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Jochina van Kruistum, kunstschilder te Veenendaal
Overtrekset

VICTORIA
100% katoensatijn

1-persoonsset 69,95

2-persoonsset129,95

lits-jumeauxset139,95

door Erik Helmers

Plaid HOME 89
Geweven katoenmelange
SMOKE GREEN

130x220 - 79,95

C H A M PA G N E

Als schrijver en fotograaf voor een
krant kom je altijd op de leukste,
mooiste of vreemdste plekken.
Dit keer mag ik mij gelukkig prijzen
een interview af te nemen bij of met
Jochina van Kruistum en dat valt in
de categorie leuk en mooi.
Het interview vindt, zoals het hoort,
geheel coronaproof plaats in haar
atelier.

VANDYCK EXPERIENCE STORE VEENENDAAL: EINSTEINSTRAAT 1 (IN EIJERKAMP) - 3902 HN VEENENDAAL
TEL 0318 - 510 479 - VEENENDAAL.VANDYCK.NL

Jochina is voor het eerst bij mij in beeld
gekomen tijdens de kunstroute Rhenen in
2019. Ik mocht de foto’s aanleveren voor
de poster van de Kunstroute en zij had een
portretfoto van een van haar werken ingezonden. Toen ik onlangs een getalenteerde jongedame van 13 jaar interviewde en
zij mij vroeg of ik iemand wist in de buurt
van Elst die tekenlessen gaf heb ik twee
namen opgegeven t.w. Willemien Schouten uit Rhenen en via Willemien kwam ook
de naam van Jochina naar boven En nu zit
ik tegenover haar.
Jochina is geboren in 1973 en al vanaf haar
jeugd is zij altijd bezig geweest met tekenen en schilderen. Om haar verder te
bekwamen heeft zij 12 jaar lang lessen gevolgd bij Wim Kroesbergen in Overberg.
Haar schilderijen en tekeningen vallen op
doordat zij de ene keer zeer realistische
werken maakt de andere keer impressionistisch danwel een combinatie van beide
stijlen. Ook wil zij weleens de abstracte
kant op gaan, maar dat zijn dan hoofdzakelijk de achtergronden van het schilderij.
Iets nieuws uitproberen is altijd een leu-

ke uitdaging.Op haar website staan een
groot aantal werken van haar. Keurig in
categorie ingedeeld. Dieren, portretten,
figuren, tekeningen, abstractie en natuur.
Het bekijken waard.
Als ik een blik werp op de categorie portretten zie ik een enorme veelzijdigheid,
niet alleen werkt zij in olieverf en acrylverf,
maar ook gebruikt zij soms acrylverf als
ondergrond en olieverf op de voorgrond.
Dit geeft een prachtig effect. Moderne

look. Een ander schilderij van haar nichtje
op een getoogd paneel waarvan de inspiratie kwam van een schilderij van Rembrandt t.w. Meisje uit het venster. Totaal
anders dan het bovengenoemde schilderij, maar wel fantastisch.
Al bij binnenkomst in het atelier valt mij
een schilderij op in de stijl van deze oude
meesters. Een jonge vrouw in kostuum.
Jochina vertelt, dat zij deze dame voorbij
zag komen in een televisieserie. Gekos-

tumeerd drama. I love it. Haar passie ligt
in het schilderen van portretten, maar
ook andere onderwerpen schuwt zij niet.
Er staan net een paar schilderijen te drogen. Een tweeluik. Eén met twee mensen
op paarden en met poes in het bos en één
met twee honden in hetzelfde bos. Een
opdracht die een beetje uit haar comfortzone was . Ik moet zeggen, dat
ook de paarden er geweldig op
staan. Niet statisch. Je ziet de beweging. Haar atelier zit op deze
plek al een kleine 15 jaar. Daarvoor had Jochina hier haar maatwerkkleding bedrijf.
Sinds een jaar of 7 geeft zij ook
teken-en schilderlessen. Zowel
groepslessen in groepen van 6
in haar atelier (bij uitzondering
van 8 op een andere locatie).
Soms ook privé lessen.In deze
coronatijd geeft zij online lessen
aan 3 verschillende groepen. Een
noodgreep, maar het werkt wel.
Zij geeft nog aan, dat zij sinds
kort ook gebruik maakt van slow
drying acryl verf. Zo heeft zij
meer tijd om correcties aan te
brengen dan bij gewone acryl. Deze speciale acrylverf haalt zij bij Verfijnd in Veenendaal. Eén van de weinige adressen in de
omgeving die deze verf in het assortiment
heeft. Op de ezel staat een groot portret
van één van haar dochters. Nog niet af,
maar het ziet er nu al goed uit. Jochina bedankt voor het gesprek en ik hoop, dat wij
elkaar tijdens een Kunstroute in Rhenen of
Veenendaal weer zullen ontmoeten.
www.jochina.nl

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

ONTSLAG?

spraak.
Bel voor een af
r open.
Wij zijn regulie

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

Heeft alles voor uw huisdieren!
Cuneraweg 385 Rhenen Tel. 0318 - 52 17 90

www.advocatenkantoorwolters.nl
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Remco Nijs, instructeur in de edele kunst van het Kung Fu
door Erik Helmers

Toen ik een paar weken geleden
bij het prachtig gelegen Residence Rhenen/Restaurant De Rotisserie moest zijn, zag ik tegen de
bosrand een mooi tafereel van
trainende mannen en vrouwen in
witte uniformen. Ik dacht eerst hé
karateschool, maar al snel zag ik
dat het hier Kungfu betrof.
Toen ik mijn opdracht bij Residence
Rhenen (voor de Lionsclub De Grebbeleeuw) had uitgevoerd, ben ik heel
even in gesprek gegaan met sifu Remco Nijs. En ik heb hem aangeboden een
artikel voor onze krant te schrijven. Zogezegd zo gedaan. Ik zit nu tegenover
Remco in zijn privé oefenruimte in zijn
woning in Veenendaal. Remco is in 1970
geboren in Voorschoten, maar als snel
werd verhuisd naar Gouda. Inmiddels
woont hij al vele jaren in Veenendaal. Hij
is werkzaam bij de NS als informatiearchitect. Sluit mooi aan bij zijn opleiding
aan de HTS.
In zijn jonge jaren en dan bedoel ik 6-12
jaar heeft hij net als veel andere jongens

in die leeftijd op judo gezeten. Hij was in
die tijd ook geïnteresseerd in karate en
kung fu en oefende thuis fanatiek aan de
hand van voorbeelden uit boeken voor
het slapen gaan. Ook zat hij een blauwe
maandag op basketbal. Maar die blauwe
maandag heeft er wel toegeleid, dat hij
nu Kung Fu lessen geeft. Eén van de basketbalspelers gaf hem namelijk de tip
dat er net een Kung Fu school was geopend. Hij heeft de sportschool met een
bezoek vereerd en toen was hij helemaal
verkocht. Dit was rond zijn 18e jaar.

school of waar dan ook. We kunnen ons slecht concentreren,
voelen ons moe en futloos. Door
het beoefenen van kung fu waarbij lichaam en geest gelijktijdig op
de proef wordt gesteld, kan men
zichzelf ontzettend veel interne
en extern gerichte vaardigheden
aanleren. We leren scherp waar
te nemen, krijgen een betere
bloedsomloop en zijn dus energieker, worden lichamelijk harder, sterker, leniger, sneller, heb-

Na jaren lessen te hebben gevolgd kon
hij de sportschool in 1994 (was toen net
met behulp van Remco een vereniging
geworden) min of meer overnemen,
maar hier kon hij geen voldoening in vinden. Uiteindelijk heeft hij in 2012 zijn eigen sportschool Kung Fu Nijs opgericht.
Hij huurt daarvoor op twee locaties een
gymzaal in Veenendaal.
“Kung Fu” uit het Chinees is vrij vertaald
hoge vaardigheid, grote concentratie
of toewijding. De traditionele Chinese
krijgskunsten zijn onder deze naam, die
soms ook in het Chinees gebruikt wordt,
in het westen bekend geworden. Deze
traditionele stijlen richten zich voornamelijk op zelfverdediging, gewapend of
ongewapend.
Op de website van Remco staat:
De moderne mens heeft het in deze
maatschappij veel te druk. Haast, stress,
ongezond eten en onvoldoende bewegen zorgen ervoor dat wij niet optimaal
kunnen presteren tijdens het werk, op

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

principes van kung fu heel goed te gebruiken. Het heeft zeer veel facetten.

ben een coördinatie die beter wordt, zijn
evenwichtiger en accurater. Allemaal
door het regelmatig trainen van onze lichaam en geest. Veel van wat je leert in
de logica bij kung fu kun je ook in je dagelijkse praktijk gebruiken. Je raakt meer
bewust van allerlei concepten en ziet in
dat het voor jou allemaal één groot oneindig leerproces is. Remco geeft lessen
op de maandag en zaterdag. Zowel binnen als buiten. Zeker in de zomermaanden is hij met zijn leerlingen buiten aan
het trainen. Hij geeft groepslessen maar
ook privélessen. En zo nu en dan workshops voor bedrijven. Met name voor
managementfuncties. Hiervoor zijn de

Zijn leerlingenbestand bestaat uit jonge mensen, zowel jongen als meisjes,
en wat oudere mensen.Soms bijna een
heel gezin. Hij is een gepassioneerd en
enthousiast verteller. Ik raak ook zeer
gefascineerd.(komt misschien ook omdat ik in mijn jonge jaren zowel op judo
als karaté heb gezeten) Maar ik kan mij
voorstellen dat eenieder die naar hem
luistert gefascineerd raakt.
De lezer van dit stukje die iets aan zijn
of haar ontwikkeling wil doen of aan de
houding wil werken, fysiek en mentaal
sterker, fitter, leniger en ontspannener
wil worden of wil leren zich te verdedigen met talloze gevechtstechnieken
zou ik willen verwijzen naar zijn website:
www.kungfunijs.nl
Een leuk gesprek met een bevlogen sifu.

Kom jij ons team versterken?
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij
misschien wel de geschikte werkgever voor jou!
Beschik je over een enthousiaste persoonlijkheid,
werk je zelfstandig en ben je een gedegen
gesprekspartner.
Dan is de kans groot dat jij de aanvulling bent op
ons team!

Belastingadviseur - Lienden
Ervaren assistent accountant - Lienden
Junior assistent accountant - Lienden
Junior assistent accountant - Ede

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

Solliciteer direct
Solliciteer eenvoudig op www.boschland.nl/vacatures
Of neem contact op met Tim Schuurmans,
vacatures@boschland.nl, of bel 0344 60 32 15.
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Waarom ieder mens minimaal twee persoonlijkheden heeft
door SparkWise Academy

Twee persoonlijkheden. Er zijn diverse Hollywood films gemaakt met
schizofrenie als onderwerp. Films als ‘Shutter Island’ en ‘a Beautiful
Mind’ zijn goede voorbeelden. Het bijzondere van schizofrenie is dat je
brein dus biologisch in staat is twee, of zelfs meerdere persoonlijkheden
te ontwikkelen in hetzelfde hoofd. Die andere persoonlijkheden hebben
dat ook nog vaak andere gezichtsuitdrukkingen, een andere stem, of andere manier van bewegen.
Het is uitermate interessant om te zien hoe het brein is staat is om die andere
persoonlijkheid te creëren en dan ook, na de switch, zelf te geloven dat het
een volledige andere persoonlijkheid is. Vaak wordt een jeugdtrauma aangewezen als oorzaak voor schizofrenie als aandoening. Er is ook een erg groot
verschil per persoon of eenzelfde gebeurtenis een trauma wordt of niet.
Disbalans en trauma’s
Wij maken dagelijks in ons coaching instituut mee dat wat voor de ene mens
reden is tot het krijgen van een trauma, dat helemaal niet is voor een ander
mens die exact hetzelfde heeft meegemaakt. We kunnen dus stellen dat elk
mens een bepaalde levensgebeurtenissen kan opslaan als zware disbalans, of
juist helemaal niet opslaat als disbalans. Indien het als disbalans opgeslagen
wordt, kan deze vervolgens uitgroeien tot een trauma. Maar waarom tilt de
ene mens veel zwaarder aan eenzelfde gebeurtenis dan een ander? Laten we
de meest licht vorm nemen van disbalans. We worden opgevoed als maatschappelijk wezentjes vanaf onze babytijd. We leren van onze opvoeders wat
we zogenaamd moeten voorstellen als mens in deze maatschappij. We leren
helaas geen seconde iets over wie we zijn als biologische persoonlijkheid.
Ergo, de creatie van twee persoonlijkheden, die het heel vaak emotioneel niet
eens zijn met elkaar.

De natuurlijke disbalans vanaf onze geboorte
Deze natuurlijke disbalans die voorkomt bij de meeste mensen die nog niet specifiek hebben durven kiezen voor zichzelf,
kan een onbewust intern frustratiemodel geven dat kan uitmonden in allerlei trauma-achtig gedrag. Chronische disbalans is
levensgevaarlijk. Het tast het zelfbeeld en dus de gezondheid structureel en ernstig aan. Als het een chronische disbalans tussen ‘gevoel’ (wie
we echt zijn) en ‘intelligentie’ (wat we maatschappelijk moeten zijn volgens anderen) wordt, mondt dit vaak uit in ‘depressies’ (privé), ‘burnout’
(zakelijk) of onhebbelijk gevoel en gedrag.
Breinkennis opbouwen
Als je wilt weten hoe je via het opbouwen van meer
breinkennis de complexe samenwerking tussen gevoel
en intelligentie veel gemakkelijker in jouw voordeel kan
werken, scan dan deze QR code. Bekijk de gratis video’s en doe de gratis breinkennis proefles die we voor
je hebben gemaakt. Je kunt relatief snel ontdekken wat
je wel of niet weet over wie je werkelijk bent als biologisch mens.

De maatschappelijke matrix
Wat drijft je als mens, hoe werken je emoties en hoe werkt je intelligentie? Als
we die vragen op de rest van ons leven projecteren, zouden we kunnen stellen dat de maatschappelijke matrix er voor zorgt dat we opgroeien met twee
persoonlijkheden. Als eerste onze ‘maatschappelijke persoonlijkheid’ (wat
we maatschappelijk moeten zijn volgens anderen) en als tweede onze echte
‘biologische persoonlijkheid’ (wie we echt zijn). Terwijl de volgorde precies
andersom zou moeten zijn. Eerst leren wie je bent als biologische persoonlijkheid en vervolgens beter te kiezen voor wie je maatschappelijk wilt zijn.

Uw toegewijde makelaar...

Verkoop
Aankoop
Verhuur

Verzekeringen
Uw toegewijde
financieel adviseur

Hypotheken

Deskunig advies en
persoonlijke service

Financieringen

Voor particulier,
ZZP en mkb

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

Pensioenen

Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN
info@commitmentverzekeringen.nl | (0317) 61 39 66
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Alessia, een Italiaanse
entrepreneur in Nederland
door Erik Helmers

Alessia is geboren in Praag uit Italiaanse ouders maar zijn na haar geboorte
al snel verhuisd met haar moeder naar
Rome. Zij heeft daarna in verschillende
Italiaanse steden gewoond zoals Florence, Bologna en Viterbo. Ofschoon zij in
steden is opgegroeid heeft zij een grote
aangeboren liefde voor de natuur.
Toen zij een jaar of 5 geleden naar Nederland
kwam om te studeren in Wageningen is die
liefde alleen maar groter geworden en toen zij
tijdens haar studie ook regelmatig in aanraking
kwam met het leven op een boerderij was het
voor haar duidelijk. Zij wilde gaan “boeren”,
maar dan wel op een verantwoorde en duurzame wijze. (Zeker nadat zij werkzaam was
geweest als consultant voor een certificatie
bedrijf en zij zag dat adviezen werden gegeven tegen zeer hoge bedragen waar zij niet
gelukkig van werd. Niet alles draait om geld is
haar motto). Gelden voor het kopen van een
boerderij was en is er niet dus moest zij iets
verzinnen. (Heer Bommel zou zeggen: verzin
een list Tom Poes). Zij had weleens gehoord
van champignonkwekerijen binnenshuis en
zij heeft zich in deze materie verder verdiept.
Zij kwam zelf uit op oesterzwammen. Deze
kunnen in een beschermde ruimte binnenshuis worden gekweekt. Zogezegd zo gedaan.
Al haar spaargeld werd gestoken in het door
haar opgerichte bedrijfje Urban Funghi. Eerst
van huis uit. Zij heeft haar eerste oogsten aangeboden aan de studenten in Wageningen,
welke zijn gehuisvest in Droevendaal en dit
liep zeer goed. Haar voorraad was snel uitverkocht. Toen heeft zij het besluit genomen
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www.urbanfunghi.com
ontslag te nemen en zich volledig te richten op
haar bedrijf Urban Funghi. Er werden ruimtes
gehuurd en verbouwd door haar vriend, die als
beroep timmerman is, wat wel zo handig is. En
dat allemaal in coronatijd. Een moedige stap.
Tussen de twee lockdowns in had zij al contact gehad met enkele restaurants in Ede en
Wageningen en deze waren enthousiast. Helaas kwam toen de tweede lockdown. De weg
naar de restaurants was afgesloten. Uiteraard
tijdelijk. Zij verkoopt deze oesterzwammen nu
elke zaterdag op de markt in Wageningen aan
het Salverdaplein waar zij een stal heeft tussen
alle andere stallen met lokale producten. Oesterzwammen zijn overigens zeer gezond. Laag
vetgehalte maar veel proteïnes, mineralen en
antioxidanten en vitamines zoals B en D. Geschikt als vleesvervangers, maar dat hoeft niet.
Ook in maaltijden met vlees uitstekende toevoeging. Tijdens het gesprek blijkt haar passie
voor deze oesterzwammen welke nu in drie
verschillende varianten zijn te leveren. In de
nabije toekomst komt er zeker uitbreiding. Zij
geeft tussen neus en lippen door duidelijk aan:
“ik wil niet te groot worden”. Als ik mijn klanten
blij kan maken met een mooi en eerlijk product
en ik kan er redelijk van leven is dat al beloning
genoeg. Met het motto: Groter is niet altijd beter sluit ik dit artikel af.
Bedankt Alessia voor dit gesprek.

Hier dan weer een kolommetje van mijn hand.
Dit keer over twee hardlopers
langs de Cuneraweg
Een “aardige” ervaring mijnerzijds afgelopen zaterdag 1 mei.
Ik rij op de Cuneraweg richting
Zideris.
Komen mij tegemoet twee hardlopers, naast elkaar die ik al het
plezier van de wereld gun in
hun run naar gezondheid.
Komt echter ook een auto mij
tegemoet en elkaar passeren
zonder dat ik rakelings langs
de hardlopers zou rijden met
het risico op contact, dus ik
denk laat ik maar stoppen. Ter
voorkoming van moeilijkheden.
Dit hield wel in, dat de hardlopers even achter elkaar zouden
moeten gaan lopen en daar was
de dame van dit duo het niet
mee eens. Dacht zeker dat ik

het deed om hen te pesten. Zij
vond het nodig een tik op de
auto te geven en mij iets toe te
roepen.
Mevrouw de Hardloopster indien u het prettiger had gevonden als ik met een km of 30/40
vlak langs u zou rijden let me
know dan zal ik de volgende
keer bij een eventuele volgende ontmoeting en een gelijke
situatie (wat mij overigens zeer
onwaarschijnlijk lijkt) aan uw
wens voldoen. Maar het lijkt
mij beter, dat u volgende keer
voordat u iets dergelijks in uw
met zweet bedruppelde hoofd
haalt even om u heen te kijken.
Overigens lijkt het mij verstandiger om op zo’n smalle weg
achter elkaar te gaan lopen ipv
naast elkaar. (ik heb op de televisie weleens gezien dat andere
automobilisten in zo’n situatie
uitstappen en de “dader” een
tik verkopen. Ik heb alleen maar
mijn schouders opgehaald.)
Het was een kleinigheidje maar
ik wilde dit toch even kwijt.
Mocht u dit lezen neem gerust
contact met mij op.

Cultuur maken we samen!
Het prachtige, pittoreske Rhenen is al eeuwen het toneel van een rijke
Cultuur en Kunst. Juist in deze tijd maken lokale initiatieven van Rhenen
zo’n bijzondere plek. In deze rubriek is er aandacht voor de kleine initiatieven die in Rhenen ontstaan. Want cultuur maken we toch samen?

Een heerlijke wandeling maken en tegelijkertijd kijken
naar kunst? Op 22 en 23
mei 2021 (Pinksterweekend) zetten kunstenaars ‘Kunst aan het
Klompenpad’.
De wandelroute start in
Rhenen en leidt door een
stukje Wageningen.
Op Landgoed De Lieskamp leidt het Klompenpad
langs kunstwerken van verschillende kunstenaars. Het Klompenpad leidt over een prachtig stuk groene natuur. Ter plaatse is
géén parkeergelegenheid. Je kunt er dus alleen lopend of op de
fiets komen.
Op het Landgoed zijn thee/koffie-to-go en versnaperingen te
koop. De opbrengst daarvan gaat naar de Soroptimistclub Bennekom & Beekdal. Dit is een organisatie die zich inzet om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te
verbeteren.
Op de website www.thinkpink.studio/kunst-aan-het-klompenpad
kun je een week van tevoren de aanbevolen wandelroute bekijken.
Maar je kunt natuurlijk ook je eigen wandelroute uitstippelen over
de verschillende klompenpaden tussen Rhenen en Wageningen.
Als het geen mooi weer is, wordt het een weekje verschoven. Dus
houdt vooral de website in de gaten.
‘Kunst aan het Klompenpad’ is initiatief van een aantal samenwerkende, zelfstandige kunstenaars, Landgoed De Lieskamp en
wordt ondersteund door het Cultuurplatform Rhenen.
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WAFELKIMONO
BIARRITZ
Van 100% katoen. In drie nieuwe kleuren
S, M, L, XL 69,95 | 49,95

TOFFEE

NAVY

LIGHT GREEN

BADJAS
VOGUE

NIEUWE
COLLECTIE

Lekker lichte,
korte badjas
met rits
en koordjes.

Zomerse
inspiratie

S, M, L, XL
69,95 | 49,95

VEENENDAAL

HOME 89
Luxe plaids van geweven katoen melange
130x220 - 79,95

1.
2.

1. Superzachte satijnen overtrekset 300
4.

count PURE 56 met print - 1-persoonsset
89,95 - 2-persoonsset 159,95 - lits-jumeauxset 179,95 - 2. Exclusieve linnen overtrekset

3.

PURE 7 met 300 count satijnen achterkant
voor extra zachtheid - 1-persoonsset 149,95
- 2-persoonsset 279,95 - lits-jumeauxset
299,95 - 3. HOME PIQUE WAFFLE bedsprei en siersloop - 270x250 - 99,95
| 79,95 - 160x250 - 69,95 | 49,95 40x55 - 19,95 | 14,95 - 4. Plaid HOME
89 130x220 - 79,95

VANDYCK EXPERIENCE STORE VEENENDAAL: EINSTEINSTRAAT 1 (IN EIJERKAMP) - 3902 HN VEENENDAAL
TEL 0318 - 510 479 - VEENENDAAL.VANDYCK.NL

BADJAS
MOLLY

1.

Deze kimono badjas
met subtiele bloemen-

2.

print is gemaakt met
bamboe voor
comfortabele
zachtheid.
S, M, L, XL
89,95 | 69,95

3.
1. & 4. Plaid HOME 89 van geweven katoen
melange 130x220 - 79,95 - 2. HOME PIQUE
WAFFLE bedsprei en siersloop 160x250 69,95 | 49,95 - 270x250 - 99,95 | 79,95
40x55 - 19,95 | 14,95 - 3. & 5. Katoensatijnen overtrekset JOYFUL STILLWATER &
TOFFEE - 1-persoonsset - 74,95 - 2-persoonsset
139,95 - lits-jumeauxset 149,95

5.
4.

1. & 2. Satijnen overtrekset ELEGANT in de
kleuren Smoke green en Champagne - 1-per-

2.

soonsset

79,95 | 64,95 - 2-persoonsset

149,95 | 119,95 - lits-jumeauxset 159,95

1.

| 129,95 - 3. HOME PIQUE WAFFLE
bedsprei en siersloop - 270x250 - 99,95
| 79,95 - 160x250 - 69,95 | 49,95 -

3.

40x55 - 19,95 | 14,95 - 4. Plaid HOME
89 130x220 - 79,95
4.

1. ELEGANT
S MOKE GREEN

NIEUWE KLEUREN
HOME PIQUE

BADJAS
LUCY

Bedsprei van

Deze kimono badjas

100% katoen

met weelderige

2. ELEGANT
C H AMPAGNE

bloemenprint is
160x250

69,95 | 49,95

gemaakt met bamboe

270x250

99,95 | 79,95

voor comfortabele

40x55

19,95 | 14,95

zachtheid.
Verkrijgbaar in
twee kleuren.
S, M, L, XL
89,95 | 69,95

Katoensatijnen
overtrekset

JOYFUL
1-persoonsset - 74,95
2-persoonsset - 139,95
lits-jumeauxset - 149,95

J OYF U L S T I L LWATE R

JOY F UL TO F F E E

VANDYCK EXPERIENCE STORE VEENENDAAL: EINSTEINSTRAAT 1 (IN EIJERKAMP) - 3902 HN VEENENDAAL
TEL 0318 - 510 479 - VEENENDAAL.VANDYCK.NL

1. & 2. katoensatijnen overtrekset JASMINE in
de kleuren Light green & Champagne - 1-persoonsset
74,95 | 59,95 - 2-persoonsset 139,95 | 109,95
- lits-jumeauxset 149,95 | 119,95 - 3. Linnenovertrekset PURITY 79 - 1-persoonsset 139,95 - 2-persoonsset 249,95 - lits-jumeauxset 279,95 - 4. Plaid
HOME 89 - 130x220 - 79,95

2.
1.
3.

4.

BA D J A S M E LO D Y
Badjas met print en wafelstructuur.
S, M, L, XL - 79,95 | 64,95

C H AMPAGNE
LIGH T GREEN

BADMAT

100% KATOENEN

NE VA D A

BADMAT HOUSTON

Handgeweven badmat

Met antislipnoppen aan de onderzijde.

met zeer sterke antislip

62x100 - 44,95 - 60x62 toilet - 34,95

aan de onderzijde.

60x62 - 29,95 en 67x140 - 64,95

60x60 - 59,95
60x100 - 94,95
70x140 - 159,95
1. L I GHT GRE E N

2. CHAM PAGN E

Overtreksets van 100% katoensatijn

JASMINE
1-persoonsset

74,95 |

59,95

2-persoonsset

139,95 | 109,95

lits-jumeauxset

149,95 | 119,95

Uw Vandyck Experience Store:
E I N S T E I N S T R A AT 1 ( I N E I J E R K A M P )
3902 HN VEENENDAAL
TEL 0318 - 510 479
V E E N E N D A A L . VA N D Y C K . N L

BADJAS
BIARRITZ
Van 100% katoen
S, M, L, XL
69,95 | 49,95

O ver trekset
TEXTURE

BAD GO E D
PRE S TIG E L IN E S

Overtreksets van 100% katoen

SOFT LEAVES
& TINY LEAVES

1-persoonsset 49,95 | 39,95
2-persoonsset 89,95 | 69,95
lits-jumeauxset99,95 | 79,95

S OFT LEAVES

T INY LEAVES

Overtrekset

TEXTURE

van 100% katoen
1-persoonsset 49,95
2-persoonsset 89,95
lits-jumeauxset 99,95

Overtrekset

VICTORIA
100% katoensatijn
1-persoonsset 69,95
2-persoonsset129,95
129,95
lits-jumeauxset139,95
139,95

Plaid HOME 89
Geweven katoenmelange
SMOKE GREEN

130x220 - 79,95

C HAMPAG N E

VANDYCK EXPERIENCE STORE VEENENDAAL: EINSTEINSTRAAT 1 (IN EIJERKAMP) - 3902 HN VEENENDAAL
TEL 0318 - 510 479 - VEENENDAAL.VANDYCK.NL

Slaaptestweken
Boek jouw slaaptest

Doe de

Slaaptest

en ontdek
jouw persoonlijke voordeel

Boxspring
Gothenborg

Afmeting: 140 x 200 cm
Incl. pocketveermatrassen
en koudschuim topper

Van 1781,- voor

1335,75
Elektrisch verstelbaar
van 2947,- voor 2210,25

Wij zijn weer gewoon open!
Ledikant Karlsborg
Massief eiken ledikant met
hoge zijdes. 140x200 cm.
Prijs excl. nachtkastjes, bodem
en matrassen.

Vanaf

989,

00

Draai- en schuifdeurkasten

Massief eiken

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1

(In Eijerkamp-veenendaal)

0318 510 479
www.morgana-veenendaal.nl

Goed en gezond slapen
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Linette Dijk, kunstenares te Veenendaal
door Erik Helmers

Mijn aandacht werd getrokken door de schilderijen die zij op
facebook had geplaatst. Ik dacht gelijk die jongedame wil ik interviewen. En nu zit ik tegenover haar. Een prettig gesprek is
het gevolg.
Linette is geboren in Papendrecht, getrouwd, heeft twee kinderen
en een hond. In haar jonge jaren had zij al een passie voor tekenen en
schilderen. Vanaf haar 18e is zij woonachtig in Veenendaal, waar zij
met een aantal vriendinnen een appartement betrok. Zij studeerde
eerst Theologie en daarna heeft ze de studie S.P.H. (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) met succes afgerond. Zij werkte in de hulpverlening (onder meer verslaafden begeleiding) in Utrecht, Houten
en Nieuwegein en in het bedrijfsleven waar ze management, marketing en communicatie functies vervulde.
Maar haar passie voor tekenen, schilderen en verhalen vertellen
kwam steeds meer naar boven. Zij zegt overigens zelf: ‘kunst is geen
passie maar het creëren van schoonheid is een noodzaak’. En dat zij
kunst kan creëren kan ik beamen. In 2007 begon zij als kunstenares
met schilderen in olieverf en houtskool en in 2013 met het creëren
van beeldhouwkunst. Hiervoor deed ze later een opleiding ‘beelden in de openbare ruimte’ in Amsterdam. Een kleine rondleiding
in haar atelier laat haar talent zien. Ik zie prachtige schilderijen, de
combinatie van olieverf en houtskool hebben een uniek effect en bijzonder mooie bronzen beelden. Beelden van mensen in beweging.
Geen statische figuren. Ik ben onder de indruk. Eén van de schilderijen lijkt wel een Banksy en vind ik persoonlijk zeer ontroerend. Zij
heeft diverse exposities gehad in heel het land. En nu in het centrum
van Veenendaal kun je twee meer dan levensgrote bronzen beelden
van haar bekijken. Ze vertellen het verhaal van verbinding. De titel
is ‘Verlangen vieren’ en de twee personen reiken over de brug van
de Brouwersgracht dan ook naar elkaar uit. Symbolisch voor de tijd
waar we in leven, waarin we des te meer beseffen hoe belangrijk het
contact met de ander is. Samen het leven kunnen vieren, daar verlangen we nu allemaal naar.
Daarbij komt dat Linette met haar gezin voor de kunst is verhuisd,
binnen Veenendaal, om haar atelier aan huis te hebben. Hier kun je

op afspraak langs komen, ook in deze tijd. Haar activiteitenlijst is
indrukwekkend. In de kunst is ze meerdere samenwerkingen aangegaan. Ook heeft zij een boek geschreven en geïllustreerd. In dit boek
“Vrouw in beeld” schetst zij in woord en beeld portretten van twaalf
vrouwen uit het Oude Testament, en trekt daarbij parallellen naar
vrouwen uit onze tijd. Linette benadrukt de schoonheid, kracht en
eigenheid van deze vrouwen en gebruikt die als voorbeeld voor vrouwen van nu. Het belang van schoonheid komt terug in al haar werk.
Ze zegt zelf dat ze in deze tijd van versnelling ruimte wil scheppen
voor verstilling, verwondering en verdieping. ‘Met mijn kunst bied ik
een krachtige vorm van expressie voor wie je bent, wat je meemaakt
en wat je bezielt.’ Ik zou zeggen ga eens kijken. Haar schilderijen en
bronzen hebben op mij indruk gemaakt.
www.linette.nl

Roomkaas en Roomkaas...

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

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

door Matthijs Smits

Je hebt kaas en kaas. Je hebt
roomkaas
en
roomkaas.
Na enig experimenteren
en proeven natuurlijk, zijn
we tot de conclusie gekomen dat het allemaal super
lekker smaakt. We hebben
roomkaas met bieslook gemaakt en wel verse bieslook
en verse platte peterselie en
verse knoflook. Nu, ik kan U
vertellen: Dat proef je! Eigenlijk heel logisch…mooi
stevig van structuur en dus
praktisch om als vulling te
gebruiken. Neem bijvoorbeeld tomaatjes, komkommer, witlofschuitjes
of vleeswaren.

roze roomkaas met een zuidelijke smaak. Een beetje overbodig,
maar toch: zonder kleur-, geuren smaakstoffen en zonder conserveringsmiddelen. Compleet
met een vers stokbrood of ciabattta, maak je deze roomkaas
tot lekkere en gezonde snack…
Ik bedoel een DROOMkaas

We hebben onze Italiaanse zomer-zonnebril opgezet en
nog eens naar die
roomkaas
gekeken. Het liefst waren we zelf even
naar het zuiden
gereisd om onze
Italiaanse
vrienden te vragen, maar
dat kan nu even niet.
Maar….zongedroogde
tomaatjes, olijfjes en
knoflook doen wonderen
en zie daar! Een heerlijke
Foto: Matthijs Smits
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Smits Specialiteiten
Herenstraat 16, RHENEN
Tel: 0317-615563
info@smitsspecialiteiten.nl
www.smitsspecialiteiten.nl
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Ray Klaassen, singer -songwriter-coach
door Erik Helmers

Facebook is een mooi medium. Ik kwam Ray tegen en volg hem
al ruim een jaar. Regelmatig kwamen bij mij de gedachten op,
ik zou hem een keer moeten interviewen voor deze krant. Maar
het kwam er maar niet van totdat ik deze week op facebook zijn
nieuwe song tegenkwam. Een nummer dat mij gelijk greep. Hij
heeft dit nummer, getiteld LOST, geschreven met Nikki Whitehead. Een eerste samenwerking welke zeer goed heeft uitgepakt.
Het nummer roept bij mij de sfeer op van Leonard Cohen/Chris Rea.
Uiteraard is dat slechts mijn mening. Maar ik adviseer de lezer van
dit stukje. Luister eens naar dit fantastische nummer. In de foto staat
een QR code voor een snelle koppeling. Mocht deze niet werken ga
dan naar………………….
Ray Klaassen is voor velen niet geheel onbekend. Hij treedt al jaren
op in en buiten de regio. Hij werkt samen met Bo Saris (ook een Nederlands fenomeen en door velen onderschat.) en veel andere bekende singer-songwriters.
In zijn gezellige huis, uit eind 1800, in het prachtige Amerongen heb
ik een zeer aangenaam gesprek met deze artiest in hart en nieren
en bovendien een zeer aimabel mens. Al tijdens het volgen van zijn
facebook account waar hij, in deze coronatijd, zijn volgers op opbeurende en diepgaande mijmeringen trakteerde viel op hoe zeer hij bij
DE mens betrokken is.
Ik wil iets meer weten over deze zanger, zoals waar komt hij vandaan.
Reactie: Driebergen en sinds wanneer in de muziek. Reactie ruim 30
jaar, waarvan 20 jaar als zelfstandige. (Maar hij geeft aan, dat hij al
vanaf de tijd dat hij kon lopen met muziek bezig was. Muziek zit hem
in de genen). Al vrij snel na het begin van de eerste coronagolf werd
hij zich bewust van het feit dat dit voor hem als artiest gevolgen zou
hebben en dat het gevolgen zou hebben voor velen. Hij heeft gelijk
gehad. Nu ruim 1 jaar later zitten wij nog steeds met een corona probleem en veel mensen, zowel jong als oud, zijn geestelijk in de problemen gekomen. Zijn levenspartner, psychotherapeute, kan dit bevestigen. Hij is daarom de anderhalvemetersessies gestart. Men kan

Auto Versteeg Buurman Voorthuizen
Hoofdstraat 62, Voorthuizen
0342 - 47 14 14

hem inhuren voor een
klein
eenmansconcert voor de deur.
Een verrassing voor
de ontvanger van het
optreden. Dus niet alleen voor hem als artiest fijn dat hij toch
zij het beperkt kan
optreden, maar voor
de ontvanger een
positieve ervaring in
moeilijke tijden. Heeft
hij nog andere passies. Jazeker, buiten zijn gezin en honden, is er
nog een grote liefde. Frankrijk. Het land van bergen, wijn, goed eten
en goed toeven. Hij heeft met een aantal vrienden overigens het plan
opgevat een soort retraite oord op te richten, waar mensen weer
tot zichzelf kunnen komen. Zijn echtgenote is als psychotherapeute
ook een zeer belangrijke schakel in dit plan. Maar uiteraard ook de
muziek. Wandelsessies en goede gesprekken. Deze crisis heeft meer
nog meer doen inzien, dat er meer is dan geld verdienen. Een quote
over “het huis in Frankrijk” van zijn facebookpagina:
“Op deze plek willen wij mensen ontvangen die in Nederland zijn
vastgelopen. Zij komen b.v. een week over en gaan met ons wandelen in een groep of 1 op 1, samen koken, samen muziek maken,
schilderen, mediteren. Een verdiepingsweek om weer in contact te
komen met de natuur en met zichzelf. Uit het hoofd, in het hart. Je
eigen bron en levensenergie weer leren voelen. Deze zijn sommigen
of misschien zelfs velen een beetje kwijtgeraakt.”
Een prachtig voornemen waarvan ik hoop dat die spoedig mag en kan
worden gerealiseerd. In zijn woning, waar duidelijk blijkt, dat het hier
leeft om de muziek heeft hij ook de mogelijkheid om zelf demo’s op
te nemen. Niet allen voor zichzelf maar ook voor derden, Dus………..
Ray bedankt voor je vriendelijke ontvangst en je prachtige persoonlijkheid.
www.anderhalvemetersessies.nl
www.rayklaassen.nl

Auto Versteeg Buurman Nunspeet
Oosteinderweg 105, Nunspeet
0341 - 25 35 71

Auto Versteeg Buurman Ermelo
Harderwijkerweg 154, Ermelo
0341 - 56 10 00

Auto Versteeg Buurman Barneveld
Albert Plesmanstraat 20, Barneveld
0342 - 41 35 35

Auto Versteeg Buurman Woudenberg
Parallelweg 7a, Woudenberg
033 - 28 585 86

Servicepunt Lunteren
Postweg 65, BB Lunteren
0318 - 63 78 78

Auto Versteeg Buurman Ede Citroen
Kelvinstraat 39, Ede
0318 - 61 45 51

Auto Versteeg Buurman Ede Peugeot
Keesomstraat 20, Ede
0318 - 63 78 78

Auto Versteeg Buurman Veenendaal
Newtonstraat 12, Veenendaal
0318 - 51 90 63

Auto Versteeg Buurman Wageningen
Ritzema Bosweg 58, Wageningen
0317 - 41 90 33



Newtonstraat 12 Veenendaal



0318-519063

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

 versteegbuurman.com
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GRATIS SOMFY CONNEXOON BIJ
AANKOOP VAN DRIE PRODUCTEN
terras

Wij staan
voor u klaar!

ramen

deuren

Voor al uw zonwering
en kozijnen

Bel voor
advies
en inform
atie
0344 74
51 37

Beste kwaliteit en service!
• terrasoverkappingen
• terrasschermen
• verandazonwering
• uitvalschermen
• markiezen
• (solar)rolluiken
• screens
• horren
• kozijnen

Molendam 1 | Ochten | T 0344 74 51 37 | I www.jvandenhatert.nl
(aluminium en kunststof)

6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

