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

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

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

Woningontruiming
Bedrijfsontruiming
Senioren verhuizing
spoed ontruimingen

ze krant?
Uw advertentie in on
Wilt u maandelĳks publiceren over
uw vereniging/school of stichting?
Neem vrijblijvend contact op met ons.

Hoe kunnen wij u helpen?
t. 06 52 39 11 71 E. info@oprommerwoningontruimingen.nl

0317-615103 (optie 6)
info@eigenwĳslokaal.nl
(t.a.v. Yolanda Gerritsen
of Mark Lieftink)
www.eigenwĳslokaal.nl
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Auto Versteeg Buurman, Peugeot en Citroën dealer
Een gesprek met Dennian van Beek

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

“De Leeuw zit in het hart “

Foto's: Erik Helmers

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

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

Newtonstraat 12 Veenendaal
0318-519063
versteegbuurman.com
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Inge Evers, performer en oprichter Zora shows te Wageningen en
Coretta Jongeling, performer en oprichter van Lopend vuurtje shows te Wageningen
Een leuk gesprek en een boeiende
avond met 5 gepassioneerde
artiesten werkend aan een bijzonder
spektakel met vuur, vuurspuwen,
hoepels, jongleren, poi (=gewicht
aan koord of ketting) vuurwaaiers,
vuurstokken, buugeng (=visuele
caleidoscoop) vuur-eten en dans.
En wie zijn dan wel deze artiesten:
Inge Evers, Coretta Jongeling, Fiona
van Schoonhoven, Ruben Schoen en
Timo Wolfswinkel.
Ieder van deze artiesten heeft zijn of
haar eigen specialisatie en talent. De
ene meer met vuurspuwen de ander
meer met vuurhoepels, de ander met
jongleren met vuur en weer een ander
met vuurwaaiers of vuurstokken. En zo
zorgen ze ook samen voor het bedenken
en maken van de choreo’s, de kostuums,
de schmink en de promotie, waarbij de
één beter is met schmink of kostuums en
de ander met de choreo’s.
De trainingen zijn zwaar en vereisen een grote mate van accuratesse en moed. Men
werkt immers met vuur. Letterlijk en figuurlijk. Alleen al de voorbereidingen zijn
het bekijken waard. Het prepareren van de attributen met olie moet nauwkeurig
gebeuren. De performers zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat ze doen. Ze
zorgen ervoor dat een bijzonder spektakel met vuur veilig neergezet kan worden met
de nodige afstand tot het publiek. En niet alleen in Coronatijd, maar altijd.
Zij geven niet alleen vuurshows, maar ook lichtshows en shows bij daglicht. Met de
lichtshows treden zij met geavanceerde LED licht hoepels, poi en waaiers op. Waarbij
afbeeldingen zichtbaar worden gemaakt bij beweging. De daglicht groepsshow
genaamd Madness is een humoristische blije circus act geschikt voor jong en oud.

Hiernaast maken zij gebruik van vuurkostuums en special effects waarbij grote
vlammen, rook of sparkles worden gecreëerd. Naast de groepsshows worden er ook
duo en solo acts aangeboden.
Kortom zij zijn als groep zeer verscheiden en zeer de moeite waard om te bekijken.
Zeker in het donker zijn deze voorstellingen met vuur of licht spectaculair. Een blik
op de website www.zorashows.nl (ook voor hoepelworkshops en danshoepels) of
www.lopendvuurtjeshows.nl geeft een duidelijk overzicht. Zowel voor bedrijven als
particulier.
Ik heb genoten van deze avond vol vuur en passie.

Met spoed bezorgers gezocht
in Wageningen en Bennekom
• ‘s Ochtends van maandag t/m vrijdag
voor 07.00 uur kranten bezorgen,
zaterdags voor 08.00 uur
• Vergoeding afhankelijk van de wijkgrootte
• Startpremie € 200,-*
• Gratis de krant lezen
• Na de inwerkperiode ontvang je een
welkomstgeschenk
!!! alle leeftijden maar tenminste 15 jaar !!!
*na drie maanden goed bezorgen

Interesse of aanmelden?

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

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

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

Ervaring in een biologische winkel in Bennekom. Linde van der
Knaap uit Wognum (NH) afgestudeerd in Wageningen in Biologische Landbouw. Ervaring ook in
de biologische winkel in Bennekom.

Dat er behoefte was en is in
Wageningen aan deze winkel was te merken. De eerste
week na de opening was er
ruim voldoende belangstelling. Zowel onder studenten
Deze twee jongedames vertellen vol bevlogenheid over hun passie
als de iets oudere generatie
voor duurzaam ondernemen. Zij begonnen te dromen: Wat zou het
en de iets “meer oudere gemooi zijn als zij een winkel konden openen waar de klanten producten
neratie”. Het bracht deze
zouden kunnen kopen van lokale ondernemers bijvoorbeeld van de
HTEN
verslaggever, die zich onder
bakker die zijn eigen brood bakt of van de boer uit de omgeving die
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neratie moet scharen terug
naar zijn jeugd. Toen boodaan een kromme komkommer). En zo zijn er nog wel meer artikelen
schappen bij de kruidenier
te noemen.
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Eigenwijs Lokaal
Gemeente Wageningen
15.000 Exemplaren
Onze kranten verschijnen maandelijks per regio
met een Eigen Lokale Eigenwijs uitvoering.
De totale oplage is 120.000 Exemplaren.
Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Rhenen,
Gemeente Veenendaal, Scherpenzeel en
Renswoude, Gemeente Tiel en Buren
Gemeente Wageningen, Gemeente Culemborg,
Gemeente Noordoostpolder
Uw advertentie of artikel bij ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.
Tips voor redactie of heb je als bedrijf,
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Maurits “Momo” Nieuwenhuis,
elektronische muziek virtuoos
Nou nou nou zult u als lezer
wellicht denken. Een muziek
virtuoos is dat niet wat overdreven. Ik kan u zeggen: NEEN. Ik wist
niet wat ik kon verwachten op mijn afsprak met Maurits, in het
studentencomplex te Wageningen.
Ik wist hij maakt muziek. Hij studeert Master Biologie. Meer wist ik niet.
Tijdens de korte introductie vertelt hij, dat hij al vanaf zijn 4de jaar
geïnteresseerd is in muziek. Zijn ouders waren/zijn muzikaal en hij heeft
muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Na djembé-, piano- en
drumles en vele eigen escapades heeft
hij uiteindelijk zijn passie gevonden in
het maken van electronische muziek.
Geheel op en met de programma’s op zijn
computer.
Maurits gaat ver. Hij combineert b.v.
klassieke
instrumenten,
afrikaanse
instrumenten en muziekfragmenten en/
of allerlei niet door muziekinstrumenten
voortgebrachte geluiden met elkaar. Hij
vervreemdt ze en maakt zo zijn eigen
muziek.

Foto's: Erik Helmers

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

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

RTLZ op de Grebbeweg in Rhenen
Onlangs werden er op de Grebbeweg
29 in Rhenen opnames gemaakt voor
het RTLZ programma De Barometer. Een Rhenens gezin met een grotendeels
Rhenens bedrijf(je) in de spotlight. Zelf waren zij, de familie De Joode, ook zeer
verrast toen zij enkele dagen voor de opname een telefoontje kregen van de regisseur van het programma, dat zij graag langs wilde komen. Snel werd een afspraak
geregeld en op een vrijdagochtend, 9 uur stipt, stond de televisieploeg voor de
deur.
De opnames namen een kleine 2.5-3 uur in beslag en dat voor een item dat op televisie
bij het uitzenden een kleine 2 minuten zou duren. Wat was er zo interessant, dat RTLZ
bij hen wilde langskomen. Was het voor de houtsculpturen die in de tuin stonden en
door Paul de Roode eigenhandig met kettingzaag worden vervaardigd of ….?.
Juist, het was voor hun speciale bedrijf MedicoHelp BV dat ongeveer 1/1/2 jaar geleden
door Paul is opgericht. Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het helpen en
begeleiden van patiënten, die om diverse redenen op zoek zijn naar de juiste medische
zorg in het buitenland. Door het inzetten van hun contacten kunnen patiënten op
korte termijn geholpen worden met gedegen en hoogstaande behandelmethodes.
Door hun jarenlange ervaring en samenwerking met ziekenhuizen, (privé) klinieken
en medische specialisten in voornamelijk Duitsland, zijn zij dé schakel in het medische
zoektraject naar mogelijkheden over de grens.
Bijvoorbeeld:
1. Heeft u sinds enige tijd gezondheidsproblemen en loopt u tegen een aantal zaken
aan tijdens uw reeds gelopen medische traject in Nederland?
2. Bent u niet tevreden over de lange wachttijd voordat u eindelijk aan de beurt bent
voor een ingreep of behandeling?
3. Twijfelt u aan uw behandelplan en zou u graag een second opinion willen
ontvangen?
4. Heeft uw operatie niet geleid tot verbetering?
5. Heeft u te horen gekregen dat er geen medische behandelingen meer mogelijk
zijn of uitbehandeld bent? Vaak zijn er dan toch nog wel mogelijkheden, in dit geval
over de grens in Duitsland.
MedicoHelp begeleidt u persoonlijk en biedt een helpende hand in uw zoektocht naar
de medische mogelijkheden in het buitenland.
Ook als u meer wilt weten over intensieve revalidatie bij chronische aandoeningen
(bijvoorbeeld COPD, CVA, MS, Parkinson etc.) of voor en na een knie-of heupoperatie
kunt contact met hen opnemen. Zij werken nauw samen met een Nederlandse
revalidatiekliniek en internationaal ziekenhuis in het zuiden van Spanje.

Neem een kijkje op hun website: www. medicohelp.nl om de mogelijkheden te bekijken.
De meeste behandelingen worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Laat
u door hen voorlichten. En niet onbelangrijk, wilt u de uitzending van 18 oktober
terugkijken waar deze Rhenenaren in voorkomen.? Dan kunt u dat doen via RTL Z De
Barometer of eenvoudig via de link op de website: www.medicohelp.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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2ndHeaven, meer dan een kringloopwinkel

2 HEAVEN
nd

v i n ta g e & k r i n g l o o p w i n k e l
N u d e pa r k 1 6 0 a , Wa g e n i n g e n

De naam van deze
“kringloopwinkel”
zegt het al; een tweede
kans, in dit geval, voor
hemelse spullen. Deze
winkel overstijgt overigens het begrip van
wat een gemiddelde
Nederlander heeft van
de kringloop. Je hebt
nette kringloopwinkels, je hebt wat minder nette kringloopwinkels en je hebt… tja
hoe moet ik het noemen de: 2ndHeaven
shop.

enorme boeken aanbod. Zij werken samen
met Oprommer Dijkstra
woningontruimingen.
Via de inboedelservice
ontvangen zij de goederen die een tweede kans
verdienen. Tevens verzorgen de jongens van
Oprommer Dijkstra ook
de bezorgingen.

2ndHeaven heeft meubels en snuisterijen
uit lang vervlogen tijden. Ook de klussers
komen aan hun trekken, de grote gereedschapsafdeling is goed gesorteerd, de
prijzen van het handgereedschap worden
bepaald aan de hand van een ludiek lengte
systeem. U kunt hier regelmatig zeer aparte en bruikbare items op de kop tikken. De
keuze is zeer divers, er zijn antieke meubelen maar ook zijn er regelmatig moderne
“vintage”design meubelen van gerenommeerde merken. U kunt ze vaak voor een
mooi bedrag mee naar huis nemen. Passen
ze niet in de auto dan kunnen ze overigens,
tegen vergoeding, ook worden thuisgebracht.

OPENINGSTIJDEN
donderdag
V r i j d a g & z at e r d a g
09.30 tot 16.30

Ook online timmeren ze aan de weg. Een
specialist op de boekenafdeling is dagelijks
bezig om hun aanbod via bol.com up to date
te houden. Door het aanklikken van de link
op hun website komt u rechtstreeks bij het

w w w . 2 n d h e av e n . n l

Ook voor styling adviezen voor bijvoorbeeld
uw nieuwe woning of
het verkoop klaar maken van u woning kunt u
bij 2ndHeaven terecht. In hun sfeervolle en
gestylde showroom brengen zij u op ideeën
en prikkelen zij uw zintuigen.
Mensen staan bij ons centraal, samen met
cliënten en begeleiders van Zideris maken
wij van 2ndHeaven een unieke sfeervolle
winkel met een sociaal karakter. De slogan
van Zideris is:“ ik ben omdat wij zijn”. “We
streven zo veel mogelijk naar “samen”.
“Omdat samen gewoon leuker is, kleur
brengt, nut heeft en sterk maakt.“ “We zijn
eigenzinnig verbonden.” 2ndHeaven en Zideris vullen elkaar aan. De cliënten van Zideris zullen steeds meer zichtbaar worden
in de winkel. ze helpen u op hun eigen wijze
(wat wij van EigenWijs Lokaal alleen maar
kunnen prijzen). Altijd vriendelijk en sociaal.
In deze coronatijd zijn de mensen van Zideris
overigens niet aanwezig.
Deze winkel is zeker een bezoek waard. Zij
zijn van donderdag t/m zaterdag geopend.

Renza Frings Schoenmaker met
aandacht voor ambacht
Ik heb een aangenaam gesprek met
Renza in haar woning in Rhenen over
haar passie voor het schoenmakers
vak. Haar schoenmakerij is sinds kort
onderdeel van 2ndHeaven Wageningen.

Frings
a
z
en
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Maar helaas ook lievelingsschoenen
slijten. Met een kleine reparatie en
goede verzorging kunnen deze beauties gewoon weer mee op stap! Een
belangrijke tip: wees er op tijd bij!

-
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Stoere boots, sneakers, pumps of zondagse schoenen ze maken een outfit
helemaal af! Soms blijft er een paar
schoenen te vaak in de kast staan omdat ze toch ergens knellen, net iets te
GROOT of te klein zijn… Kom gerust
langs vaak is hier een OPLOSSING voor.

amba
c
h
t

In haar werkplaats in Wageningen valt
me gelijk de Crossover Cycling Shoe
op, ze legt uit dat dit afstudeer project voor de Dutch Shoe Academy een
prachtig voorbeeld is van het combineren van het oude ambacht met de
technieken van nu, waar een uitgebreide analyse van de geschiedenis van de
fietsschoen en de knelpunten die de
regulieren moderne fietsschoen met
zich meebrengt aan ten grondslag ligt.
De uitstekende pasvorm in combinatie

met het retro design maken van deze
Crossover fietsschoen een echte eyecatcher. In een paar maatschoenen
gaat al gauw 30 uur werk zitten, de
schoenen zijn hierdoor een stuk duurder dan een paar schoenen in een reguliere schoenenzaak. Maar dan heb je
ook wel wat aan je voeten.

rf

r
voo

Midden in de kringloopwinkel staat
haar indrukwekkende machinepark
opgesteld. Tijdens openingstijden van
de winkel is ze aan het werk, een mooi
ambacht mag… moet immers gezien
worden. Op mijn vraag wat haar fascinatie voor het schoenmakersvak is
geeft zij als reactie: Een goede schoenmaker is een multitalent. Het maken
van een paar maatschoenen vanaf het
ontwerp vraagt om veel zeer uiteenlopende technieken en vaardigheden.
De uitdaging om al deze technieken
te ontwikkelen en te perfectioneren is
enorm leuk. De afwisseling met het sociale aspect, de leuke gesprekken met
klanten en uitleg geven over mijn ambacht geeft mij energie.

- aandach
t

Schoenmakerij
handgemaakte schoenen
reparatie & onderhoud
Nudepark 160a, Wageningen
don 09:30 - 16:30 uur vrij & zat 09:30 - 12:30 uur

www.renza.nl
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Groencentrum ‘de Batterijen’
Het meest complete plantencentrum van
Nederland

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

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

Openingstijden:

Een EigenWijsKolommetje

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

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

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

mensen die in de buurt wonen van
Rhenen of zelfs in Rhenen woonachtig zijn, die nog nooit een
bezoek hebben gebracht aan b.v.
natuurgebied Plantage Willem
III of natuurgebied De Blauwe
Kamer en zelfs nooit de Grebbeberg met Militaire Begraafplaats
hebben bezocht. De Cunerakerk
en het Stadsmuseum Rhenen zijn
ook regelmatig te bezichtigen.
Ook de Betuwe is in alle jaargetijden mooi. De meeste mensen bezoeken de Betuwe hoofdzakelijk
als de fruitbomen in bloei staan,
maar bezoek ook eens de plaatsjes in de Betuwe. Ook deze mogen
er zijn. De Neder-Betuwe met zijn
prachtige rivierlandschap met
mooie vergezichten, kronkelende dijken en monumenten, leent
zich bij uitstek prima voor fietsen,
wandelen en struinen. Elk seizoen
is weer verrassend anders.
De strekking van dit kolommetje…………….. GA IETS DOEN (ook
een keer helemaal niets doen is
iets doen)

Ik spreek toch wel regelmatig

Het is weer planttijd!
Het is herfst! Dé planttijd voor zowel planten als bomen. De planten en
bomen zijn nu in rusttijd, waardoor ze genoeg energie hebben om goed te
wortelen.
Dit herfstweer is perfect om eens lekker in de tuin aan de slag te gaan, er is genoeg
te doen! Zo kunt u uw tuin voorbereiden op de winter door deze eens goed te
bemesten. Zo krijgt uw tuin een goede boost en zijn de planten goed beschermd
tegen extreme weersomstandigheden. Wij hebben hier de Najaarsmeststof van
DCM voor, die deze speciaal voor het najaar heeft ontwikkeld.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook lekker nieuwe bomen en planten erin zetten.
Hiervoor hebben wij de Vivimus van DCM als aanplantgrond. Deze geeft een
extra boost aan de bodem waardoor de plant of boom goed in kan wortelen. Onze
fruitbomen zijn half oktober gerooid en er staat een prachtig assortiment voor u
klaar, met zowel moderne als historische fruitrassen.
Onze fruitbomen zijn onder bovenwettelijke
milieuvereisten gekweekt: ons bedrijf is ‘Skal’ en ‘On
the way to planetproof’ gecertificeerd. Er staat ook
een mooie keuze in laan- en sierbomen voor u klaar!
Op zoek naar iets unieks? We hebben prachtige
oude fruitstruiken en grote maten fruitbomen. Deze
bomen hebben een prachtige nostalgische vorm en
zijn een blikvanger in elke tuin. Daarnaast hebben we
ook alles om een haag aan te planten.
Bent u nu veel thuis? Ga eens lekker tuinieren! Wilt
u meer over ons weten? Kijk dan op www.batterijen.
nl of kom gezellig bij ons langs. We zijn geopend
op maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 en 13.0018.00. Op zaterdag van 8.00-16.00. U bent van
harte welkom aan de Bonegraafseweg 68 in Ochten!
Wilt u ons blijven volgen en op de hoogte blijven
van ontwikkelingen? Volg ons dan op Facebook &
Instagram of schrijf u in voor de nieuwsbrief op onze
website.

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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SUPERIEUR
SLAAPCOMFORT.
SUPERIEUR
SLAAPCOMFORT.

Op basis van 65 jaar Noorse innovatie op het gebied van bedden, creëert Jensen
Superieur Slaapcomfort. Jensen® Pocket on Pocket Technology en Jensen Original
zone systems zorgen voor een uitstekende ondersteuning van het gehele lichaam.
Een compleet nieuwe slaapervaring! Probeer een Jensen-bed bij één van onze
dealers
en ervaar
Op basis
van 65het
jaarzelf.
Noorse innovatie op het gebied van bedden, creëert Jensen
Superieur Slaapcomfort. Jensen® Pocket on Pocket Technology en Jensen Original
zone systems zorgen voor een uitstekendefb.com/jensenbeds
ondersteuning van het
gehele lichaam.
www.jensenbed.nl
Een compleet nieuwe slaapervaring! Probeer een Jensen-bed bij één van onze
dealers en ervaar het zelf.

fb.com/jensenbeds

www.jensenbed.nl
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Foto's: Erik Helmers

Francien Krieg, kunstschilderes te Puiflijk
Francien is afgestudeerd bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Tijdens haar opleiding heeft zij veel installaties (kunstwerken) met vlees en de menselijke huid. Overigens
gemaakt van rubber.
Na haar afstuderen heeft zij haar passie voor schilderen opgepakt en
met name haar fascinatie voor het ouder wordende vrouwenlichaam.
Zij wijkt af van het “standaard” schilderij van de oudere vrouw. Zij
beeldt de vrouwen veelal af in al hun naaktheid. Een taboedoorbrekende schilderes.

In haar onlangs verschenen boek “Precious Bodies”
doen ook de geportretteerde vrouwen hun verhaal hoe
zij het verouderingsproces
doormaken. De vrouwen
zijn trots op hun lichaam en
hebben er geen moeite mee
dit te laten zien. Ook de
zelfportretten van Francien
zijn veelal niets verhullend,
maar blijven altijd subtiel.
In deze nare coronatijd laat
zij haar man foto’s van haar
maken en zij zet deze weer
om in prachtige schilderijen. Modellenwerk staat
zoals eenieder begrijpt nu
vrijwel stil.

Op de site van Dutch Artsy Souls zegt zij:
“Het thema reflectie komt veel in mijn nieuwe serie voor. Het is ook
letterlijk een tijd voor stilstaan, bij jezelf, je eigen wereld en de wereld
om je heen.
Daar komen voor mij ook hele positieve gevoelens uit voort, zoals
dankbaarheid en nederigheid. Maar soms ook gekmakende en sombere reflecties.”
Haar gezin staat ook regelmatig model en zij zet deze met grote tederheid op het doek. Uiteraard werkt Francien ook in opdracht. Ook
voor schilderles kunt u bij Francien terecht. In kleine groepen (max
10) geeft zij op dinsdagochtend en maandagavond les. Op haar website kunt u e.e.a. nalezen en bij belangstelling ook inschrijven. Zowel
voor beginners als gevorderden. Er wordt rekening gehouden met de
1.5 meter afstand.
Haar CV is indrukwekkend. Zij heeft zowel in het binnen- als het buitenland geëxposeerd. Bezoek haar website: www.francienkrieg.com

Toko Veenendaal, al 9 jaar een begrip
in de regio

Indische maaltijden
vers bereid
in onze open keuken

10%

KORTING

op het hele
assortiment
tegen inlevering
van deze bon
Geldig t/m 29 november 2020

Al onze Indische maaltijden worden
dagelijks vers bereid in onze fris
ingerichte open keuken; voor iedereen
zichtbaar vanuit de Toko.

Prins Bernhardlaan 8 • Veenendaal • +31 318 762 762

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

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

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

rechten.
Toko Veenendaal verzorgt ook catering
op locatie, dat is nu weer helemaal in trek
en vele aanvragen komen weer binnen.
Tijdens mijn bezoek is er een gestage
stroom klanten die een keuze maken uit
de vele gerechten. Een goed teken lijkt
mij. Kortom: aan te bevelen.
www.toko-bezorgd.nl (alleen voor bezorgen)
info@tokoveenendaal.eu
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Een mooi bedrijf in Renkum, Osma Bos-, tuin- en parkmachines
Al bij binnenkomst werd ik overvallen door de in alle glorie uitgestalde
machines van het oerdegelijke Duitse merk STIHL. De machines glommen
je tegemoet. Keurig verzorgd.
Ik werd op plezierige wijze ontvangen door Christie Ostermeijer, de dochter
van oprichter Jan Ostermeijer. Haar broer Niek was nog druk bezig achter de
toonbank. Vader Jan sloot al vrij snel aan.
Ook moeder Annemieke maakt onderdeel uit van dit familiebedrijf genaamd
Osma, samen runnen zij dit mooie bedrijf. In de werkplaats zijn nog een 4-tal
medewerkers werkzaam. Een kleine 35 jaar geleden startte Jan vanuit zijn vaders werkplaats, waar hij grasmaaiers en kettingzagen repareerde, deze zaak.
Inmiddels is dit uitgegroeid tot een bedrijf dat zowel aan het bedrijfsleven als
aan particulieren bos- tuin en parkmachines levert.
Jan was eveneens ook importeur van motoren en versnellingsbakken voor motormaaiers uit Amerika. Toen dit bedrijf ermee stopte was dit een reden voor
Jan om zich op de verkoop en het onderhoud van de motormaaiers van STIHL
te storten.

Osma verkoopt overigens niet alleen motormaaiers maar een ruim assortiment tuinmachines waarbij kwaliteit centraal staat. Of het nu om een kettingzaag, bosmaaier, bladblazer, heggenschaar of grasmachine gaat, u vindt vast
de machine die u nodig heeft. Uiteraard verkopen zij alles wat met uw tuin te
maken heeft. Ook handgereedschap, veiligheidsuitrustingen, oliën etc.
Osma is premium dealer van het merk STIHL en zijn daar trots op. Osma staat
ook garant voor een persoonlijke benadering en zij hebben door hun jarenlange ervaring met dit merk een enorme kennis opgebouwd. STIHL staat voor
degelijkheid, maar mocht er onverhoopt iets kapot gaan of iets zijn versleten
na veelvuldig gebruik dan wordt de reparatie in eigen werkplaats uitgevoerd.
Niets wordt opgestuurd naar derden.
Bij Osma is het ook mogelijk machines te huren. Ook kleine graafmachines voor het zwaardere werk kunnen worden gehuurd of gekocht. Jan
geeft, op mijn opmerking dat alle machines zo blinken, aan dat deze ook
wekelijks worden gepoetst. Het enthousiasme bij de gehele familie spat
ervan af. Zij leven voor hun zaak en het mooie merk STIHL. Overigens elke
zaterdag is er homemade (by Christie) cake of appelgebak gemaakt met
een kop koffie of thee.

Utrechtseweg 117 6871 DR Renkum
Adres
Contact 0317 31 90 08 info@osma.nl www.osma.nl
Ma - Vrij 08:00 - 18:00 uur | Za 09:00 - 17:00 uur
Open

Bestel nu uw

iMow
robotmaaier!
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geniet van vijf
jaar zorgeloos
maaien met
één van onze
serviceformules

SCAN MIJ
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Een EigenWijs Omaatje

Cryptogram

door Mark

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

Mark: Hoi Oma, ik was je niet vergeten
maar ik was gisteren zo druk.
Oma: Mark, ik dacht er is iets met je aan de
hand ik hoorde niks ik dacht laat ik je eens
bellen hoe het gaat. Je hoort ook zoveel
gekke dingen.
Mark: Ja inderdaad Oma, we gaan deze
week alweer met de 3de krant starten in
Wageningen. Daar gaan ze nu ook onze
gesprekken lezen.
Oma: O in Wageningen daar ken ik niet
zoveel mensen. Vanuit de Oorlog ken ik
Wageningen wel maar dat was voor jou
tijd, of niet dan.
Mark: Ja Oma dat is inderdaad een tijd
waar we aan de ene kant niet aan herinnert
willen worden maar daar is ook onze
vrijheid begonnen.
Oma: Ik heb laatst voor vader nog een
blouse gekocht. Toen had ik nog tegen
die winkelbaas gezegd waarom hij niet
mee wilde doen in het krantje van mijn
kleinzoon!
Mark: Ja Oma het is niet makkelijk nu voor
de winkeliers. Sommige maken goede en
andere maken verkeerde beslissingen. Het
is en blijft ondernemen.
Oma: Bij jullie om de hoek is de straat weer
dicht. Je kan er nu weer door rijden.
Mark: Inderdaad, ik zag het gisteren toen
ik bij Toko Veenendaal was.

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

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

Oma: Ja, ik zat laatst met de buurvrouw
aan de koffie en haar zoon moest langer
werken omdat ze heel veel mensen
ontslagen hadden. Daarom had hij geen
tijd voor haar, dus zei ik kom hier dan maar
een bakkie doen.
Mark: Heb je nog wel bezoek gehad?
Oma: Jeroen en Sil waren nog geweest
voor foto’s van de verjaardag van Vader.
Die hadden er een leuk boekje van
gemaakt. Heel leuk want we hadden geen
plek meer om iets op te hangen.
Mark: Nou dat is wel leuk, dan kan je het
laten zien en weer opbergen toch?
Oma: Dat klopt dat vind ik wel fijn. Tobias
is ook nog geweest maar die wil wel die
afstand houden want die was verkouden.
Mark: Ja het is anders als anders zeg maar.
Oma: Mark dan lopen ze hier langs en dan
is het net of wij besmettelijk zijn. Hahaha ik
moet er altijd om lachen, het is zo gek deze
manier van met elkaar omgaan…
Mark: dat is gek he maar we moeten er
aan wennen, iedereen heeft smetvrees
hahaha
Oma: Nog een tip voor die mondkapjes en
een Bril, dat deden we vroeger ook al tegen
het beslaan van de ramen van de auto. In
onze jonge jaren deze wij met afwasmiddel
de ramen en dat werk op je bril ook met
een mondkapje op.
Mark: Die ga ik aan iedereen vertellen
wellicht zijn de blij met de tip van Oma.
Oma: Hopelijk mag ik nog wel naar de
Kerstmarkt in December… hopelijk zijn de
regels dan wat soepeler.

groet Mark

Een gesprek bij Uniplastic te Wageningen
Ik had half oktober een leuk gesprek
met Myrthe Lindner, Stef Beentjes
(iets later sluit ook Hugo Hoofwijk) aan bij Uniplastic. Een samenwerking
van Enactus Wageningen (een lokale non-profit organisatie) en Zideris.
Opgericht in 2017.
Voordat ik verder ga eerst een korte introductie van Enactus Wageningen.
“Het doel bij Enactus Wageningen is het creëren van een omgeving die studenten in staat stelt om ondernemerschap te ontdekken, terwijl maatschappelijke impact wordt gemaakt. Studenten kunnen deelnemen aan een van hun
vier duurzame ondernemingen en alles te weten komen over hoe het is om
een eigen startup te runnen. Dit kan soms lastig zijn en daarom fungeren zij,
Enactus Wageningen, als een gids dat wekelijks workshops en sprekers regelt
voor de ontwikkeling van jou en je team. Zij geloven namelijk dat investeren in
verantwoordelijke leiders de wereld een betere plek maakt!”
Zij hebben op dit moment vier projecten lopen: UniPlastic, InsectImpact,
BeeGrateful en Revol. Aan één van deze ondernemingen namelijk Uniplastic
in Wageningen heb ik een bezoek gebracht. Een bedrijf dat samen met lokale ondernemingen op een missie is om plastic afval om te toveren tot toffe
nieuwe producten. De aanvoer van plastic afval wordt door de cliënten van
Zideris opgehaald bij een aantal restaurants in Wageningen. De medewerking
van deze restaurants wordt door hen zeer op prijs gesteld.
In de werkplaats wordt dit plastic afval, zoals emmers, dopjes, bakjes en flesjes in eerste instantie gesorteerd en het bruikbare plastic wordt versnipperd
en versmolten tot uniek gekleurde lampen. Deze sfeervolle lampen zien er geweldig uit. Ideaal als nachtlamp, bureaulamp of sierverlichting. Ik ben onder
de indruk. Deze lampen worden verkocht bij een begin oktober geopende
winkel in de Hoogstraat, genaamd Kado Lokaal. Over deze winkel later meer.
Overigens verkoopt 2ndHeaven in Wageningen de lampen ook.
Inmiddels worden ook onderzetters van dit recyclede plastic gemaakt.Meerdere producten zijn in ontwikkeling. Als u een van deze artikelen koopt helpt u
de plastic afvalstromen te verkleinen, de omgeving schoon te houden en een
zinvolle dagbesteding te faciliteren, zodat eenieder zich waardevol voelt.
Het gesprek met bovengenoemd 3-tal verloopt zeer plezierig. Stef is de coordinator van het geheel, een schakel tussen de diverse partijen, Myrthe is

een van de studenten die uit hoofde
van haar interesse en haar studie aan dit project is verbonden. Als haar studie is afgerond zal zij waarschijnlijk
plaatsmaken voor een
volgende student.
Ik spreek ook een
3-tal cliënten van
Zideris die het hier
zeer naar de zin
hebben. Zij leren
wat en kunnen zich
zeer nuttig maken en dragen een
steentje bij aan de
maatschappij.
Een
zeer mooi en waardevol
project. En als iemand
nog leuke ideeën heeft
voor producten van
plastic afval neem gewoon contact met hen
op.
De winkel Kado Lokaal.
(Hoogstraat 19 Wageningen). Kado Lokaal is een reële
leer-en werkplek voor het aanleren van
werknemers- en sociale vaardigheden; kortom levensecht
leren! De perfecte leerschool voor praktijkonderwijs Pantarijn & Zorgorganisatie Zideris. Bij Kado lokaal vind je originele en handgemaakte cadeautjes,
ieder met hun eigen verhaal. Daarnaast is dit het adres in de binnenstad voor
diverse streekproducten, zoals honing, bakmixen, sap, jam, bier&wijn, thee,
geleverd door diverse lokale ondernemers (Wageningen Eet Duurzaam). De
winkel wordt afwisselend bezet door leerlingen van de Pantarijn en medewerkers van zorgorganisatie Zideris.
De winkel ziet er zeer verzorgd uit. Een bezoek waard.
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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

Onze nieuwe showroom is open.
Welkom!
Neem ook een kijkje op onze
vernieuwde website www.jvandenhatert.nl

Bel voor advies en informatie:
06 222 175 15

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

Molendam 1 | Ochten | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl
6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

