynastor, Octafecta, Tamakastania en
Aeonium.

Binnenkort hoopt hij zijn website gereed te hebben
waarin wordt verwezen naar alle namen. Onder elke
naam een aparte muziekstijl. (momomau.com).
Hij was dit jaar geboekt voor minimaal twee festivals, maar helaas
zoals bij veel festivals heeft corona roet in het muziek eten gegooid.
Uiteindelijk moest hij het doen met een livestream voor de Wageningse
introductieweek en een paar kleinschalige privé feestjes. Hij is nog
in afwachting van zijn muziek op cassette (is weer helemaal in) maar
de leverancier heeft nog wat problemen met de levering vanuit St.
Petersburg.
Maurits bedankt voor de leuke ochtend met te gekke muziek.
Maurits is te bereiken voor informatie en/of boekingen op:
momomausound@gmail.com, @momomausound op Instagram of als
Momo Mau op facebook

Hoe zorg ik dat mijn mondkapje schoon wordt?
Na gebruik moeten mondkapjes worden vervangen.
Stoffen mondkapjes kunnen
makkelijk gewassen worden.
Vergeet uw mondkapje niet
in een waszakje te stoppen
ter bescherming van de elastiekjes.

Gebruik tijdens deze was alleen
wasmiddel en geen wasverzachter.

Tip: Uw gezichtshuid is gevoeliger voor o.a. wasverzachter.
Ook het inademen van een
zware wasverzachtergeur is na
een poosje niet prettig meer.
Let op: een mondkapje in de Kies daarom met zorg de provriezer of koelkast leggen, ducten waarmee u uw mondhelpt niet! Het virus wordt dan kapje wast!
niet gedood!
Wilt u meer informatie? Kom
Was uw mondkapje geduren- dan langs in onze winkel!
de 30 minuten op minimaal 60
graden.

Cuneraweg 173a Rhenen

0317 615 353

info@korpershoek.eu

“Boekhouder-overstap-maand!”

“Fiscaal advies, juist nu!”

Bel Hans
0318507061

Bel Hans
0318507061

“Box 3 of Box 2?”

“Financiën regelen vóór
31-12-2020, actie!”
Bel Hans
0318507061

Bel Hans
0318507061
“Boekhouder-overstap-maand!”
Bel Hans
0318507061
“Belastingbesparing nu regelen!”
Bel Hans
0318507061
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Plesmanstraat 59-05
3905 KZ Veenendaal
i www.adfiscalia.nl
e hans@adfiscalia.nl
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In de schijnwerper: Warring Kleding Ederveen en Opheusden
Een leuk gesprek, ditmaal telefonisch, met Jaap Warring eigenaar van Warring Kleding in
Ederveen en Opheusden. Jaap
Warring is een bevlogen man,
die een groot deel van zijn leven
in de handel heeft doorgebracht,
waarbij hij ook ruime ervaring
heeft opgedaan in de kledingbranche.
In 1989 heeft hij besloten een winkel
in dames- en herenkleding te openen
in Ederveen. Een imposant pand aan Bruinehorst nummer 23. In 2014 heeft hij
een tweede vestiging geopend in Opheusden aan de Burg. Lodderstraat 52 in
Opheusden. Op de damesafdeling treft u een mix van jong sportief en klassiek
gekleed. Volop keuze voor elke gelegenheid. De collectie bestaat uitsluitend
uit kwaliteitsmerken o.a. Gerry Weber, Frankwalder Gollehaug, Sommermann,
Hermann Lange, Erfo, Question, Bloomings, Signe Nature, B-Three.
Ook de heren kunnen vanzelfsprekend bij Warring terecht. Op de herenafdeling
kunt u terecht voor een sportieve outfit of een gekleed kostuum. Ook
ambtsdragers zijn er aan het juiste adres.
Hier vindt u o.a. de volgende merken: Luigi Morini, Atelier Torino, Wilvorst,
Com4, Baileys, Giordano, Chris Cayne, Casamoda, Redpoint. Iedere klant
wordt goed geadviseerd en persoonlijk geholpen als men dat wenst. De kleding wordt door ervaren coupeuses altijd passend gemaakt. Uiteraard draagt
het personeel mondmaskers en bij afspelden wordt zoveel mogelijk vanaf de
rugzijde gewerkt. In deze corona tijd geeft fysiek winkelen niet voor iedereen
een veilig gevoel, maar u kunt in deze zaak prima “corona proof” winkelen volgens de RIVM richtlijnen. Niet alleen zijn de winkels zeer ruim van opzet ook de
paskamers liggen ver uit elkaar.
Mocht u niet in staat zijn naar de winkels te komen, dan kunt u contact opnemen dat zij bij u thuiskomen met kleding om te passen, binnen redelijke
afstand. Wilt u buiten de normale openingstijden winkelen, dan is dat op afspraak mogelijk.

Verder bieden zij u de mogelijkheid om op de website de collectie te bekijken
en telefonisch (0318 – 57 8110) of per e-mail (info@warringkleding.nl) te bestellen. Als u het betreffende nummer (onder de foto) en de maat doorgeeft
sturen zij de bestelling, zonder verzendkosten, naar u toe. Een zeer bijzondere
en mooie service.
Als laatste kan ik nog een mooie spaaractie noemen:
Elke euro die u bij hen besteedt, is goed voor 1 spaarpunt. Heeft u 500 spaarpunten gespaard, dan ontvangt u een korting t.w.v. 15 euro. Die kunt u bij uw
volgende aankopen besteden in de winkels in Ederveen en Opheusden.
Een tweetal prachtige zaken met een ruime collectie kwaliteitskleding en
persoonlijk advies. Een bezoek zeker de moeite waard. Parkeren GRATIS vlak
voor deur, waar vind je dat nog?
Website: www.warringkleding.nl
Winkels:
Bruinehorst 23
6744 PA Ederveen
Tel. 0318 – 57 81 10

Burg. Lodderstraat 52
4043 KM Opheusden
Tel. 0488-44 20 00

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m Donderdag 9.30 tot 17.30 uur
Vrijdag 9.30 tot 17.30 uur (en op afspraak tot 21.00 uur)
Zaterdag 9.30 tot 17.00 uur

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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Maak van je klant je eigen influencer
Social media en influencers
Met de komst van sociale media kwam
er nog een extra dynamiek bij. Via hun
Instagram, Twitter of YouTube accounts
hebben bekende personen nu vaak ook
rechtstreeks contact met hun fans. Veel
van hen, zoals de bekende YouTubers,
zijn zelfs bekend geworden door hun eigen social kanalen. Influencers vertellen
op YouTube en Instagram vaak vol trots
over hun ervaringen met een bepaald
product. Zo bevelen ze vaak nieuwe kledingstukken, cosmetica en elektronica
schaamteloos aan. Ze vertellen waar ze
de artikelen vandaan hebben gehaald,
hoe geweldig het heeft gewerkt en dat jij
zelf ook nog een flinke korting kan krijgen
als je hun kortingscode gebruikt. Ook op
tv wordt deze techniek toegepast.

Influencers.
Vrij
recent
nog kwamen ze nog in het nieuws.
We kennen ondertussen allemaal
wel de Nederlandse influencer
Famke Louise en haar actie op social
media met, #ikdoenietmeermee en
#powertothepeople, samen met
nog enkele zogenaamde ‘bekende’
Nederlanders. Ondertussen doet ze
braaf weer mee, mede dankzij een
briljante Diederik Gommers, die perfect
de dialoog met haar aanging tijdens
een uitzending van Jinek. Diezelfde
Diederik Gommers is, mede dankzij
diezelfde Famke Louise en haar team
nu zelf een social influencer geworden.
Binnen een tijdsbestek van nog geen
3 weken heeft hij op Instagram maar
liefst 328.000 volgers en nog geen 7
posts geplaatst. Iets waar menig merk
én lokale ondernemer stik jaloers op is.
De geschiedenis van influencers
Als je het woord influencer hoort, denk je al snel aan sociale media als Instagram en
YouTube. Maar influencers bestaan al veel langer dan dat de diverse sociale media
kanalen bestaan. Deze personen werden toen alleen nog geen influencers genoemd.
Lang geleden waren er al personen met veel aanzien die aan een bepaald merk
gekoppeld werden, om het volk ten aanzien van dat merk positief te beïnvloeden.
Zo kreeg ene Josiah Wedgwood (bekend pottenbakker en designer) in 1760 een
koninklijke goedkeuring voor zijn pottenmakerij en zette hij dat handig in voor de
marketing van zijn bedrijf. Kortom, influencers zijn niet iets van deze tijd.
Door de opkomst van de massamedia als radio, film en televisie kregen acteurs, actrices, atleten en muzikanten een nóg grotere bekendheid, wat het inzetten van zulke
personen voor een merk alleen maar interessanter maakte. Bekende personen werden ingezet om op verpakkingen van producten te staan, in reclamespotjes te spelen
en werden gebruikt voor verzamelkaarten, zoals de Panini-voetbalplaatjes, etc.

Anno 2020 moet het authentieker en
geloofwaardiger. De ontvanger wil
meer nadruk zien op de beleving van
de influencer. Minder getallen en feitjes
waarom dit product zo goed is en meer
persoonlijke connectie met het product.
De ontvanger moet meegenomen worden in het verhaal van de influencer en niet
gelijk in aanraking komen met de korting en prijs. Kortom, minder ‘nep’. Fake news en
fake volgers zijn we beu.
Lokale ondernemers en lokale influencers
Influencers met een relatief klein bereik worden ‘micro-influencers’ genoemd.
Gebruikers ervaren dit meer als mond-tot-mondreclame. Kortom, je eigen klant is
ook een influencer. Of dit nu op een verjaardag is of op zijn/haar social media kanalen,
ze zijn belangrijk voor jou als ondernemer en kunnen je van nieuwe lokale klanten
voorzien. Er is niets mis mee om je klant te vragen een positieve review of post te
plaatsen over zijn/haar ervaring met jouw bedrijf of product. Wedden dat het je helpt
aan nieuwe klanten?
Gert de Lange, Marketingspecialist

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

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

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

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

BLIJF
VERBONDEN
JUIST NU
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Een gesprek met Joran Lammers, kaart-kunstenaar te Wageningen
Ik had een leuk gesprek met Joran
in het pand van 2ndHeaven te Wageningen. Dat is ook de plek waar ik voor het eerst in contact kwam met
zijn kunstzinnige uitingen op papier. Joran heeft onlangs zijn studie landschapsarchitectuur afgerond. Al vrij snel daarna kon hij werk vinden bij
een landschapsarchitecten-bureau. Waar hij onder meer kaarten ontwerpt. Joran is ook zeer bedreven op de saxofoon en speelt in een jaren
’20 band met de naam “Mrs Rose”.
Zijn kaartenkunst komt oorspronkelijk voort uit zijn studie en zijn grote interesse
in het landschap. Hij vraagt zich af, hoe zit het landschap in elkaar, waarom ligt
een heuvel daar, waarom stroomt een rivier precies op deze plek en waarom heeft
men hier een woonwijk gebouwd en niet elders. Kortom hij wil alles weten over
hoe het landschap is ontstaan en in de loop der eeuwen is veranderd. Nieuwsgierigheid ten top.
Zijn kunst bestaat uit kaarten van landschappen/steden/plaatsen welke hij op de
computer in verschillende lagen samenstelt. Het is voor een leek als ik moeilijk uit
te leggen, maar ik probeer het toch. Een vriend van Joran fietst altijd van Leusden naar Wageningen. Joran weet, dat is niet zomaar een route, want deze loopt
door een oud gletsjerdal tussen twee stuwwallen door. Op zijn kaart tekent hij
de fietsroute in en licht hij Wageningen en Leusden uit. Vervolgens voegt hij de
heuvels van de Veluwe en Utrechtse heuvelrug toe, net wat aangedikt, zodat het
net bergen lijken.
Joran legt aan zijn vriend ook uit hoe het landschap zich met zijn dalen en heuvels en
de rivieren in afgelopen eeuwen of duizenden jaren heeft ontwikkeld. Alle wetenswaardigheden heeft hij onderzocht. Het resultaat is een kaart met een verhaal. Zo
krijgt een alledaagse fietsroute krijgt opeens meer betekenis. Het is fascinerend.
Maar één foto zegt meer dan duizend woorden dus bekijk vooral de geplaatste
foto. Ook voor andere vrienden heeft hij op verzoek kaarten gemaakt met b.v. als
middelpunt het huis van betrokken vriend en daaromheen de straten met huizen
in de betreffende wijk. Je moet het zien.Toen steeds meer vrienden om zijn kunstzinnige uitingen vroegen ging bij hem een lampje branden. Waarom niet ook voor
de medemens. En daarom staat hij deze maand in ONZE voor Wageningen nieuwe
krant. (de editie Rhenen bestaat al vanaf april 2020, de editie Veenendaal is inmiddels twee keer verschenen). Na het interview wilde ik het pand verlaten, maar
ik hoorde plots iemand op een piano spelen en het klonk ook verdraaid goed. En
ja hoor ook dat was Joran. Op mijn constatering, he je speelt buiten saxofoon ook
piano gaf hij als reactie: “ja dat doe ik al vanaf kinds aan”. Een veelzijdig talent.

Hij heeft nog geen website,
maar ik heb geadviseerd,
die maar snel in het leven te
roepen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar zijn werk, dan kunt u of naar Wageningen
afreizen en bij 2ndHeaven op do/vr/za een blik werpen op enkele van zijn creaties
of contact met hem opnemen via email: Joranlammers@gmail.com

Een EigenWijs Omaatje

VACATURE:

Commercieel Medewerker
Buitendienst
Als Commercieel Medewerker Buitendienst regio Regio Rhenen, Betuwe en
Veenendaal, werk je voor een bedrijf dat overloopt van ambitie en het menselijk belang
van werknemers voorop heeft staan. Bij ons mag jij volop aan de bak om te leren en te
inspireren. Je moet niet op je mondje gevallen zijn om het waar te maken in deze functie
van Commercieel Medewerker Buitendienst voor 40 uur in de week.
FULL-TIME · Regio Rhenen, Betuwe en Veenendaal
De vacature Commercieel Medewerker Buitendienst daagt je uit om:
Veel verder te gaan dan ‘goed genoeg’ als je klanten en prospects ondersteunt met jouw
expertise. Je gaat actief op zoek naar kansen in de markt. Samen met directe collega’s pak
je die kansen en maakt ze tot een succes. Daarnaast zorg je dat er geen kansen blijven liggen en mede dankzij de volle inzet die jij toont, is hoge klanttevredenheid haalbaar.
Jij gaat ervoor bij het:
• werken aan de sales funnels
samen met collega’s
• actief benaderen van prospects,
klanten
• meedenken over eventuele
kansen die nog voor het oprapen
liggen

Deze vacature Commercieel
Medewerker Buitendienst
biedt (o.a.):
• een bonusregeling zodra je een
contract hebt voor onbepaalde
tijd
• veel ruimte om jezelf te
ontwikkelen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Solliciteren?
I.v.m. het coronavirus zullen de
eerste gesprekken via een skype-sessie
plaatsvinden. Face-to-face sollicitaties zullen
daarna snel volgen mits jij Eigen en Wijs genoeg bent!
Is de vacature van Commercieel Medewerker Buitendienst
jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan door je sollicitatie
en CV te sturen naar: info@eigenwijslokaal.nl of bel:
Tel: 0317-615103 (optie 6).
Wij zijn tevens op zoek naar een Social Media Specialisten
en wij hebben ook stageplaatsen.

De ideale Commercieel
Medewerker Buitendienst voor
deze vacature brengt mee:
• de durf om zich kwetsbaar op te
stellen en zichzelf te zijn, je hebt
lef en je wilt graag leren en groeien
• zo’n 1 à 3 jaar ervaring als
Commercieel Medewerker
Buitendienst
• goede beheersing van de
Nederlandse taal in woord en
schrift

door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Anders dan Anders met een leuke tip.

Mark: Hoi Oma, ik was je niet vergeten
maar ik was gisteren zo druk.
Oma: Mark, ik dacht er is iets met je aan de
hand ik hoorde niks ik dacht laat ik je eens
bellen hoe het gaat. Je hoort ook zoveel
gekke dingen.
Mark: Ja inderdaad Oma, we gaan deze
week alweer met de 3de krant starten in
Wageningen. Daar gaan ze nu ook onze
gesprekken lezen.
Oma: O in Wageningen daar ken ik niet
zoveel mensen. Vanuit de Oorlog ken ik
Wageningen wel maar dat was voor jou
tijd, of niet dan.
Mark: Ja Oma dat is inderdaad een tijd
waar we aan de ene kant niet aan herinnert
willen worden maar daar is ook onze
vrijheid begonnen.
Oma: Ik heb laatst voor vader nog een
blouse gekocht. Toen had ik nog tegen
die winkelbaas gezegd waarom hij niet
mee wilde doen in het krantje van mijn
kleinzoon!
Mark: Ja Oma het is niet makkelijk nu voor
de winkeliers. Sommige maken goede en
andere maken verkeerde beslissingen. Het
is en blijft ondernemen.
Oma: Bij jullie om de hoek is de straat weer
dicht. Je kan er nu weer door rijden.
Mark: Inderdaad, ik zag het gisteren toen
ik bij Toko Veenendaal was.
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Oma: Ja, ik zat laatst met de buurvrouw
aan de koffie en haar zoon moest langer
werken omdat ze heel veel mensen
ontslagen hadden. Daarom had hij geen
tijd voor haar, dus zei ik kom hier dan maar
een bakkie doen.
Mark: Heb je nog wel bezoek gehad?
Oma: Jeroen en Sil waren nog geweest
voor foto’s van de verjaardag van Vader.
Die hadden er een leuk boekje van
gemaakt. Heel leuk want we hadden geen
plek meer om iets op te hangen.
Mark: Nou dat is wel leuk, dan kan je het
laten zien en weer opbergen toch?
Oma: Dat klopt dat vind ik wel fijn. Tobias
is ook nog geweest maar die wil wel die
afstand houden want die was verkouden.
Mark: Ja het is anders als anders zeg maar.
Oma: Mark dan lopen ze hier langs en dan
is het net of wij besmettelijk zijn. Hahaha ik
moet er altijd om lachen, het is zo gek deze
manier van met elkaar omgaan…
Mark: dat is gek he maar we moeten er
aan wennen, iedereen heeft smetvrees
hahaha
Oma: Nog een tip voor die mondkapjes en
een Bril, dat deden we vroeger ook al tegen
het beslaan van de ramen van de auto. In
onze jonge jaren deze wij met afwasmiddel
de ramen en dat werk op je bril ook met
een mondkapje op.
Mark: Die ga ik aan iedereen vertellen
wellicht zijn de blij met de tip van Oma.
Oma: Hopelijk mag ik nog wel naar de
Kerstmarkt in December… hopelijk zijn de
regels dan wat soepeler.

groet Mark
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