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Femke Poppe, van droom tot werkelijkheid
Ik zit tegenover een zeer speciale jongedame. Door de vocal coach Suzanne van
Manen werd ik op haar spoor gezet. Ik kende haar niet en wellicht zijn er meerdere
mensen die haar niet kennen.
Femke is nog een jonge singer/songwriter die niets liever wil dan op het podium staan en
haar zelfgeschreven nummers ten gehore brengen. Zij heeft in juli 2019 al in het Theater
het Junushof in Wageningen gestaan met een one woman show. Een show met verhalen
en liedjes door haar geschreven (onder begeleiding van Linda Wagenmakers). De naam
van de show: Gewoon Fem. Deze show was een groot succes. Op haar site staat een
recensie van Linda Wagenmakers:
“Er ontstond magie met het publiek en dat gaf Femke vleugels! In al haar kwetsbaarheid
vertelde ze haar verhaal met zelfgeschreven nummers en teksten. Zingen, acteren, vertellen. Wow. Het publiek was tot tranen geroerd en de reacties waren lovend!! Het was
voor velen een inspiratie en een aanzet tot nadenken. Ik ben zo ontzettend trots op deze
vrouw. Zo bijzonder haar door dit proces heen te mogen begeleiden, te regisseren en te
produceren.”
En nu zult u als lezer kunnen denken en zeggen: ja logisch dat Linda Wagenmakers dat
zegt, zij heeft haar begeleidt. Maar beste lezer ik heb inmiddels een aantal bezoekers van
deze show gesproken (via mijn netwerk) en het klopt helemaal.
Femke had toentertijd nog een ambitie, een droom, een wens en dat is het in eigen
beheer uitgeven van een CD. De liedjes, die zij uit haar hart schreef, op een CD samen
met een groep goede muzikanten waarmee zij al samenwerkt. Zij was er klaar voor.
Maar…………. het opnemen van een album kost geld. En geld was toen niet ruime mate
voorhanden.
Zij is niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij heeft eerst uitgezocht hoeveel zij nodig zou
hebben om dit te bekostigen. Best schrikken: minimaal 8000 euro.
Deze kosten bestaan uit:
•
het nalopen van de arrangementen met een producer
•
het gebruik van de studio
•
de vergoeding van mijn muzikanten en backing vocals
•
het mixen en masteren van de liedjes
•
het persen van CD’s
•
het online beschikbaar maken van de nummers
Haar droom heeft zij verwezenlijkt door het starten van een crowdfunding. Het geld is

bij elkaar gebracht door veel deelnemers. De CD gaat er komen. En ze is al druk bezig
met de opname.
“Tijdens de opnames in de studio heeft ze enorm genoten van de samenwerking met
haar band en producer; van samen musiceren, veel lachen en mooie gesprekken.”
Deze singer/songwriter gaat er helemaal voor. Haar parttime baan heeft zij, in overleg
met haar partner, opgezegd om zich volledig aan de muziek te kunnen wijden. Krachtig
en moedig besluit. Zij hoopt in 2021 weer te mogen optreden. Ik hoop het met haar.
Voor een paar foto’s bij dit artikel pakte zij haar gitaar en bracht één van haar liedjes ten
gehore. Ik vergat bijna te fotograferen. Wat een prachtige stem en een tekst die zeker uit
haar hart kwam. Ontroerend mooi.
meer informatie uit je administatie?
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Frank Boogaard, kunstenaar te Veenendaal
Ik zit voor een bevlogen man, kunstenaar
Frank Boogaard, beeldhouwer in hart en
nieren. Ik kwam bij Frank terecht via een kunstenares in Rhenen, genaamd Sandra Pot. Zij
heeft bij Frank de eerste stappen in het vervaardigen van bronzen beelden gezet. Frank
was voorbeeld en haar leraar. Regelmatig is zij nog te vinden in zijn atelier.
Hij begon op zijn 11e jaar met beeldhouwen als hobby en tijdens de lagere en middelbare
vrije-schooltijd werd hij gestimuleerd in de kunstzinnige vakken en met name het door hem
geliefde beeldhouwen. Hij zag dat toen nog als een mooie hobby. Zijn droombaan was: fysiotherapeut. Maar door een hem aangedaan onrecht kwam hij in opstand tegen de docenten op de
middelbare school en met een korte boog vervloog zijn kans op een einddiploma en zijn droom
fysiotherapeut te worden.
Hij krijgt nog wel als studieadvies: Kunstacademie. ( maar dat viel niet helemaal goed bij zijn
ouders). Dus vooralsnog beeldhouwen als hobby. Ook tijdens zijn baan als bedrijfsleider zet hij
zijn hobby voort en al snel staat huis en schuur vol met beeldhouwwerken.
Toen hij na een faillissement van zijn werkgever op straat kwam te staan heeft hij besloten als
professioneel kunstenaar verder te gaan. Hij had geen werkgever meer nodig. Een moedig
besluit.Vechtend tegen de eenzaamheid ontstonden nieuwe beelden en kreeg hij zijn eerste
exposities. hij verkocht er werk en was op weg als beeldhouwer. Hij was beeldend kunstenaar.
Zijn werk bestond toen nog uitsluitend uit houtsculpturen. Er staan nog een aantal van deze
werken in zijn atelier. Ik vind ze prachtig. De abstracte vormen van deze sculpturen zie je weer
terugkomen in zijn latere werk. Tot op het moment dat zijn rug verdere medewerking weigerde en de mogelijkheden van zijn vormwereld instortte, begon een nieuwe weg van zoeken in
een ander materiaal, met een andere vormtaal. Zoekend naar monumentale vormen voor buiten en de kleine gestolde bewegingen als materialisatie van zijn emoties voor binnen. Hij is toen
overgestapt op het modelleren van zijn beelden in was welke later in brons worden gegoten.
Het gieten in brons laat hij over aan een van de betere bronsgieters in Nederland t.w. Flassh
in Balk, Friesland. In de afgelopen jaren heeft hij een uitstekende band met deze bronsgieterij
opgebouwd.
De bronzen worden, na het gieten, door hem zelf afgewerkt. Voordat ze zijn atelier verlaten
zitten er vele, vele uren aan slijpen, schuren en polijsten in. Hij geeft aan dat hij met schuren met
een groffe korrel begint en iedere volgende schuurbeurt met een kleinere korrel wordt begonnen. (ruwweg van korrel 80 tot 1500). Een tijdrovende klus. En als ik het werk in zijn werkplaats
bekijk kan ik ook geen krasje, hoe klein ook, ontdekken. De afwerking en het patineren zijn de
momenten waarop hij streeft naar dezelfde vorm van perfectie als voorheen in de houtsculpturen, waarbij het patina hem de mogelijkheid geeft om met kleur een extra dimensie aan de
brons plastieken toe te voegen.

Al meer dan een kwart eeuw vervaardigt Boogaard nu zijn bronzen beelden. “Al mijn beelden
zijn unica. Maar de manier waarop ze gemaakt zijn is altijd weer anders. Dat komt omdat ik
telkens weer bezig ben met een vorig beeld te vervolmaken. Je ziet in je eigen werk altijd verbeterpunten”, aldus Frank.
Frank exposeert geregeld en verkoopt zijn werk aan instellingen, gemeenten en particulieren.
Frank Boogaard is ook de ontwerper van de Cultuurprijs die ieder jaar in Veenendaal aan de
winnaar wordt uitgereikt. Ook neemt hij al sedert de start deel aan de Kunstroute Veenendaal.
Zij werk wordt zeer goed verkocht. Op het moment van dit gesprek zijn er vijf werken onderweg naar Amerika en twee naar Duitsland.
Buiten het feit dat Frank deze prachtige bronzen maakt is hij ook begenadigd fotograaf en dichter. Ook maakt hij wekelijks een webblog. Het lezen waard. Frank is een doorzetter ook na een
zwaar persoonlijk verlies geeft hij niet op ofschoon het hem zeer moeilijk valt.
Op zijn website www.frank-boogaard.com. kunt u meer over deze sympathieke en bevlogen
kunstenaar vinden met een mooi overzicht van zijn kunstwerken. Frank, bedankt voor dit aangename gesprek.
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Suzanne en Michelle en hun Mindful Run Rhenen-Veenendaal
Ademhalingstechnieken:
Michelle geeft aan dat er voor veel mensen veel winst te behalen is als ze zich
bewust worden van hun ademhaling en
zich gaan richten op een neusademhaling. De cursus richt zich op een 100%
neusademhaling.
Informatie van de GGD: Voordelen van
door de neus ademen.
• De lucht wordt in de neus verwarmd,
vochtig gemaakt en gezuiverd
• Ontsteking van de luchtwegen
en/of oren kan worden voorkomen.
• Neusademing
kan
chronische
neusverstopping voorkomen.
• Neusademing bevordert regelmatig
slikken.
• Neusademing is belangrijk om
afwijkingen aan gehemelte, tanden en
kaak te voorkomen. • Neusademing
voorkomt uitdroging van keel en mond.

Men zegt weleens toeval bestaat
niet. Klopt. Eén van de dames heeft
dezelfde naam als mijn echtgenote
de andere dame heeft dezelfde
geboortedag. En een bericht in het
nieuws, de dag voor dit interview,
van een groot aantal artsen en
specialisten dat mensen meer aan
hun gezondheid moeten doen.
De afspraak voor dit interview
was ruim een week daarvoor al
gemaakt.
Afijn dit is een leuke bijkomstigheid.
Ik zit hier tegenover twee aardige
jongedames die een mooi verhaal te
vertellen hebben.
Beide zussen waren al veel in de
natuur te vinden voor ontspanning en
beweging. Toen Suzanne vorig jaar zelf
een Mindful Walk clinic volgde en ze
ervaarde wat dit met haar deed werd
ze direct enthousiast en besloot de
instructeursopleiding te gaan volgen bij
Mindful Run Nederland. Na het volgen
van de opleiding werd Suzanne officieel
Mindful Run instructeur in regio
Rhenen. Het bracht haar zeer veel op
zowel mentaal als fysiek vlak. Zelf wilde
ze graag Mindful Walk gaan aanbieden.
Omdat haar zusje graag hardloopt
ontstond het idee om samen Mindful
Run Rhenen op te zetten. Michelle is
ook de instructeursopleiding gaan
volgen en is ook helemaal enthousiast
over het plan en het concept. Ze vertelt
honderduit en weet haar enthousiasme

Foto's door Erik Helmers

goed over te brengen.
Wat is Mindful Run
Het is een fijne combinatie van
Mindfulness, ademhalingstechnieken
en (hard)lopen. Door deze combinatie
ervaart men minder stress, heeft
men meer energie en het lopen gaat
makkelijker. Je hoeft geen ervaring te
hebben met Mindfulness, maar wat
is Mindfulness eigenlijk; Mindfulness
wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust
aandacht geven aan het moment,
zonder hierover te oordelen’. Deze
definitie verwijst naar het vermogen
om opmerkzaam te zijn van gedachten,

Vier jaar op rij de
hoogste waardering!

gevoelens, lichamelijke sensaties en de
fysieke omgeving op een accepterende
manier, zonder te oordelen of iets
goed of fout is. Daarmee leert men om
(negatieve) gedachten en gevoelens
te beschouwen als voorbijgaande
gebeurtenissen in plaats van feiten,
zodat zij hier gemakkelijker afstand
van kunnen nemen. Mindfulness
helpt daarbij in het herkennen van
automatische, soms onbehulpzame,
patronen. Meer bewustwording in
deze patronen kan leiden tot meer
keuzevrijheid,
om
automatische
reacties te doorbreken en te leren
reageren op een behulpzamere manier.

Tijdens de Mindful Run en Mindful Walk
wordt aandacht gegeven aan deze genoemde aspecten gecombineerd met
Yoga oefeningen en uiteraard (hard)
lopen zonder prestatiedruk.
De cursus wordt gegeven in de bossen
van Kwintelooijen. Een prachtig gebied
in Rhenen aan de rand van Veenendaal.
Op zichzelf al rustgevend, maar in combinatie met datgene wat wordt ervaren
en aangeleerd door deze cursus komt
deze rust nog meer tot u. Geschikt voor
ongeoefende en geoefende (hard)lopers.
Ik zou zeggen proberen maar.
info@mindfulrunrhenen.nl

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

Klanten geven ons
deze cijfers in 2020:

Algemeen

Internet
en Mobiel
Bankieren

8,7

9,4

Service

8,7

Bron: Bankenmonitor Consumentenbond
2017, 2018, 2019, 2020
Commitment verzekeringen

Junior hypotheekadviseur
Junior adviseur verzekeringen

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

Junior salarisadministrateur
Ervaren salarisadministrateur
Wat bieden wij?
Gedurende je inwerktraject maak je kennis met onze partnerbedrijven van WAQ. Deze
intensieve samenwerking zorgt voor een optimale dienstverlening richting onze klanten
wat jouw werk nòg leuker maakt!
We bieden jou een afwisselende functie in een enthousiast team met voldoende
ontplooiingsmogelijkheden. Het salaris is in overeenstemming met je opleiding en
eventuele werkervaring. Daarnaast zijn er prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren?
Herken je je in een van deze profielen en wil je weten wat wij jou te bieden hebben?
Bel 06 - 575 585 83 en vraag naar Joyce van de Kerkhof. Zij kan jou vertellen wat werken
bij ons zo leuk maakt! Je mag natuurlijk ook gewoon je CV sturen naar info@aldenhof.nl
t.a.v. Joyce van de Kerkhof.

Uw bank dichtbij.

advies • administratie • accountancy • fiscaal • juridisch • verzekeringen
hr • salarisadministratie • it • detachering • werving & selectie
vastgoedbeheer • financieringen • fusies • overnames
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Hoe Guerrilla ben jij met je bedrijf
helemaal niet achter zat, maar het spontaan
is opgezet. Als bedrijf of merk om van te
watertanden natuurlijk. Nog even los van
het fantastische doel en opbrengst die dit
teweeg bracht.

Wij Nederlanders zijn een apart
volkje. Met name als het om regels
gaat. Het eerste wat we ons afvragen is,
net als bijvoorbeeld nu met de Corona
regels; hoe kan ik ze omzeilen, of hoe
kom ik er onderuit. Ook bij andere
regels is dit vaak het geval. Soms
begrijpelijk, maar redelijk guerrilla als
je het mij vraagt. Toch geldt dit vaak
niet voor ondernemers en bedrijven als
het gaat om hun marketingactiviteiten.
Laten we vooral niet buiten de pot
pissen, binnen de kaders blijven en
vooral NIET opvallen. En juist Guerrilla
Marketing leent zich hier enorm voor.

Kan ik als lokale ondernemer Guerrilla
Marketing inzetten
Absoluut en vrij makkelijk ook. Het enige
wat er van je gevraagd wordt is creativiteit
in het bedenken van ludieke acties. Maar
creatief moet je als ondernemer toch al zijn
nietwaar? Laat ik een simpel maar oh zo
effectieve voorbeeld geven.

Wat is Guerrilla Marketing?
Guerrilla marketing is een marketingtechniek die poogt om met beperkte middelen
een groot resultaat te bereiken. Guerrilla
marketing is erop gericht om in een zeer
korte tijd veel media-aandacht of aandacht van het publiek te behalen. Veelal zijn de
kosten een fractie van de kosten die dure campagnes met zich meebrengen.
Omdat het vaak om ludieke, veelzeggende acties of een bijzondere actie of stunt gaat,
is guerrilla marketing snel en effectief. Op deze wijze bereiken ondernemingen een
groot publiek. Hierbij zijn kranten, blogs, radio en televisie bij een goede stunt graag
bereid om de campagne te melden als nieuws of curiositeit. Dit maakt dat de kosten
voor een guerrilla actie voor ondernemingen laag zijn in verhouding met het resultaat
hiervan.
Gebruiken grote bedrijven of merken Guerrilla Marketing?
Zo zouden gek zijn als ze het niet doen. Nog even los van budgetten willen zij tenslotte
ook maar twee dingen, naamsbekendheid in combinatie met meer verkoop. En is dat
ook niet de essentie van Marketing? Soms ontstaat het ook spontaan. We herinneren
ons allemaal nog wel de Ice Bucket Challenge die geld opleverde ter bestrijding van
ALS. Een mooie zogenaamde internetmeme ontstond. Wist u dat de stichting ALS hier
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De actie op zich is ondertussen misschien
wel 30 jaar oud. Onlangs had een lokale
Expert ondernemer bedacht dat men zich
in kon schrijven om 24u op 3 verschillende
wasmachines te zitten. Live in de etalage
uiteraard. U voelt hem al aankomen, de 3
merken wasmachines werden kosteloos
beschikbaar gesteld door…, inderdaad, de 3
merken. Iedereen kon zich vooraf inschrijven
en de trekking welke 3 personen waren uitverkoren, werd live via hun Facebookpagina
uitgezonden. De actie werd ondersteund door een advertentiecampagne in de lokale
krant, betaald door…, inderdaad de 3 leveranciers van de wasmachines. Gedurende
de dag zelf, uiteraard op een zaterdag, kwamen er diverse lokale radio- en TV-zenders
langs, lokale kranten besteden er aandacht aan en het bedrijf ging ook op diverse social
mediakanalen viraal. Maar het belangrijkste was misschien nog wel, er werd die dag
70% meer omzet werd gescoord dan andere zaterdagen. En de kosten voor deze
actie? Nul euro!
Tot slot wil ik alle ondernemers oproepen, wees in 2021 eens wat meer guerrilla!
Houden wij ons ondertussen braaf aan de regels om het Corona virus in te dammen.
Fijne kerstdagen en een gezegend, succesvol, maar vooral gezond 2021.
Gert de Lange
Marketingspecialist

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Een EigenWijs Omaatje

Een mooie combinatie Onky Donky en Soof
Alleen al door de namen is dit een unieke combinatie.Stichting Onky Donky
(Bij Stichting Onky Donky begint alles
bij het kind! Onky Donky zet zich in voor
kinderen, van 3 t/m 12 jaar, die beperkt
worden in het kind zijn. Denk hierbij aan
kinderen met een problematische gezinssituatie, kinderen die langdurig ziek
zijn, een lichamelijke of verstandelijke
beperking hebben maar bijvoorbeeld
ook kinderen die speciaal onderwijs volgen of onder de armoedegrens leven. En
dat is uniek. Stichting Onky Donky richt
zich niet op één beperking of ziekte. Bij
ons is elk kind dat beperkt wordt in het
kind zijn, om welke reden dan ook, welkom!
Dankzij donaties kunnen wij deze kinderen
een onvergetelijke dag bezorgen waarbij
alles om hen draait en zij kind mógen en
kúnnen zijn! Tijdens een Onky Donky Dag
worden kinderen (en hun gezin of begeleiders) behandeld als een ware VIP. Het
Onky Donky Huis in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is de gehele dag het vaste
honk van de groep.)
en
SOOF (vakantiepark). Natuurlijk Eigenwijs, dat is de slogan van Vakantiepark
Soof. Net even anders met een focus op
duurzaamheid. Een prachtig vakantiepark
midden in de natuur. Bij Kwintelooyen
tussen Rhenen en Veenendaal.
De eigenaar Jurjen van Dijk heeft Stichting
Onky Donky blij gemaakt met de sponsoring van een donatie zuil. Bezoekers van
Ouwehands Dierenpark kunnen als zij wil-

door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Het Jaar afsluiten zonder Kerst met Oma
haar Verjaardag 90 Jaar…

len hier een donatie doen met hun bankpasje voor de Stichting Onky Donky. Na
de officiele opening werd onder het genot van een kop koffie (coronaproof) nog
even doorgepraat en werd door Jurjen van
Dijk aangegeven, dat hij nog leuke ideeen
heeft voor verdere sponsoring/donaties
aan Onky Donky. Buiten het feit, dat zijn
SOOF vakantiepark zo ecologisch mogelijk is wil hij hiermee ook zijn maatschappelijke betrokkenheid bij deze Rhenense
stichting laten blijken.
Uiteraard werd dit initiatief met beide
armen omarmd. De Stichting bestaat
immers door donaties en sponsoring van
particulier en bedrijfsleven. Als ondernemer kun je Onky Donky op diverse manieren ondersteunen. De mogelijkheden vind
je op:
www.onkydonky.nl/steun-als-bedrijf
Een mooi gebaar.

Mark: Hoi Oma, ik kreeg de voicemail was je
gevallen?
Oma: Mark, Ja, ik zag het antwoordapparaat
knipperen maar je had niks ingesproken.
Mark: Nee ik dacht je belt wel terug. En kijk
eens aan.
Oma: Ja het is een rara tijd door de corona.
Het komt nu wel dichtbij. Het is wat het is
Mark… en dan ook nog het land op slot, maar
ja het is eenmaal zo.
Mark: a, het is wat he en dat vlak voor je
90ste Verjaardag en voor de Kerst.
Oma: Ja, het is niet anders Mark ik had ook
graag een feestje gegeven en alle mensen
weer om me heen gehad. Het is toch een
mijlpaal in mijn leven… Wie had dat gedacht,
90 jaar!
Mark: Klopt Oma maar de 100 halen we
ook wel. Wellicht kunnen wij met z’n allen
iets voor je doen. Zullen we de lezers van
ons gesprek vragen om een lief berichtje
te mailen dan print ik ze uit en breng ik ze
tussen kerst en oud en nieuw bij je langs.
Oma: Mark lezen ze dan waar wij over
praten? De mensen kennen mij toch niet?
Jij bent de krantenman maar ik hoop dat we
in de zomer wel samen met Opa een feest
kunnen geven.
Mark: Nou laten we dat hopen en dan vieren
we het dubbel.
Oma: Morgen ga ik naar de Oogkliniek voor
de laatste check en dan een nieuwe Bril

uitzoeken. Als het mag tenminste, alles zit
dicht. Ik hoop dat ik nog brood kan halen.
Mark: Niet alles zit dicht en je kan brood
halen anders doe ik dat wel voor je.
Oma: Zelf ben ik ook door de operatie al heel
lang niet in het Dorp geweest dus zou niet
weten wat er wel en niet open is. Hoop dat de
Kapper open is, ik zie er niet uit!
Mark: Nou Oma slecht nieuws die zijn dicht…
Maar ik kan wel even met de tondeuse
langskomen en je kortwieken. Hahaha
Oma: Ja ja Mark maak jij er maar grapjes over
hahaha
Mark: Bij ons was het ook even spannend
want iedereen had buikgriep vorige week
dus ook allemaal aan de testen…
Oma: Oei vervelend, is iedereen weer beter?
Opa hoest ook , maar dat doet hij elk jaar.
Ook met het voorjaar dus lijkt me niks aan de
hand.
Mark: Kijk maar uit Oma bij klachten wel
testen voor de zekerheid. Heb je trouwens
nog wensen voor je verjaardag? Of heb je
alles al
Oma: Whahah ja, ik heb alles en anders koop
ik het. Wat ik wil kan niet en dat is een feestje!
Ik hoop dat ik nog leef als het wel weer kan,
want wij zijn daar ook wel aan toe.
Mark: Ik ga alle lezers vragen een lief
berichtje te mailen en je een hart onder
de riem te steken. Wij wensen je een fijne
verjaardag en ik zal dan tussen kerst en
oudjaar alles even langs brengen. En Jumbo
Lienden gaat aan de slag.
Oma: Nou Mark ik ben benieuwd veel s6 met
de laatste krant en tot 2021
Mark: Verjaardag wensen voor Oma’s 90ste
verjaardag ( mark@eigenwijslokaal.nl )

groet Mark

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
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Goede
voornemensvoor
voor2021?
2021?
Goede
voornemens

Op 1 januari opent ons nieuwe
Uitvaarthuys de Vallei in Bennekom

Aanvraagcoupon
Naam:
Adres:

Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email:
Ik heb interesse in:
Een uitvaartwensenboekje Aantal:
Een vrijblijvend keukentafelgesprek
Een flyer met uitleg over de Uitvaartpakketten
Een brochure over het Ericakerkje in Ede
Een bezichtiging van het Uitvaarthuys in Ede,
Veenendaal of Bennekom of van de Ericakerk in Ede
Stuur deze bon naar één van onze onderstaande adressen.

Op 1 januari opent ons nieuwe
Uitvaarthuys de Vallei in Bennekom

Aanvraagcoupon
Naam:
Adres:

Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email:
Ik heb interesse in:
Een uitvaartwensenboekje Aantal:
Een vrijblijvend keukentafelgesprek
Een flyer met uitleg over de Uitvaartpakketten
Een brochure over het Ericakerkje in Ede
Een bezichtiging van het Uitvaarthuys in Ede,
Veenendaal of Bennekom of van de Ericakerk in Ede
Stuur deze bon naar één van onze onderstaande adressen.

December 2020
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Suzanne van Manen en Lisanne Teunissen van Manen, vocal coaches/zangeressen
Een bijzondere ontmoeting in Veenendaal met twee bijzondere jongedames.
Vocal coaches en zangeressen Suzanne van Manen en Lisanne Teunissen van Manen (geen familie van elkaar).
Ik zit, corona proof, tegenover een 2-tal gedreven en talentvolle jonge vrouwen. Suzanne is geboren voor de muziek. Al vanaf haar 11e staat zij op podia en dat doet zij
nog steeds met veel passie. ( Haar vader Ralph van Manen is overigens ook een uitstekend zanger en toetsenist, zij heeft het dus niet van een vreemde). Suzanne zingt
niet alleen, zij is ook songwriter. Zij heeft verschillende nationale en internationale
writings camps bezocht, muziek opleidingen gevolgd ( waaronder Pop Academie
Arnhem ) en dat heeft haar mede gemaakt tot hetgeen zij nu is. Een begenadigd
artieste, vocal coach en songwriter en een prachtig mens.
Lisanne is al net zo gedreven en talentvol. Zij treedt ook al jaren op, zowel solo als in
een duo The Jingle Ladies. Ik heb dit duo ook al op de foto gezet tijdens optredens op
Cuneradag en Kerstmis in Rhenen. (ik wist toen nog geen naam bij dit duo dus wel
toevallig dat zij nu tegenover mij zit) Zij heeft ook veel ervaring met musicals en theater. Ook zij is vocal coach en werkt net als Suzanne met de Vocal Essence methode.
Zij doet dit in Utrecht en Amersfoort maar vanaf 1 december ook in Veenendaal. Samen met Suzanne. Een sterke combinatie.

weer groepslessen. Basisscholen kunnen
ook een beroep op hen doen voor ondersteuning van bijvoorbeeld musicals.
Vanaf 5 december gaan zij ook groepsles
geven aan kinderen. De kinderen worden ingedeeld met leeftijdsgenoten. De
kinderen leren liedjes van nu en zij willen toewerken naar een voorstelling met
deze kinderen in 2021. Een mooi streven.
Locatie van deze groepslessen: “Onder
ons” aan de Fluitersstraat 26 te Veenendaal. Opgeven voor deze groepslessen
kijk website: www.vocalcenterkids.nl
Wilt u meer weten over Vocal Center:
www.vocalcenter.nl.
En kies: wie en waar/locaties en voor deze
twee meiden: Veenendaal.

Zij werken met de Vocal Essence methode. Ik als leek begrijp hier natuurlijk niets van
en wellicht een groot gedeelte van de lezers ook niet dus heb even op internet gekeken; “Vocal Essence is een door Vocal Center ontwikkelde zangmethode. Geinspireerd door diverse toonaangevende zangtechnieken in Europa en daarbuiten, maar
vooral door de praktische ervaringen van hun eigen coaches, zijn zij tot een unieke
combinatie gekomen., één zangmethodiek.
Overzichtelijk en met direct resultaat in elke les. Je stem begrijpen is een must om je
stem te kunnen beheersen”. De Vocal Center coaches vormen een gepassioneerd
team verspreid door het hele land. De lessen die zij geven zijn zowel voor beginners als voor professionals en van klassiek tot rock. Zij gaan uit van het principe: wat
kunnen wij voor jou betekenen en wat wil jij leren. Zij stemmen de lessen af op de
vocalist.
Wat maakt hen anders. Zij geven meer dan alleen zangles. Bij Vocal Center Veenendaal kun je ook terecht voor stem massages, stemadvies en stem revalidatie. Vocal
Center heeft een groot netwerk met verschillende stemspecialisten. Op dit moment
alleen 1 op 1 coaching geheel conform de corona richtlijnen, maar op termijn ook
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Ko m t u w
a d v e rt e n t i e
b i n n e n 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

December 2020
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Prisca van de Haar, projectleider VirtueleThuiszorg in coronatijd
Een leuk gesprek met de in Veenendaal woonachtige Prisca v.d. Haar.
Zij is in eerste instantie wijkverpleegkundige en daarnaast werkzaam als
projectleider VirtueleThuiszorg bij Curadomi, onderdeel van Lelie zorgroep.
Lelie zorgroep biedt zorg en hulpverlening in verschillende delen van Nederland, vanuit christelijke uitgangspunten. Voordat ik verder ga eerst een korte
uitleg;
Wat is Virtuele Thuiszorg.
Virtuele zorg wil zeggen, dat de reguliere zorg wordt aangevuld met applicaties en apparatuur van VirtueleThuiszorg geboden door MobileCare. Curadomi blijft overigens het aanspreekpunt voor de dagelijkse zorg. (Bij problemen
met de apparatuur is MobilCare het aanspreekpunt). Bij applicaties en apparatuur moet de cliënt denken aan b.v. zorghorloge, GPS tracker met alarmfunctie en sensoren in uw woning die helpen signaleren als uw gezondheid
achteruit gaat en alarmeren in een noodsituatie. Maar ook slimme meetapparatuur, de Nettie Goedgeregeld app en beeldcontact met uw welzijnscoach.
Dat alles als extra en NIET als vervanging van de reguliere zorg. Indien u meer
wilt weten er is een brochure Virtuele Thuiszorg te downloaden via de website. (www.curadomi.nl). En dan nu de vraag: wie is Prisca en wat doet deze
coronatijd met haar en haar collega’s en haar cliënten.
Zij steekt van wal;
Behalve als Projectleider VirtueleThuiszorg is zij ook bezig met de opleiding
tot wijkverpleegkundige en zij volgt hiervoor de studie Bachelor of Nursing
(HBO Verpleegkundige). Deze opleiding legt een groot accent op generalistische beroepsuitoefening. Dat wil zeggen dat de nieuwe hbo-verpleegkundige
in alle sectoren van de zorg aan de slag kan. Een onderdeel van deze studie
is praktijkervaring opdoen in de wijk. Vandaar dat zij in Veenendaal Zuidoost
ongeveer 18 uur per week bezoeken aflegt aan cliënten. Zij hoopt in juli 2021
klaar te zijn met deze opleiding.
Op mijn vraag wat de coronatijd met haar heeft gedaan geeft zij aan, dat dit
een andere benaderingswijze richting client vereist. Niet alleen mondkapjes,
maar daar waar nodig ook met gebruikmaking van een beschermingspakket.
In dat pakket zitten handschoenen, een medisch mond- en neusmasker (zoals
in het ziekenhuis gebruikt wordt), een bril, schorten en desinfecterend mid“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

del. Cliënten hebben daar begrip voor. Zij is zeer tevreden over de wijze hoe
de organisatie in coronatijd heeft gehandeld. Al zeer snel waren er duidelijke
protocollen opgesteld en voorhanden. En ook liet de leiding duidelijk blijken,
dat zij met het personeel zeer betrokken was. (dat hoor je weleens anders
toevoeging journalist)
Indien het niet mogelijk is om de cliënten thuis te bezoeken bestaat er de mogelijkheid de cliënt virtuele zorg aan te bieden. Zorg op afstand meestal via de
telefoon of soms ook via beeldbellen. Haar werkgever Curadomi biedt overigens de mogelijkheid tot corona sneltesten, zodat personeel kan worden getest en binnen 15 minuten een uitslag heeft. Dit voorkomt onnodige uitval van
collega’s en zodoende komt de zorg voor de cliënt niet in gevaar. Zelf heeft zij
juist de ochtend van het interview zelf de testen mogen afnemen bij collega’s.
Een heel nieuwe ervaring als je een staafje in de neus van je collega moet inbrengen. Maar eenieder is superblij dat deze mogelijkheid bestaat.
Prisca bedankt voor dit gesprek.

Indische maaltijden
vers bereid in onze open keuken

“Boekhouder-overstap-maand!”
Bel Hans
0318507061
“Belastingbesparing nu regelen!”
Bel Hans
0318507061

Plesmanstraat 59-05
3905 KZ Veenendaal
i www.adfiscalia.nl
e hans@adfiscalia.nl

Colofon
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.
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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

Al onze Indische maaltijden worden
dagelijks vers bereid in onze fris
ingerichte open keuken; voor
iedereen zichtbaar vanuit
de Toko.
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Prins Bernhardlaan 8 • Veenendaal • +31 318 762 762
www.tokoveenendaal.eu
www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Een Eigen & Wijze
nieuwjaarsgroet
van het EWL Team
Oprichter en bedenker Mark Lieftink (39): ‘Onze Eigen & Wĳs Lokaal krant valt nu
iedere 4 weken bĳ bĳna 76.000 mensen op de deurmat. Het bereik is en word steeds
groter omdat we iedere gemeente een eigen editie willen geven.’ Tuurlĳk, de lokale
kranten maakte in afgelopen jaren vele veranderingen door. Zo hebben de meeste
geen redactie meer of accountmanagers. De kleinere bedrĳven zĳn voor de grote
uitgevers minder interessant geworden. Deze doelgroep vraagt om middelen de lokale
mens te bereiken dus vandaar dat we dit initiatief gestart zĳn medio Maart.
Fotograaf/Schrijver Erik Helmers is
mee aan boord gekomen omdat hij
geloofde dat dit een noodzaak is om
leegstand te voorkomen. Ook om te
zorgen dat er meer samengewerkt
moet worden, mensen elke dag
weer een stukje wijzer worden, met
hoe de wereld aan het veranderen
is. Ook Mascha Bossuyt wilde
graag haar steentje bijdragen
in de vorm van klein nieuws en
kunst. Ook steeds meer scholen
en verenigingen weten de weg te
vinden naar onze kanalen omdat
iedereen zo enthousiast is.
‘De krant is zeker niet dood’,
verzekert Verspreider en Media
Adviseur Mark. ‘Wij horen nog
steeds van mensen die bij ons in
de krant hebben gestaan, dat ze
daarna heel veel respons krijgen.
Ook ondernemers worden na een
artikel in de Eigen & Wijs Lokaal
soms platgebeld. Het bedrijfsleven
omarmt ons nog altijd.’ En ook
de winkeliers van Rhenenstad
en de Bedrijvenkring Rhenen
communiceren we geregeld via
onze krant en kanalen. Zo willen we
de gemeentes ook aanbieden om
een eigen nieuws meldingen kanaal
te laten maken om op meerdere
manier de mensen te bereiken.
Draagvlak is gebleven
We hebben bewezen in de
afgelopen 8 maanden, dat we een
kleine 100 klanten hebben kunnen
bedienen op advertentie vlak. Dit
is in de geschiedenis van Rhenen
al heel lang niet meer het geval
geweest met de kranten uit het
verleden. Momenteel missen we
de Horeca, Sportverenigingen,
ZZP’ers en sommige winkels die
het lastig hebben. Wij willen er
voor iedereen zijn dus neem gerust
contact op om samen te kijken naar
de mogelijkheden. Tevens zoeken
we een Adviseur uit deze mooie
omgeving die het adviseren en
ambassadeurs werk gaat overnemen
van Mark.
Erik: ‘Waar het vroeger meer
draaide om nieuws, moeten we het
nu hebben van de interviews en

achtergrondverhalen. Nieuws heeft
iedereen online al lang gelezen, dus
wij richten ons meer op de verhalen
achter het nieuws, tevens zetten wij
de ondernemers op de juiste manier
op de kaart. En als ik eerlijk ben, dan
vind ik de interviews ook het leukst
om te doen en te lezen. Lekker
rustig, één op één past wel een
beetje bij deze gekke tijd.
Mark is groot gebracht in de kranten.
Zijn moeder Yolanda Gerritsen is
vanaf dat hij 11jaar werd het Depot in
Rhenen gestart. Alle veranderingen
op Folders, kranten en dagbladen
gebied heeft hij meegemaakt en
op de zijlijn gevolgd. Wat Mark
momenteel dwarszit is de macht die
een grote uitgever kan uitoefenen
op een klein stabiel Familiebedrijf
terwijl wij de ondernemers zijn. Dus
alle ervaringen van 28 jaar op een
hoop gegooid, marktonderzoek
gedaan waar de vraag ligt en gestart
met iets waar de lokale bevolking
om vraagt. En Voilà : een “Eigen”
krant die niet afhankelijk is “Wĳs”
leuke redactie leuke verhalen en
herkenbare mensen, iedereen uit de
regio doet mee. “Lokaal” per regio
zijn/haar eigen karakter en dialect.
Gelukkig, in de zoektocht naar
oplossingen, hebben veel mensen
aangehaakt en mogen nu spreken
van een TEAM. Het team op de
afbeelding, heeft gestreden in 2020
om zover te komen. En bedankt
ook alle klanten, verenigingen,
initiatiefnemers, gemeente Rhenen
en Drukkerij Hoekstra.
Vĳftien pagina’s redactie
Voor het Vullen van 15 pagina’s
redactie hebben we ongeveer
50 artikelen nodig per 4 weken.
Dit moet goed in balans zijn in
onderwerpen. Dus vind jij dat je
Vereniging, Club of Sport elke 4
weken nieuws te melden heeft?
Mail dit naar Renza en dan kan
het opgenomen worden in het
programma. Naast de 15 pagina’s
leuke content hebben we 33 pagina’s
met leuke advertenties, Advetorials
en Aanbiedingen nodig. Deze
worden ingevuld, door de lokale

Nieuwe Veenendaalseweg 177 | 3911 MJ Rhenen
0317-615103 (optie 6)
info@eigenwijslokaal.nl | www.eigenwijslokaal.nl

ondernemers. De krant is goed op
weg, maar we zijn er nog niet, dus
meld je aan met een advertentie
programma of laat je adviseren.
Mediaplannen voor bedrĳven
Wij verkopen geen advertenties
maar maken een media plan of een
marketing mix. Werkt er iets niet?
Dan schrappen we het, maar het
doel is de juiste ondernemers aan de
juiste doelgroepen koppelen.
Rob: ‘ja maar Eigen & Wijs Lokaal is
toch een krant?’ Jazeker een krant,
maar ook een website, ook een
landingspagina of promotiepagina.
Zelfs Films en animaties zijn
onderdeel van het pallet. Alles wat je
maar kan drukken of graveren, doen
we ook. Ontwerpen en ontwikkelen
doen we ook. En Sociale Media
dat hoeven we niet uit te leggen,
daar zijn we ook te vinden. Lokale
“Branding”
‘We kunnen bijvoorbeeld de
complete Sociale Media uit handen
nemen van bedrijven, maar ook
tijdschriften voor ze maken, folders
laten drukken en verspreiden en
bedrijfsﬁlms of advertenties regelen
in lokale of landelijke media.’ Hoe tof
en gaaf is dat? 1 contact voor alles!
Leven als nooit tevoren
Zoek jou Eigen & Wijs
contactpersoon en maak het plan,
focus jij je als ondernemer op je
bedrijf en laat ons meedraaien, als
een medewerker die doet waar die
goed in is. Van papier naar online
en online naar papier. Nee hoor, de
krant gaat niet dood. Die leeft als
nooit tevoren.’

De coronacrisis
raakt de Veenendaalse
ondernemers hard!

Iedere dag mooie
nieuwe aanbiedingen
van lokale ondernemers.
Alvast enorm
bedankt voor je steun!

scan hier je QR en zie
direct de nieuwste
aanbiedingen!

www.steunveenendaal.nl

