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Een gesprek met Janine van Soest over Stichting Invitee
door Erik Helmers

Via één van mijn facebook contacten Susan werd ik in contact gebracht
met Janine. Zij was de aangewezen persoon die ik kon interviewen over
Stichting Invitee. Zogezegd zo gedaan. Nu zit ik tegenover
deze welbespraakte jongedame.
Mijn eerste vraag: wat is Stichting Invitee en voor wie
is deze stichting in het leven geroepen. Zij geeft
een duidelijk antwoord: De stichting is er om
steun en aandacht te geven voor wie leeft
MET of NA kanker. Kanker zet het leven van
de patiënt (en zijn of haar familieleden)
flink op zijn kop. En dan is het zeer prettig
als je ergens terecht kunt met je vragen,
angsten en verdriet.

wordt er gezongen en muziek gemaakt. Een enthousiaste groep gasten neemt
hieraan deel. Gedurende de afgelopen maanden heeft zij via een live stream
zangsessies verzorgd met als titel: Good Vibrations Sessions. Miriam is overigens
stempedagoge en zij kan precies vertellen wat de invloed is van de stemklank op
lichaam en geest. (een blik op haar website kan nooit kwaad. www.Rezonanz.nl.) Janine wijst mij nog even op een mooie actie van; Eveline brengt geluk. Op 25 mei is Evelien van der Werff bij inloophuis Intermezzo in Zwolle op haar fiets gestapt, om
in 6 weken tijd de andere 74 IPSO inloophuizen, verspreid door heel Nederland te bezoeken. Zo vraagt
ze aandacht voor de KWF-actie ‘Huis in actie’ én
biedt ze haar tweede boek aan om de IPSO inloophuizen te versterken met een boek vol
hoop. Evelien volgen.? Dat kan via Facebook.
Ook brengt zij een bezoek aan Stichting
Invitee. Noteer alvast 25 juni in je agenda!
Meer informatie over de actie van Evelien
lees je op haar pagina: www.evelienvanderwerff.info Op mijn vraag aan Janine:
hoe is verhouding man/vrouw tijdens de
activiteiten, geeft zij aan dat het merendeel vrouw is. Maar zij zijn uiteraard van
harte welkom. Stichting Invitee kan nog
vrijwilligers gebruiken. Hoe meer vrijwilligers hoe meer er gedaan kan worden.
Door vrijwilliger bij Invitee te worden kun
je veel mensen helpen bij het verwerken van
hun ervaringen. Je bent belangrijk!Wil jij je
aanmelden als gast of als vrijwilliger? Ga dan
naar www.stichtinginvitee.nl

Stichting Invitee organiseert allerlei activeiten in Veenendaal. In kleine
groepjes van rond de 20 personen
kan worden deelgenomen aan workshops zoals yoga, schilderen, bloemschikken of fotografie. Maar ook een
ontspanningsmassage of een beauty ochtend wordt aangeboden. Even
niet met je ziekte bezig zijn. Uiteraard
zal er tijdens deze activiteiten tussen de
gasten (patiënten) ook ervaringen uitgewisseld worden en tips aan elkaar gegeven
worden. Alles in een zeer ontspannen sfeer.
Ook worden er kookavonden georganiseerd
Invitee is vrijwel volledig afhankelijk van sponsoring,
op het HET PERRON (voorheen CSV) onder begeleiding van kok en leraar Dirk Jan van den Bos,
giften en donaties van particulieren en organisasamen met leerlingen van deze opleiding. Gezellige
www.stichtinginvitee.nl ties. Alleen met deze steun kan Invitee mensen met
avonden en lekker genieten van een gezonde zelf gekanker en hun naasten een warm welkom bieden.
maakte maaltijd. Familieleden, partner of een vriendin/vriend
Jouw donatie stellen wij daarom bijzonder op prijs.
Stichting Invitee IBAN: NL66 SNSB 0902 4811 50
die veel voor betrokkene heeft gedaan of nog doet is van harte welkom.
Als deze nare coronatijd voorbij is gaat ook de groep “Zing voor je leven” weer van
start. Onder begeleiding en leiding van Miriam Drost, oprichtster van Rezonanz,

ONTSLAG?

Thérèse van Walsem
Tel: 06 - 45945099
www.way2beauty.nl

Een aangenaam gesprek met een betrokken jongedame en wat een prachtige
stichting. www.stichtinginvitee.nl
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Bezorging in Veenendaal, gemeente Rhenen,
Ede, Bennekom, Wageningen en de Klomp.
www.tokoveenendaal.eu
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Morgana in lockdown compleet verbouwd!
Het succesverhaal dat Morgana presenteert, is zeker niet slaapverwekkend. De Veenendaalse slaapspeciaalzaak, gevestigd in wooncentrum
Eijerkamp, brengt slapen op een kwalitatief hoger plan. Dankzij een ruime keus aan fraaie kwaliteitsproducten en een gezond en persoonlijk
slaapadvies.
Lockdown – tijdens de verplichte sluiting heeft de hele winkel een metamorfose ondergaan. De helft van de winkel is
voorzien van een nieuwe vloer en wanden en alle bedden en kasten zijn van
hun plek geweest. “De bedoeling was de
verbouwing in het 2e kwartaal te laten
uitvoeren maar door de lockdown hebben we zelf de mouwen opgestroopt en
is het grootste gedeelte met eigen handen uitgevoerd, ook goed voor het team
proces”, zegt eigenaar Peter Verrij.
Viking Studio
Bij Morgana wordt al jaren het meest comfortabele boxspring merk Viking verkocht maar qua presentatie kreeg het nooit de aandacht die het wel verdiende.
Door de nieuwe vloer en de zwevende hemel voel je nu dat hier de meest exclusieve en comfortabele bedden staan die in de winkel verkrijgbaar zijn. De importeur noemt het zelfs de mooiste Viking studio van de Benelux!

basis van duurzame grondstoffen. De hoezen en afdekkingslagen zijn gemaakt
van Nieuw-Zeelandse scheerwol, merino wol, paardenhaar en andere natuurlijke
materialen. De andere noviteit bij Morgana, Hypnos, heeft een bedrijfsgeschiedenis die al meer dan een eeuw teruggaat in de tijd. Nog steeds vervaardigt deze
Britse firma luxe bedden en matrassen op een ambachtelijke manier, met aloude
en beproefde methoden en met toepassing van uitsluitend natuurlijke en duurzame materialen zoals wol, zijde, kasjmier, katoen en paardenhaar. Alles handgemaakt en door de klant zelf samen te stellen. Hypnos is marktleider in Engeland
en draagt het predicaat hofleverancier. Uiteraard wordt er bij deze natuurlijke
producten geen concessie gedaan aan de ergonomie waar Morgana voor staat.
Slaap-DNA
“Kwaliteit heeft zijn prijs, maar ook zijn service. Ook bij het voordeligste bed
krijgt de klant onze hoogwaardige Morgana-service met alles erop en eraan,
zoals een 365-dagen nachtrustgarantie. Dat geldt dus niet alleen voor het exclusieve topsegment.” Zo gebruikt Morgana een speciale, wetenschappelijk
onderbouwde slaaptest. In een test-cocon, ontwikkeld door Ergosleep, laat het
systeem de klant in slechts acht minuten tijd het verschil voelen tussen een ‘gewoon’ bed en een op jouw lichaamsprofiel afgestemde slaapoplossing. Het team
van Morgana werkt samen met diverse medisch specialisten, zoals de fysiotherapeuten van Paramedisch Instituut Rembrandt in Veenendaal en Osteopathie
Centrum Bennekom.

Nolte Möbel studio
Al sinds de start in 2004 wordt een grote collectie van Nolte gepresenteerd,
nu alle kasten en ledikanten bij elkaar gepresenteerd staan krijg je pas echt het
gevoel van de vele mogelijkheden vak alle kasten in zowel schuifdeur maar ook
veel draaideurkasten met alle hoek oplossingen. Commodes en nachtkastjes in
de vele kleuren kunnen we slaapkamer compleet maken. Het mooie is dat we de
kast helemaal in de computer kunnen samenstellen en dat projecteren we via
een beamer op de wand zodat de klant het levensgroot kan bekijken.
Hypnos en Naturesleep
“Het concept ‘natuurlijk slapen’ staat bij ons hoog in het vaandel. Zo hebben
we twee nieuwe merken matrassen en boxsprings, gemaakt van 100 procent
natuurlijke materialen. Bovendien produceren beide fabrieken CO²-neutraal.”
Nature Sleep fabriceert in Nederland bedden en matrassen met natuurlatex, op

Laat je inspireren in de meest veelzijdige
slaapwinkel van midden Nederland!

www.tuinhuismakelaar.nl
06 25065314
Rhenen: 0317-750232
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Marianne van Riet uit Rhenen
door Erik Helmers

Marianne is geen onbekende in Rhenen. Niet iedereen weet dat Marianne bemanningslid was op de pandavlucht in 2017. De panda’s werden
uit China vervoerd met KLM naar Rhenen. En zij was samen met haar
collega’s de gelukkige om deze prachtige dieren te begeleiden. Een van
haar collega’s t.w. Monique Clemenkowff- de Haan komt ook uit Rhenen.
Zij heeft hier blijvende mooie herinneringen aan. En dat kan ik mij indenken.
Was er zelf ook graag bij geweest. Maar waarom dit artikel zult u als lezer
zich wellicht afvragen. Nu op 20 mei jl. is er een mooi boek verschenen over
KLM ’ers zowel werkend als in privé. Een boek met 72 portretten van KLM
medewerkers. Marianne was één van de gelukkige die
is geportretteerd.

krijg je een brok in de keel. Het boek is prachtig uitgevoerd en in eigen beheer
uitgegeven. Ik kan het boek eenieder aanraden. Het geeft in deze corona tijd
toch iets positiefs.
Laten wij hopen dat het leven in de wereld weer snel als vanouds zal zijn.
En wat een mooi initiatief van Nathalie en Wilbert.

Uit en Thuis is in eigen beheer uitgegeven en te
koop voor €24,95 via: www.uitenthuisboek.nl
Een aanrader!

De aanleiding voor dit mooie boekwerk is het feit, dat
in de zomer van 2020 er door corona nogal wat is veranderd. Ook in de luchtvaartindustrie. Er werd niet of
nauwelijks nog gevlogen.Personeel zat grotendeels
thuis. Stewardess en fotografe Nathalie Dekkers wilde
iets positiefs brengen in deze roerige tijden. Zij heeft
72 portretten gemaakt van KLM medewerkers. Zij de
foto’s en Wilbert van Haneghem (KLM purser) nam
het “schrijvende” gedeelte voor zijn rekening.Samen
hebben zij een prachtig boek het leven laten zien.
Ik als schrijver voor deze krant heb het genoegen gehad het boekwerk in PDF te mogen inzien. En ik moet
zeggen een zeer interessant en vermakelijk boek. Met
heerlijke maar ook soms verdrietige en moedige verhalen en geweldige foto’s van de geportretteerden.
Ook van “onze” Marianne een verhaal om van te genieten. (ik heb gehoord, dat zij regelmatig Fiat Panda eigenaren om de hals vliegt. Zo gek is zij tijdens
de reis op de panda’s geworden. Marianne niet doen.
Niet iedereen is daarop gesteld. En afstand houden is
nog steeds het devies). Al lezende door alle verhalen
word ik getroffen door de verscheidenheid van deze
verhalen. Sommige echt om te lachen en bij andere

Een aanrader!

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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Mijn ervaring met Peugeot dealer Versteeg Buurman in Veenendaal
door Patricia van Eldik

Ik was toe aan een andere auto. Mijn Citroen C1 moest worden
vervangen. Ik heb lang nagedacht. Koop ik een andere Citroen
Auto Versteeg Buurman Voorthuizen
Auto Versteeg Buurman Nunspeet
of ga ik voor een ander Frans
merk.
Mijn ervaring
Franse
Hoofdstraat
62, Voorthuizen
Oosteinderwegmet
105, Nunspeet
0342 - 47 14 14
0341 - 25 35 71
auto’s zijn namelijk prima. Ik heb met de C1 weinig
problemen
gehad en altijd heerlijk gereden. Dus waarom dan iets onbekends kiezen.
Auto Versteeg Buurman Ermelo
Harderwijkerweg 154, Ermelo
0341 - 56 10 00

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

Parallelweg 7a, Woudenberg
033 - 28 585 86

Postweg 65, BB Lunteren
0318 - 63 78 78

Ik heb dus mijn stoute schoenen aangetrokken (als dat sowieso kan)
en ben op weg naar Veenendaal gegaan. Daar zit namelijk een prima
Autodealer Versteeg Buurman. Officieel dealer van Peugeot en Citroen en nog
een
aantal
andere merken.
Auto Versteeg
Buurman
Woudenberg
Servicepunt Lunteren
Ik werd ontvangen door Matthijs Overeem, een aardige jongeman. Ik
legde mijn wensen op tafel en wij bespraken de diverse mogelijkheden. Hij gaf
aan dat Citroen leuke modellen had en uiteraard waren er
Auto Versteeg Buurman Ede Citroen
Auto Versteeg Buurman Ede Peugeot
39, Ede
ook mooieKelvinstraat
aanbiedingen
van Peugeot. Waar gingKeesomstraat
mijn voorkeur
naar
20, Ede
0318 - 61 45 51
0318 - 63 78 78
uit. Wij liepen nog even door de keurige showroom.
Ik nam plaats in
de verschillende automobielen. De kleine en wat grotere modellen
van Citroen en een aantal modellen van Peugeot. Mijn keuze viel op
Auto Versteeg Buurman Veenendaal
Auto Versteeg
Buurman
Wageningen
een prachtige
versie van de Peugeot 208 met GT
pack.
Kleur
Grijs.
Newtonstraat 12, Veenendaal
Ritzema Bosweg 58, Wageningen
0318 - 51 90 63

0317 - 41 90 33

Wat een bak. De foto spreekt voor zich. En nu komt het belangrijkste. Onderhandelen over de prijs. Matthijs deed mij echter nog een
mogelijkheid aan de hand. Private lease. Hij gaf een duidelijke uitleg
over de voor- en nadelen van private lease tegenover koop. Hij nam
ruimschoots de tijd. Na deze uitleg was ik overstag. Private lease zou
het worden. De voordelen zijn behoorlijk. En geen addertjes onder
het gras.
En nu een paar weken later ben ik de gelukkige eigenaar van deze
blitse bak. Stoer uiterlijk en rijden als de spreekwoordelijke trein
(alleen zonder mondkapjes). Al na een paar dagen had ik er 550 km
op zitten. Big smile op mijn gezicht en veel bewonderende blikken
van mijn buurtjes. I am happy. Matthijs bedankt voor de uitstekende
voorlichting en de goede afhandeling van de levering. Je werkt bij
een topbedrijf (of overdrijf ik nu in mijn enthousiasme).



Newtonstraat 12 Veenendaal



0318-519063

 versteegbuurman.com

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

4

Pensioenen

Achterbergsestraatweg 1 3911 CR RHENEN
info@commitmentverzekeringen.nl | (0317) 61 39 66
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Merel van de Loo. Gepassioneerd van haar werk
door Erik Helmers

Op Tweede Pinksterdag zit ik om tafel in mijn werkkamer met Merel van de Loo. Ik ken haar van facebook en als dochter van Lisette
van de Loo, pianodocente, en Maurits van de Loo, mediator. Met
Maurits heb ik vroeger nog menig balletje geslagen op het tennisveld.
Maar het artikel gaat over Merel, geboren te Meppel maar vanaf haar
1e jaar woonachtig in Rhenen. Deze jongedame was verbaasd over mijn
uitnodiging. Waarom zij. Ben ik wel interessant. Ik zeg: iedereen is interessant. Iedereen heeft een verhaal. En huppakee, zij steekt van wal.
Haar passie is niet het maken van muziek, ofschoon zij wel dwarsfluit les
heeft gehad. Ook is haar passie niet toneel ofschoon zij wel bij Toneelclub
De Hucht heeft gespeeld. Haar passie is niet zingen ofschoon zij best een
aardige stem heeft. Ik denk: als al de genoemde items niet je passie zijn,
maar je hebt ze wel gedaan wat is dan DE passie waar jij je leven aan
wilt wijden. En daar komt het: de HORECA. En dan niet het bezoeken van
barretjes en restaurants (buiten het normale bezoek) maar werken in de
horeca. Al vanaf het moment, dat het qua leeftijd was toegestaan is zij
werkzaam geweest in de diverse restaurants. Begonnen bij Steakhouse
Cunera (nog onder vorige eigenaren) via Wereldpaleis Rhenen (WOK
restaurant) naar Hotel ’t Paviljoen voor een stageperiode en gelijktijdig
een job bij Het Berghuis in Amerongen. Bij de laatste hoofdzakelijk het
uitserveren van pannenkoeken. Je leert er keihard werken.
Zij werk dus niet “achter” (in de keuken) maar “voor” in het restaurant
gedeelte. Zij houdt ervan om met gasten om te gaan. De gast verwelkomen, tevreden stellen en de gast een onvergetelijke avond te bezorgen.
Het geserveerde eten moet uiteraard goed zijn, maar de bediening is net
zo belangrijk. Ik kan dit alleen maar volmondig beamen. Als de bediening shit is (sorry voor mijn taalgebruik) kan het eten nog zo goed smaken, maar is de avond niet compleet. Zij zag een mooie uitdaging toen
de mogelijkheid kwam bij Restaurant ’t Kalkoentje van de ontzettend
sympathieke Nico Klaver te gaan werken. Van de daar aanwezige leidinggevende Eddy van Stijn heeft zij ontzettend veel geleerd. Zij had gelijktijdig een stageplaats bij Hotel De Wereld in Wageningen. Toen zij haar
studie Leidinggevende Bediening moest afsluiten met een examen werd
zij gespot door de hotelmanager van Hotel Klein Zwitserland onderdeel

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.

van één-sterrenrestaurant De Kromme Dissel. Of zij bij hen wilde komen
werken. Dit liet zij zich niet twee keer vragen. Wat een eer. De Kromme
Dissel een restaurant dat al 50 jaar in het bezit is van 1 STER. Dat grenst
aan het ongelovige, maar het is wel zo.Zij geeft aan dat werken bij een
sterrenrestaurant toch wel een extra dimensie geeft. Zij leert hier nog
elke dag bij. Zij draagt de mooie titel Chef de Rang. Maar wat is een Chef
de Rang.
Van de website Hotel Professionals:
“Als Chef de Rang ben je werkzaam in het restaurant team en rapporteer je
aan de Restaurant Manager. In Chef de Rang vacatures wordt er om werkervaring in de horeca gevraagd. Evenals enige wijnkennis. Vanwege het
veelvuldige contact met (inter-)nationale gasten, ben je communicatief
vaardig en heb je een representatieve uitstraling. Chef de Rang vacatures
zijn er op verschillende niveaus, maar deze functie komt het vaakst voor
in Michelin sterrenrestaurants.”
De
omschrijving past
volgens mij prima
bij deze jongedame,
zij heeft ondanks
haar jonge leeftijd
al een enorme ervaring opgedaan, zij
heeft wijnkennis, zij
is representatief en
is zeer communicatief. Het gesprek
loopt dan ook vlotjes. Zij hoopt nog
vele jaren in de horeca te werken en
hoopt ook, dat zij
in de gelegenheid
komt jongeren te
stimuleren de overstap of instap te
maken naar de horeca. Merel bedankt
voor dit gesprek.

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

Junior adviseur verzekeringen
Ervaren financieel administrateur
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 085 - 792 1321 en vraag naar Tim Schuurmans. Hij kan jou vertellen wat werken bij
ons zo leuk maakt! Je mag natuurlijk ook gewoon je CV en motivatie sturen naar
info@aldenhof.nl.

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

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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&
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Tot 17:00 uur besteld = zelfde dag geleverd Gratis Retour Vaste chauffeurs Gratis levering vanaf € 20,Nu
€ 8,95

Nu
€ 4,25

Nu
€ 4,50

Boerderij Het Binnenveld

Boerderij Het Binnenveld

Boerderij Het Binnenveld

Bavette 500 gram

Kipgrillworst

Nu
€ 2,50

Nu
€ 3,50

Aerderoort Boerenzuivel

Aerderoort Boerenzuivel

Kéfir 1 liter

Nu
€ 3,50

Kip braadworst 5 stuks

Lamsshoarma 300 gram

Nu
€ 4,65

Nu
€ 6,50

Boerderij Het Binnenveld

Ribeye 200 gram

Bildstar aardappelen 10 KG

Waarom Stadonline?
•
•
•
•
•

Tot 17:00 uur besteld = Zelfde dag geleverd.
Alle lokale ondernemers op één platform.
U kunt direct zien of het product op voorraad is.
Gebruiksvriendelijke en snelle site.
Altijd vers, op voorraad en lokaal.

Kefir hangop 500 ML

Nu
€ 8,00

Kip shoarma 500 gram

Nu
€ 8,00

Kipfilet 600 gram

Nu
€ 14,00

Kiprollade 1 KG

Nu
€ 10,00

Scharrelkip - naturel 1,2 KG

van de maand: Kip van de Boer (Erik van Veldhuisen)
Wil jij weten waar jouw eten vandaan komt?
“Kippen, mijn hart gaat er sneller van kloppen. Kippen met een Beter Leven keurmerk.
Het is een bewuste keuze. Hierdoor hebben de kippen veel ruimte in de stal en een uitloop
naar een grote volière. Het zorgt ervoor dat de kippen een prachtig leven hebben en dat
proef je”.
Heerlijke zuivere (antibiotica vrije) kip uit regio Veenendaal die dus niet de halve wereld
heeft afgereisd om bij jou op het bord te komen. Zo hoort het!
Wil jij ook de beste en lekkerste kip? Koop “Kip van de Boer”.

Volg ons op

@Stadonline Uw producten ook op Stadonline verkopen? Kijk op www.Stadonline.nl

Tot 17:00 uur besteld = zelfde dag geleverd Gratis retour Vaste betrouwbare chauffeurs Direct contact tot 21:00 uur Gratis levering vanaf € 20,-

stadonline.nl
25 %
Korting

25 %
Korting

25 %
Korting

Frontline Pipetten

Advantix Pipetten

Dood vlooien en teken

Dood vlooien en teken

20%
Korting

3 stuks
€12,-

UGV potgrond 40 LTR

UGV superieur 40 LTR

Seresto Band hond en kat

Dood vlooien en teken

20%
Korting

Pokon tuinmest 10 KG

Nu
€ 9,95

Biokat’s Classic & Fresh

Renske vers

Kattenbak vulling

395 gram vers vlees

Pokon graszaad herstel

Pokon onkruid weg!

20%
Korting

Potgrond met 6 mnd voeding Snel werkende tuin & gazon Voor herstel van uw gazon
mest

Universele potgrond

Nu
€ 1,96

20%
Korting

Gazon voeding en
onkruid bestrijding.

Eerlijk en lokaal
Goede, eerlijke en lokale producten willen we toch allemaal? Stadonline biedt u de mogelijkheid om
snel en eenvoudig de beste producten te bestellen en in huis te krijgen. Direct van uw lokale boer of
winkelier.
Of het nu gaat om dagelijkse boodschappen of persoonlijke verzorging. Stadonline bezorgt het vanaf
uw lokale winkelier dezelfde dag bij u thuis.

Nu
€ 22,50

Nu
€ 39,95

Marc Inbane tanning spray

Nu
€ 139,95

Chalrose Shopper

Scrub & Rub Body butter

Nu
€ 149,95

Chalrose City bag

Nu
€ 18,75

Nu
€ 12,75

Scrub & Rub body lotion

Scrub & Rub shower foam

Nu
€ 149,95

Chalrose Doppio tas

Nu
€ 49,95

Chalrose Crossbody

Nu
€ 27,45

Scrub & Rub body mist

Nu
€ 119,95

Chalrose Piccolo

Acties geldig tot: zie website

Volg ons op

@Stadonline Uw producten ook op Stadonline verkopen? Kijk op www.Stadonline.nl
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Sarah Rosier een personal trainer in coronatijd
door Erik Helmers

Mijn aandacht werd getrokken door haar info op facebook. Een
personal trainer sinds kort self-employed, zoals dat zo mooi
heet. Wie is deze jonge vrouw.

Oorspronkelijk uit Amsterdam en via haar man via Haarlem in Veenendaal komen wonen. En nog steeds tot haar genoegen. Prachtige
stad in mooie omgeving. Haar gezin bestaat uit man en twee kinderen en hond. Vanaf 2010 tot 2016 had zij een webshop met zelfgemaakte, veelal zilveren, sieraden. Maar doordat het gezin veel tijd in
beslag nam en zij zich niet meer voor de volle 100% kon bezighouden met deze tak van “sport” heeft zij ervoor gekozen een andere
richting te kiezen. Mede ingegeven doordat zij door de eigenaar van
sportschool La Vita, waar zij regelmatig aanwezig was om haar lichaam en geest op peil te houden, werd gevraagd om als personal
trainer te komen werken. Zij kon tegen dit mooie aanbod geen nee
zeggen. Na een studie ging zij als zzp’er bij de sportschool aan het
werk. Totdat……….. corona kwam. De sportscholen gingen op slot. Zij
was haar baan kwijt.
Maar Sarah is inventief en heeft haar eigen personal training bedrijf
opgezet. Het idee was lesgeven bij de mensen thuis en buiten. Eén
op één. Dus geen groepslessen. Zij heeft hiervoor eerst het RIVM benaderd. Deze zagen hierin geen probleem. Een website werd door
haar zelf gebouwd en zij ging van start. De belangstelling was groot.
En zij reist nu met een paar tassen met attributen, een kleine 35 kg,
door Veenendaal en omgeving. (en in principe maximaal 10km rond
Veenendaal) Een gat in de markt.
Zij geeft aan, dat sporten niet alleen goed is voor het lichaam, maar
ook zeer goed voor de geest. Tijdens de lessen komen de aardigste
gesprekken op gang. Zij kan hier haar werkervaring in de sociaal pedagogische hulpverlening ook prima gebruiken. (en rekent hiervoor
niets extra = grapje en toevoeging mijnerzijds). Op mijn vraag nog
meer hobby’s: man, kinderen en hond en sporten. Muziek: techno,
hardstyle en hardcore en dat had ik nu weer niet verwacht. Zo zie
je maar aan de buitenkant kun je niet altijd zien wie of wat er in de
binnenkant schuil gaat.
Een alleraardigst gesprek met een sportieve jongedame in Veenendaal. Bedankt Sarah.
www.sarahrosierpt.com
email: sarahrosierpt@gmail.com
tel: 06-46150283

Een EigenWijs Omaatje

AUTOBE DRIJF

APPELDOORN

door Oma

Opa zijn verjaardag 13-06, en herken je
partner met mondkap

Het complete autobedrijf voor onderhoud aan uw auto,
lichte bedrijfswagen, oldtimer of aanhanger.

Einsteinstraat 25 | 3902 HN Veenendaal
0318 - 51 67 06
E-MAIL info @ autobedrijfappeldoorn.nl
WEBSITE www.autobedrijfappeldoorn.nl
ADRES

TELEFOON

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

75,-

36 - 38

U voordeel Van Arkel

Dorpsstraat 3a | Opheusden
Scheepjeshof 82 | Veenendaal
Molenstraat 3 | Rhenen
Tel. 06 23 82 22 74

85,-

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

ze krant?

Uw advertentie in on

Wilt u maandelĳks publiceren
over uw vereniging/school
of stichting?
Neem vrĳblĳvend contact op met ons.
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Mark: Hoi Oma, hoe is het?
Oma: Nou Mark het is de afgelopen tijd
wel gek en warm, jij bent heel druk en we
hebben verschillende doktersbezoeken gehad.
Mark: Pfff dat is niet best waarvoor dan allemaal?
Oma: O Mark eerst die 2de vaccinatie en
toen moesten we weer terug voor onze
ogen waar we aan geopereerd waren. Opa
zag het niet goed.
Mark: Oké wat zag hij dan niet?
Oma: Als hij op de WC stond zag hij geen
diepte en randen. Dus werd tijd dat hij terug
ging met zijn Bril, hahaha
Mark: Ok en toen is het opgelost? Heb je
nog last gehad van die vaccinaties?
Oma: Was verkeerd geslepen maar is
opgelost. Hij piest weer recht. Vaccinaties
hebben wij helemaal geen last van gehad,
tegenwoordig zijn het zulke dunne naaldjes.
Mark: Ja ik krijg de mijn 16-06 en de 2de
22-07 dus het gaat de goede kant op.
Oma: Opa viert zijn verjaardag niet we willen alles nog even afwachten tot alles weer
open is. Dan vieren we het samen denk ik.
Mark: Ja Oma , ik denk dat iedereen alles
samen gaat vieren van de afgelopen 1.5 jaar
hahaha dus heel veel feestjes
Oma: Ja Mark dat is natuurlijk ook zo, wij
zijn niet de enige. Maar ja we zien het wel,
we wachten nog even af.

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

Mark: Helemaal goed Oma, we horen het
wel, als we wat kunnen doen moet je het
zeggen.
Oma: Nou ik was toch met Opa naar de
controle geweest voor onze ogen, daar
ging Henk eerst met Opa heen in de ochtend. Toen daar aangekomen was er iets
mis met de afspraak gegaan. Ik stond ingepland, maar Henk had het anders in zijn
telefoon staan.
Mark: Ok en toen kon Opa wel geholpen
worden?
Oma: Nou ik zal je vertellen: Henk ging
op een neer naar Veenendaal om mij op te
halen want ik kon er achteraan geholpen
worden. Komen we daar die wachtkamer
in helemaal vol. Dus ik ga zitten en denk zou
Opa al klaar zijn en geholpen zijn?
Mark: Ok en toen?
Oma: Ja iedereen zat met die stomme
mond kappen op dus na 5 minuten dacht ik,
ik ken die dat overhemd… en die sokken heb
ik ook eerder gezien…. Verrek hij zit gewoon
met mij in de wachtkamer. Ik herkende hem
niet meer door dat Masker
Mark: Whahaha , toen zei Opa: ik weet in
ieder geval dat je niet naar andere mannen
kijkt als ik er niet bij ben, anders had je me
wel herkent
Oma: Ja Mark gelukkig zie ik alles weer helemaal goed nu net als Opa.
Mark: Komt goed we gaan weer een krantje maken in Juni

groet Mark
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Diepduiken in het leven van:
Vivianne Wijts
Omgeven door katten en een pup heb
ik een leuk gesprek met Vivianne een
jonge vrouw uit Veenendaal.
Ik heb haar voor het eerst een kleine 3
jaar geleden gezien toen zij via facebook één van mijn aangeboden
boeken over paarden kwam
halen. Zij was toen samen met haar dochter,
toen een jaar of 11, die
gek is op paarden en
paardrijden. Ik ben haar
sindsdien ook op facebook blijven volgen. En
dan leuk om te zien dat
haar dochter, inmiddels
14 jaar oud, nog steeds
regelmatig op de manege te vinden is. Zij
rijdt daar op “normale”
paarden maar zo nu en dan
ook op één van de mooiste paardenrassen Het Friese Paard. (mag
best met hoofdletters). Vivianne zelf
heeft ook altijd paardgereden toen zij
nog in Maastricht woonachtig was. De
zachte G klinkt nog steeds door in haar
stem. Niet veel, maar toch je kunt hem
horen. Heel af en toe gaat zij nu samen
met dochterlief een stukje rijden. Hoe
mooi is dat.
Vivianne is eind 2003 vanuit Maastricht naar Veenendaal gekomen. Waar
ze samenwoont met haar vriend, hun

2 kinderen, twee katten en sinds kort
ook met een Rottweiler pup genaamd
Elmo. (naar een rood langharig beestje uit Sesamstraat). Elmo is nu een half
jaar en ondeugend, maar wel een ontzettend vriendelijk hondje. Vivianne
had zich van tevoren gedegen ingelezen in het hondenras en het opvoeden
van honden in het algemeen. Zij geeft
wel aan, dat het in levenden lijve toch
iets drukker is dan in de boeken staat.
Maar zij heeft er ontzettend veel plezier in. En ik moet zeggen zij leert Elmo
al tijdens het gesprek te luisteren op
een vriendelijke manier.
Wat heeft corona met haar gedaan.
Wij hebben co-ouderschap, dat houdt
in dat we de kids ongeveer net zo veel
hebben als onze exen. Nu begon de
moeder van zijn zoon net op de dag dat
alles dicht ging met een nieuwe baan,
dus hadden we zijn zoon ineens een
stuk vaker in huis. Ik zat namelijk thuis
omdat de sportschool dicht was. Mijn
vriend werkte wel nog een paar uurtjes
omdat er een fysiopraktijk bij zit, maar
ook deze is in die tijd een poosje dicht
geweest, dus zaten we allemaal gezellig thuis. In het begin dacht je nog ‘ohw
lekker een paar weken verplicht vakantie’, dat is leuk voor een paar weken,
maar niet voor een paar maanden en
de kinderen hadden natuurlijk wel gewoon online school. Nu zou de tweede
lockdown voor 5 weken zijn, dat zou
mijn werkgever, Arnold’s Gym in Kesteren, nog wel aankunnen. Het begon

eindelijk weer een beetje te lopen en
er waren wel weer wat klanten terug
gekomen, maar niet iedereen die had
opgezegd, tijdens de eerste lockdown,
kwam weer terug. Maar we zitten nog
steeds in de lockdown. De steun vanuit de overheid is een druppel op een
gloeiende plaat, dus werd er in het
personeel gesneden. Je moet wat om
het hoofd boven water te houden.
Helaas ben ik 1 van de werknemers
die helaas moest gaan. Ik hoop dat ze
na de lockdown weer gewoon open
kunnen, dat ze het gered hebben. Zij
baalt hier natuurlijk wel van, want zij
heeft hier bijna 4 ½ jaar met veel plezier gewerkt. Aardige leden/sporters
en sympathieke werkgevers. Zij geeft
aan, dat zij het wel kan begrijpen. Haar
werkzaamheden bij Arnold’s Gym; Fitness Instructeur, EMS Instructeur en
Gewichtsconsulente. Als sport doet
zij graag aan klimmen en wel op klimmuren. Op mijn vraag; waar zijn hier in
de buurt klimmuren geeft zij als reactie dat zij meestal naar Nijmegen gaat
omdat daar een klimmuur van 21 meter hoog staat. Dat is echt hoog.
Haar hobby’s zijn voorlopig het opvoeden van de hond, maar daarnaast is zij
een liefhebber van klussen in huis. Ik
zie een in de kamer een kast staan die
zij zelf heeft gebouwd en ik moet zeggen Petje Af. (ik heb helaas geen petje
bij me).
Vivianne bedankt voor het gesprek

Team FriendsforLife, een tweede ontmoeting
door Erik Helmers

Een kleine fotosessie met (bijna) het hele team van FriendsforLife voor
de Stichting Stelvio for Life. De sessie vond plaats in de tuin van Jorien
en Cees Onink.
Ten eerste een korte uitleg over de Stichting Stelvio for Life. Doelstelling van
de Stichting Stelvio for Life is om geld in te zamelen voor de Stichting Barcode for Life. De Stichting Barcode for Life heeft zich ten doel gesteld om geld
in te zamelen voor fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de patiënt en zijn/haar specifieke kanker toegespitste behandeling, gebaseerd op
DNA-analyse. Aan dit onderzoek – en de toepassing van de uitkomsten van
het onderzoek – wordt uitvoering gegeven in het Center for Personalized
Cancer Treatment (www.cpct.nl), een samenwerkingsverband van meerdere (en een groeiend aantal) Nederlandse academische centra.
Missie van het Center for Personalized Cancer Treatment is:
 Elke individuele kanker kan worden geanalyseerd.
 Iedere patiënt krijgt een behandeling die 20% meer doelmatig is dan nu.
 Iedere patiënt wordt voor 50% minder blootgesteld aan onnodige
bijwerkingen van medicijnen die bij hun specifieke kanker niet werken.
 Kanker wordt deels teruggebracht tot een chronische ziekte.

De Stelvio
De Passo dello Stelvio is een spectaculaire hoge bergpas in Italië. Hij is maar
liefst 2758 meter hoog! De Stelvio is van twee zijden te beklimmen. De noordkant heeft vanaf Prato 48 haarspeldbochten en de zuidkant telt er 39. Deze
zuidkant beklimmen wij tijdens Stelvio for Life, vanuit de plaats Bormio. Dit
betekent dat wij starten op een hoogte van 1.225 meter en de finish ligt op
2.758 meter. In totaal overwinnen we 1.533 hoogtemeters met vanaf Bormio
in totaal 40 haarspeldbochten. De lengte van de klim is circa. 21,1 kilometer en het stijgingspercentage is gemiddeld 7,1% maar heeft uitschieters van
ruim 14%. De beklimming is lang en soms steil, maar erg afwisselend en de
uitzichten zijn prachtig.
De doelstelling “geld inzamelen” wordt bereikt door onder meer deelnemers
uit te nodigen in team verband deze indrukwekkende bergpas hardlopend,
fietsend of wandelend te bedwingen en hiermee geld in te zamelen voor een
persoonlijke behandeling op maat voor elke kankerpatiënt.
Het team bestaat uit:
Jessica Rooke met zoon Lucas, Hans de Jong, Jorien en Cees Onink met dochter Roos en zoon Coen. Berry van Soest met zoon Pim, Fred van Hezel, Nils en
Esther Zwanink. Zij hadden zich opgegeven voor de 2020 versie van Stelvio
for Life die in augustus zou plaatsvinden. Helaas het coronavirus heeft ook dit
evenement geraakt. Het evenement is verplaatst naar zaterdag 28 augustus 2021. Het team is uiteraard vanaf begin 2021 weer druk aan het trainen
om deze pittige opgave tot een goed einde te brengen. Zij hebben echter
niet stil gezeten. Buiten in klein verband trainen d.w.z. ieder voor zich of met
zijn twee hebben zij gezocht naar een mogelijkheid om extra gelden binnen
te halen. En dit heeft geresulteerd in de website: www.friendsforlifewine.nl
waar eenieder die dat wil witte, rosé of rode wijn kan bestellen met het label
van FriendsforLife. De flessen kosten € 7,95 per stuk of een doos van 6 voor €
45,00. (De wijnen komen van de Heeren van de Wijn).
De winst (verkoop- inkoop) wordt geheel overgemaakt naar Stelvioforlife. Zij
hebben al een aantal dozen verkocht onder meer aan Spott Eten & Drinken in
Doorn en de ondernemersvereniging Rhenen en enkele restaurants in Rhenen. Wij wensen het hele team onder de naam FriendsforLife veel succes met
hun uitdaging op 28 augustus 2021. Donaties zijn zeer welkom.
www.stelvioforlife.nl
www.friendsforlifewine.nl
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HEB JIJ LIEFDE VOOR
HET KWEKERSVAK?
In het Betuwse Kesteren kweekt Volentis tienduizenden bomen voor
klanten in heel Europa. Ons areaal is opgedeeld in verschillende percelen.
Elk perceel wordt verzorgd door een eigen team, dat zorgt dat onze
bomen in perfecte conditie opgroeien. Voor deze teams zoeken wij
momenteel naar:
TWEE ERVAREN
BOOMKWEKERS / MEEWERKEND
VOORMANNEN (45 UUR, VAST)

MEERDERE MEDEWERKERS
BOOMKWEKERIJ
(45 UUR, VAST)

Jaarrond verantwoordelijk voor
verzorging van eigen perceel
Verantwoordelijk voor orderverwerking
en opplant in de wintermaanden
Stuurt eigen team van
medewerkers aan

Snoeit, bindt aan en verzorgt, onder
leiding van ervaren boomkweker
Maakt in de wintermaanden orders
gereed voor verzending
Leergierig om het vak van
boomkweker eigen te maken

INTERESSE?
Kijk voor de details van deze functies, het dienstverband en de
reactiemogelijkheden op volentis.com/vacatures

Kesteren

|

Hoofdstraat 74-76

|

T 0488 745 170

|

www.volentis.com

Jij bent van
vitaal belang
voor onze groei!

Growing improvement

Hoofdstraat 74
4041 AE Kesteren
info@aquafeed.nl
www.aquafeed.nl

Aquafeed is een jonge onderneming gespecialiseerd in het leveren
en installeren van beregeningssystemen in de agrarische sector.
In onze werkplaats in Echteld worden veel verschillende soorten
irrigatiesystemen samengesteld, door gebruik te maken van
de meest innovatieve technieken. Advies, service, kwaliteit en
flexibiliteit staan voorop bij ons.

VOORMAN
INSTALLATIE EN
AANLEG (FULLTIME)
• Jij zorgt voor aanleg
van irrigatie projecten
in de agrarische sector
en watertechniek. Heb je
hier al ervaring in? Dat is
absoluut een pré.
• Jij bent jong, enthousiast
en leergierig
• Jij bent woonachtig in
Neder-Betuwe of
omgeving
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Je krijgt veel terug voor je inzet:
veel verantwoordelijkheid, vrijheid in
je dagelijkse werk en daarbovenop een
hoop werkplezier en waardering.

Zie jij jezelf al bij ons werken?
Neem dan contact met Michiel via 06-31919113, of
stuur een e-mail naar michiel@aquafeed.nl

Eigen & Wijs Lokaal | Juni 2021

Jonge violisten en Cornelia Neven schitteren na sprankelend winnaarsconcert van
Stage4Kids
Veertien jonge violisten van het ensemble VioolLab Strings en Cornelia Neven als klassiek zangeres hebben deelgenomen aan de finale winnaarsconcert van het internationale muziekconcours Stage4Kids. Een
deel van de violisten zijn leerlingen van de muziekschool De Muzen in
Veenendaal. Zij en Cornelia Neven kregen een bewijs van deelname en
een deelnemersboek “Stage4Kids festival”.
Het jonge ensemble werd verkozen uit inzendingen vanuit 30 deelnemende
landen. De violisten repeteren elke week onder leiding van Miriam Veeger.
Dit jaar stonden ze voor de derde keer in de finale van Stage4Kids. Dat is een
heel bijzondere prestatie! Miriam Veeger, een gedreven musicus en pedagoog, enthousiast: “Niets is leuker voor jonge leerlingen dan samen muziek
maken. Hoe jonger je het leert hoe beter je er in wordt! Ik wil de leerlingen
laten ervaren hoe waardevol, mooi en fijn het is om samen muziek te maken.
Iedereen heeft ruimte om zichzelf te zijn binnen de groep.”
Muziek maakt slim
Vol passie: “Mijn leerlingen werken heel hard. In het Viool ensemble the young
ones zitten leerlingen tot 12 jaar. Ze spelen het grootste gedeelte van het
meerstemmige repertoire uit het hoofd zonder dirigent. Het is fantastisch
om te zien hoe iedereen werkt en groeit en ik ben echt ongelofelijk trots op
de prestaties van de leerlingen. Ze spelen vol overgave op hoog niveau! We
hebben veel lol en doen regelmatig ongebruikelijke dingen zoals een liedje
spelen terwijl je aan het hoela hoepen bent of het Wilhelmus huppelend spelen. Dat maakt dat we een hecht team zijn geworden en dat iedereen elkaar
respecteert en accepteert. Verder is het ook leuk om te ervaren dat je andere
mensen blij maakt door wat je laat horen. Het geeft voldoening en zelfvertrouwen. Muziek maakt slim en geeft de wereld te allen tijde kleur. Daarom raad
ik iedereen aan om kinderen van jongs af aan met muziek in aanraking te laten
komen en de kans te geven op muziekles te gaan.”
Samen muziek maken
De kinderen Cornelia (11) en Roel (7) Neven stemmen hier volmondig mee in.
Roel “Thuis vind ik het gewoon heel fijn om samen met papa muziek te maken.
Als ik iets een beetje verkeerd doe, dan oefen ik het langzaam weer. Dan plaats
ik de tonen beter in mijn hoofd. Papa heb ik echt nodig om muziek te spelen.
Ik heb ontdekt dat ik het nodig heb viool te spelen voor schooltijd. Als ik niet
speel komt mijn rekenblad niet af en kom ik niet klaar met spelling.” Stralend:

Het ensemble met Miriam en haar
leerlingen Sybren, Thomas, Koen, Roel,
Kailash, Elfa, Marel, Berlinn, Nina,
Maerle, Naomi, Marit, Elin, Lieke

“Spelen in dit ensemble vind ik héél leuk!
Cornelia sluit aan: “Ik kan niet zingen zonder papa. Als papa er niet was geweest, had ik dit nooit zó gezongen. Hij betekent héél veel voor me. En van Hannie Slingerland leer ik heel veel. Ze heeft
heel veel humor! Ik zing graag! Ik houd van mooie muziek. Vooral van Bach.”
Muziek voor iedereen
Vader Johannes: “Ik voel me verantwoordelijk om de kinderen thuis zo goed
mogelijk te begeleiden. Talent is evenwel een gave en een opgave. Planning
moet je in de hand houden, dat is de rol van de ouders” Peinzend: “Elke gave
die je krijgt heb je uiteindelijk niet alleen voor jezelf, maar je hebt daar een rol
in het leven mee te vervullen. Dan is het voor ieder persoonlijk een zoektocht
naar welke rol, al geven je gaven daar richting aan. Enthousiast: “ Ik ben het
natuurlijk met Miriam eens dat je ook andere mensen mee kunt laten genieten. Dat doen we sinds kort via korte videofragmenten. Enorm veel mensen
kijken en luisteren mee.”
Voor live uitvoeringen: www.pianostemmerjohannesneven.com

Autoverhuur

van Oort

VACATURE

ALLROUND HOVENIER
(40 uren)

AUTOVERHUUR
Bakwagens

Als allround hovenier werk je dagelijks aan de aanleg en het
onderhoud van tuinen en plantsoenen. Daarnaast verricht
je de bijbehorende werkzaamheden zoals: het plaatsen van
schuttingen, tuinhuizen en overkappingen, bestraten.

Bestelbussen
Personenbussen
Kleine bestelbussen
Bestelauto’s

 Wat verwachten wij van jou?

Personenauto’s

Je bent al enige jaren werkzaam als allround hovenier. Je communiceert op representatieve wijze met klanten. Daarnaast verwachten we dat je nauwkeurig en netjes werk levert en ﬂexibel bent in
werktijden en ……niet bang bent om vieze handen te krijgen!
Colofon

 Wat mag je van ons verwachten?
Een uitdagende baan met veel afwisseling en verantwoordelijkheid. Uiteraard mag je van ons een goed salaris en uitstekende
arbeidsvoorwaarden verwachten.

Meer info?

Bel naar 0624287134 en
vraag naar Sebastiaan Troost

Eigenwijs Lokaal
Gemeente Veenendaal en de
plaatsen Renswoude en de Klomp
25.000 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

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
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 Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag
jouw motivatie en cv op
info@troost-tuinprojecten.nl

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

TROOST
TUINprojecten

Uw advertentie of artikel bij ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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GRATIS SOMFY CONNEXOON BIJ
AANKOOP VAN DRIE PRODUCTEN
terras

Wij staan
voor u klaar!

ramen

deuren

Voor al uw zonwering
en kozijnen

Bel voor
advies
en inform
atie
0344 74
51 37

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

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

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

