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Twee Wageningse ondernemers slaan de handen ineen
(een actie voor mantelzorgers)
door Erik Helmers

Zaterdag 30 januari een mooi gesprek met Hans Hooft mede-eigenaar van Hotel De Wereld/LEV. @ de
Wereld en Justin Henzen van Borrelbar PROOST.
Hans is sinds oktober mede-eigenaar
van De Wereld en Justin heeft zijn Borrelbar in maart 2020 geopend. Door
corona en alle beperkende maatregelen een moeizaam begin voor beide.
Maar uit ellende komt vaak ook iets
moois tevoorschijn. Ondanks het feit

dat corona roet in het eten heeft gegooid hebben zij de handen ineen geslagen.
Zij hebben aan elkaar de vraag gesteld
“kunnen wij iets betekenen voor de
inwoners van Wageningen”.
Het idee werd geboren om een “goeie
buurmaaltijd ”in het leven te roepen.
Een maaltijd voor mantelzorgers, die
vaak veel en zwaar werk verrichten.
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.
Hoe werkt de Goeie Buurmaaltijd.
Een klant van een van deze twee restaurants kan naast een bestelling
voor zichzelf voor slechts 12,50 euro
ook een maaltijd bestellen voor een
mantelbezorger. D.w.z. de klant betaalt 12,50 euro extra waarvoor het
restaurant een maaltijd samenstelt.
Deze worden bezorgd door vrijwilligers van het Vrijwilligers Centrum
Wageningen. (Uiteraard kunnen er
ook meer goeie buurmaaltijden worden besteld).

mensen met geheugenverlies en/of
beginnende dementie. Opgezet door
enkele inwoners van Wageningen, die
in hun leven te maken hebben met
(de zorg voor) mensen met dementie
zorgt) de coördinatie op zich voor het
afleveren van deze maaltijden.
De privacy van de mantelzorger is
daardoor gewaarborgd.

Machteld Speets is coördinator van
het Vrijwilligers Centrum Wageningen en neemt voor de goeie buurmaaltijd samen met medewerkers van
Welsaam en het Odensehuis Wageningen (Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor

Ik blijf mij als schrijver voor de diverse
edities van de krant EigenWijsLokaal
altijd weer verbazen over de inventiviteit en het medeleven van veel ondernemers met en voor mensen die
het nog lastiger en moeilijker hebben
dan zijzelf.

Ook het personeel van deze restaurants is er trots op, dat zij zich hiervoor kunnen inzetten.
Ik hoop, dat veel burgers van Wageningen een maaltijd bestellen niet alleen voor henzelf maar ook een extra
goeie buurmaaltijd bestellen.
Een van de gemeenteraadsleden was
de eerste die dit idee met een bestelling omarmde.
De opzet is om vanaf half februari de
eerste maaltijden te kunnen laten bezorgen.
Hans en Justin ontzettend veel succes
met dit geweldige idee.

Bezorging in Veenendaal, gemeente Rhenen,
Ede, Bennekom, Wageningen en de Klomp.
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Een ontmoeting met Fiona van Schoonhoven
een winkel. Zij straalt en
zegt: “Het is heel leuk om
voor Emmaus te werken.
Je kan er helemaal je eigen
invulling aan geven.”

Ik heb een afspraak met Fiona
van Schoonhoven bij de winkel
van Kringloop Emmaus te Wageningen. Deze winkel is gevestigd in de Vijzelstraat 1 en is een
verkooppunt van tweedehands
kleding en in de kelder tweedehands boeken.

De winkel ziet er keurig
uit en is druk bezocht.
Voor een zeer redelijke
prijs kan leuke kleding
worden
aangeschaft.
Uiteraard kan men hier
ook de eigen overbodige
kleding inleveren. Mits
in goede staat. Op mijn
vraag: “komt er nou veel
binnen per week laat zij mij
de containerrekken zien
die behoorlijk zijn gevuld.
Wekelijks moet zij met haar
medewerkers een paar
honderd kilo kleding uitzoeken en sorteren. Een klus van jewelste.

Fiona komt uit de kledingbranche en
is ongeveer 6 jaar geleden als vrijwilligster begonnen bij Emmaus Regenboog Wageningen. Emmaus is een
stichting met een mooie filosofie: je
zet je in voor mensen die het slechter
hebben getroffen dan jijzelf; mensen
worden aangespoord en geholpen
om voor zichzelf een goed bestaan
op te bouwen; je werkt en zet je in
vanuit respect voor je medemens en
de omgeving.
Fiona was eerst een paar jaar
vrijwilliger. ‘Ik zat bij het kleine
spul en curiosa. Dat was echt mijn
lokaaltje.’ Nu heeft ze sinds kort een
vast dienstverband en heeft ze een
hele winkel onder haar beheer. Ze is
hier zeer tevreden mee. Zij doet dit uiteraard niet alleen er is een heel team
van vrijwilligers. Dit team is zeer divers. Jong, ouder en oud, mensen van
Nederlandse en buitenlandse oorsprong. Kortom een gevarieerd gezelschap
dat het goed met elkaar kan vinden.
Fiona geeft aan, dat de kleding en de boeken voorheen in het pand aan de
Heerenstraat te koop werden aangeboden. Maar deze winkel heeft hier meer
ruimte, mensen kunnen goed snuffelen en er zijn pashokjes. En mensen die
het “oude” pand aan de Heerenstraat niet binnenkwamen, omdat ze niet
wisten dat er ook kleding werd verkocht, stappen nu wel binnen. Het is echt

Om een goede doorstroom van goederen te bevorderen wordt
kleding na 4 weken in de winkel te hebben gehangen vervangen.
Zodat de klant ook regelmatig “nieuwe” kleding kan uitzoeken.
Maar wat doet Fiona verder in haar dagelijkse leven. Ik ken haar
van optredens bij onder meer Zorashows. Zij is zeer bedreven in
het beoefenen van de hoepel. Zij doet dit al ruim 10 jaar. Hoepelen
stond nog in de kinderschoenen. Het heeft nu een vlucht genomen en dat
is maar goed ook geeft zij aan. Het is immers een zeer leuke sport en een
mooie tijdsbesteding. Zij treedt ook vaak op met Coretta Jongeling (Lopend
vuurtje). Inmiddels is zij ook bedreven in de levi stick en met waaiers (ook
met vuur).
Ik had de eer onlangs een fotosessie te doen met Zorashows/Lopend Vuurtje
waar de aanwezige artiesten hun kundigheid lieten zien met hoepels, waaiers, pois, levisticks etc. Ook Fiona was hierbij aanwezig. Indrukwekkend wat
zij in haar mars heeft. Een leuk gesprek met een charmante jongedame.

Indische maaltijden
vers bereid in onze open keuken

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

Hoe werkt angst in communicatie?
vluchten en vechten... en soms bevriezen. Maar cortisol blokt ook tijdelijk de toegang tot je intelligentie,
tot wel 50%. En in die angst/cortisol
status, ben je niet langer in staat objectief te denken en rationele beslissingen te nemen want...je wilt biologisch immers vluchten....of soms
vechten....

door SparkWise Academy

door Mark

Mijn
Eigen&Wij(s)ze Oma
Happy Nieuwjaar 2021 en we zijn er nog

Mark: Hoi Oma, hoe is het met je?
Oma: Mark, Ik had je al verwacht maar je
bent een week later. Hoe gaat het met je?
Mark: Nou Oma, ik ben bij de dokter geweest en heb een bepaalde uitslag een
soort Psoriasis en moet nu zalf smeren.
Oma: O Mark het is ook niet best, is het
erfelijk? Of ben je allergisch ergens voor?
Mark: Daar ben ik al voor in onderzoek
maar ze weten van niks. Dus we moeten afwachten.
Oma: Ah jeetje wat een gezeur weer, heb
1,5% in het
je het wel laten nakijken? Want ze bekijken
echt
elk plekje tegenwoordig. Ze doen overal
punctie op. Had het laatst ook op mijn wang
en neus.
Mark: Dus volgens jou weet een Dermatoloog meer, dan een huisarts?
Oma: Ja zeker. Misschien moeten we
Weinig ziek, vrijwel
geen klachten
straks ook een prik, maar wij hebben nog
niks gehoord. En ook de griepprik hebben
we niet gehad.
Mark: Marielle gaat morgen dus het komt
sneller dan je denkt. En je mag niet meer
naar buiten van 20:30 of voor 5:30 uur
want we moeten binnen blijven. Anders
Boete!
Oma: Ik mag tot 20:30 uur buiten hangen
Mark, anders krijg ik een boete! Hoe dan ….?
Mark: Ja het is even niet anders Oma moet
je een andere hobby zoeken, In de 2de Ka-

Hoe ga je hier goed mee om als
mens?
Mocht je meer willen weten over
de werking van je brein en hoe hormonen van invloed zijn op je gevoel,
denken en handelen, gebruik dan
deze QR code om via onze korte informatie video, geheel vrijblijvend
kennis met ons te maken.

e code
Scan hier d

Fascinerend hoe je met een simpel
kleuren ‘piramide’ plaatje, in plaats
van een ‘pie’ grafiek, via optische illusie, het grootste deel van de mensen in angst kunt plaatsen. Hoe je
ondernemers kunt doen laten geloven dat ze zich moeten houden aan
regels die niets te maken hebben
met de werkelijke situatie. Hoe het
acceptabel wordt, dat we als kuddedieren een pad volgen dat naar
onze (commerciële) en ook emoti1,5% volgens
onele ondergang leidt.
het RIVM

1,5% volgens
het RIVM
Bron: RIVM

IC ~ 0,35%

~ 0,35%

IC

Ziekenhuis ~ 1,5%

~ 1,5%
Ziekenhuis

~ 98%

1,5% in het
echt

Bron: RIVM

IC ~ 0,35%

~ 0,35%

IC
Angst
Angst is een bijzondere biologische
Ziekenhuis
alert status. In de angststatus maak
je in milliseconden allerlei hormonen
aan, waaronder het stresshormoon
Weinig ziek, vrijwel
geen klachten
cortisol. Het stresshormoon hormoon cortisol laat je voornamelijk

~ 98%

Weinig ziek, vrijwel
geen klachten

Ziekenhuis ~ 1,5%

~ 1,5%

~ 98%

~ 98%
Weinig ziek, vrijwel
geen klachten

mer mag alles maar in de Lieftink Flat mag 1
iemand per keer langs komen.
Oma: We krijgen geen bezoek en er mag
niemand binnen komen. We doen veel telefonisch nu want wil wel weten hoe het is
met iedereen. Dus KPN heeft aan mij een
goede sponsor hahaha.
Mark: En hoe is het met je Coupe? Heeft
Opa de schaar er al ingezet?
Oma: Die hangt wel pfff daar was ik pissig
over, Opa wilde het wel even doen en Mark
wilde met zijn machientje komen, maar ik
denk het niet. Oma wacht het wel af.
Mark: Jaja ik kom wel langs anders doet
Opa het wel
Oma: Opa had stinkend geluk die was precies op tijd, maar ik wacht mijn tijd wel af.
Mark: Heb je de Rijnpost nog gezien? Er
staan bijna geen advertenties in behalve
rouw advertenties 5 pagina’s.
Oma: Ja dat klopt en als je het kerkblad
ook leest dan zijn er zoveel mensen die in
Veenendaal aan Corona sterven, dan schrik
ik wel hoor.
Mark: Heb je al je felicitaties al gelezen die
ik heb gebracht?
Oma: Nou Mark, Wil je in ons nieuwe stukje iedereen bedanken die mij een bericht
gestuurd heeft? Ik vond het super leuk en
was een andere manier om mijn verjaardag
te vieren, en het was leuk om te lezen, dat
onze lezers met mij meeleven.
Mark: Nou ik kom volgende week even
langs toet toet en breng ik de kranten even
langs.

groet Mark

In de tuin aan de slag? Bestel
de benodigdheden voor uw
tuin op www.batterijen.nl!
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Een EigenWijsKolommetje
Het jaar 2021 is slecht begonnen.
De lockdown is weer verlengd.
Een tegenvaller voor iedereen.
Veel zzp’ers, uitzendkrachten en
tijdelijke krachten zijn hun baan
verloren. De middenstand houdt
zich ternauwernood in leven.
(Behalve de supermarkten en
thuisbezorgers,
pakketdiensten
die verdienen meer dan ooit)
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Ik heb bewondering voor die middenstanders en restauranthouders
die zeer creatief met deze situatie
omgaan. Restaurants hebben zich
gespecialiseerd in maaltijden die de
klant thuis alleen nog hoeft op te
warmen en op tafel te zetten. Deze
maaltijden kunnen worden afgehaald of worden thuisbezorgd.
Een restauranthouder die een samenwerking aangaat met supermarkten. Een thuiskok die voor de
deur komt koken. Creativiteit viert
hoogtij.

Schoenmakerij

reparatie & onderhoud
Nudepark 160a, Wageningen,
06 - 801 452 35 - info@renza.nl

ivm LockDown
Brengen & Halen
op afspraak

www.renza.nl

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
HeartSine Samaritan PAD 350P met tas

Winkeliers die, al dan niet met webshop, de klant de mogelijkheid geeft
goederen te bestellen en deze dan of
kan afhalen op bepaalde tijdstippen
dan wel thuis bezorgd krijgt. Zelfs
kleding wordt aan huis gebracht
waar de klant kan passen en een keuze kan maken.Dit alles om te overleven.

Ook de ouders met kinderen en
de kinderen zelf hebben het moeilijk. Lesgeven zeker als je daarnaast
moet werken valt niet mee. Aan de
andere kant leren de ouders en de
kinderen elkaar wel beter kennen. Of
ze nader tot elkaar komen is wel de
vraag. Zo zijn er meer problemen in
veel gezinnen. Op de televisie is er
regelmatig een reclame te zien met
de mededeling: Let beter op elkaar.
Laten we dat doen. En geef daar
waar mogelijk hulp. Kan zijn fysieke
hulp (boodschappen doen) kan zijn
geestelijke hulp (er zijn voor elkaar)
of eventueel, indien mogelijk, financiele hulp. (vele kleine bedragen maken een groot bedrag)
Uiteraard blijft het voor degenen die
in het ziekenhuis terecht komen, en
waar ook mensen komen te overlijden, nog erger.
In deze barre tijden is er toch nog
hoop, er is een vaccinatie gaande,
het duurt even maar in de loop van
het jaar zullen wij allemaal een prik
hebben gehad. En dan maar hopen,
dat wij weer tot een normaal leven
kunnen overgaan.
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RVS Kast
Bord AED achter de kast
Onderhoud voor 8 jaar(gemiddelde levensduur AED)
Installatie door een erkend bedrijf
(kan een kleine verhoging zijn wanneer buiten Wageningen)
Daarbij komt ook het volgende:
24/7 bereikbaarheid na een AED-inzet of storing aan uw AED
uitlezing van de AED, ECG gegevens worden aan de artsen ter
beschikking gesteld
Psychologische ondersteuning van de hulpverleners,
direct opnieuw gebruiksklaar maken van de AED
Indien nodig levering van een tijdelijke vervangende AED,
zodat u nooit zonder zit

www.aedwageningen.nl
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Diepduiken in het leven van:
Inge Evers
Ik had de eer Inge te ontvangen in
ons huis voor een mooi 1.5 meter
gesprek. In een van de vorige edities
van onze krant stond een artikel
over Inge met haar vuurshows
(Zorashows), maar wie is nu precies
Inge Evers.
Inge is geboren in
Lelystad, maar vandaar
is zij verhuisd naar
Zaandam. De reden van
deze verhuizing is dat
zij ging studeren aan
de HVA in Amsterdam
West. Vanuit Zaandam
makkelijk te bereiken
met trein en/of bus. En
Zaandam was voor een
student betaalbaarder
dan Amsterdam.Haar
studierichting: Voeding
en Diëtetiek. Ik wist niet
exact wat diëtetiek was dus even
voor mij en de lezer van dit stukje
opgezocht.
Diëtetiek:
Diëtisten/voedingskundigen geven
informatie en adviezen over alles
wat met voeding te maken heeft.
Zij zijn werkzaam op het gebied
van samenstelling en berekening
van diëten, advisering omtrent
diëten en het begeleiden van
patiënten/cliënten;
voorlichting,

lessen dieetleer en het adviseren
of leiding geven bij de organisatie
van bevoorrading, bereiding en
distributie van voedsel; onderzoek op
het gebied van productontwikkeling,
relatie
voeding-ziekte;
voedsel
(hulp) programma`s ten behoeve
van ontwikkelingslanden.)

Zij zegt: in een wat mindere periode
in haar leven kreeg zij advies om
aan sport en/of ontspanning te
gaan doen. Een vriendin had een
advertentie gezien waarin hoelahoep
lessen werden aangeboden. Zij
hebben zich opgegeven en waren na
een half jaar hieraan verslaafd.

Hier lag en ligt haar hart. Mensen
helpen met voorlichting en het
begeleiden van mensen die hierbij
hulp kunnen gebruiken.

Na deze lessen heeft zij zich verder
ontwikkeld in de hoelahoep eerst
zonder vuur daarna met vuur en een
paar keer opgetreden. Voordat zij een
paar keer met de ogen kon knipperen
deed zij mee met een optreden in
Ruigoord op het Solstice Festival.

Zij had een stage plek gekregen bij
Dieet Planeet Voeding en Leefstijl,
maar de corona heeft hier roet in het
eten gegooid. Zij is dus drukdoende op
zoek naar een ruimte om te beginnen
als diëtist in een huisartsenpraktijk in
Utrecht, waarbij zij zal werken voor
Dieet Planeet.
Om in haar levensonderhoud te
voorzien is ze bijna fulltime bij de
GGD in diverse plaatsen werkzaam
in de coronateststraat. In deze tijd
hoogstnoodzakelijk. Zij haalt ook
uit de contacten met de mensen
die langs komen voor een test veel
plezier.
Tijdens dit gesprek kom ik nog
even terug op haar hoelahoep en
vuurshows.
Wat was haar trigger om met
hoelahoep te beginnen.

En daarna is zij los gegaan. Oefenen,
oefenen en nogmaals oefenen.
Technieken verbeteren.
Dat heeft ertoe geleidt, dat zij
voor zichzelf is begonnen, met
medewerking van goede vriendinnen,
met haar bedrijf Zorashows.
Zij heeft sindsdien vele malen
opgetreden met haar groep, in
verschillende samenstellingen. Door
het hele land.
Zij is onlangs zelfs uitgenodigd bij
een gezelschap in België en heeft
daar in december twee show mogen
geven (voor TV en video, geen shows
met publiek i.v.m. corona)
Een leuk gesprek. Bedankt Inge.

Visual Storytelling voor je employer branding
door Gert de Lange

Je ziet ze helaas nog steeds vaak
genoeg voorbijkomen. Een prachtig bedrijf, een nog mooiere website die begint met een prachtige
bedrijfsvideo, perfectie in de fonts
en duidelijk nagedacht over UX-design. Tot je op de ‘werkenbij’ of
‘vacaturepagina’ komt, op de vacaturetekst belandt of wie weet,
als ze heel ‘hip’ zijn een vacaturevideo of; allemaal Cool Blue kopiëren
met doordachte woordgrappen en
vooral de focus op enorm veel werkplezier.
Er is ooit nagedacht over hoe we
klanten aan onze organisatie weten
te binden. Op onze eigen authentieke
manier alleen is een vacature gewoon
enorm saai om te omschrijven. Zo zie
je dat vacatureteksten waar een foto
van een toegankelijke medewerker
(lachend, plezier, open houding, in
de camera kijkend) 83% meer engagement heeft dan een vacaturetekst zónder foto. Je zou meer dan de
helft van de vacaturetekst achterwege kunnen laten en verbeelden in visuele storytelling. Kijk! En dat vinden
we nou weer fijn!
Meestal is het niet zo lastig, maar
blijven we hierin binnen de kaders
denken. Ik neem je even mee hoe je in
je employer branding visual storytelling mee kunt nemen.

Wat lastig is, is dat je niet in je enthousiasme ineens alles de wereld in
gooit. Bij iedere story of foto jezelf
afvragen of de kernwaarden duidelijk
overkomen. Pretendeer je iedereen
te willen verwelkomen in je bedrijf
maar film je de slagboom die bij je
entree staat, die direct aangeeft;
wij laten niet iedereen toe, dan doet
dit wat met de overdracht van deze
kernwaarde. Wees dus selectief in
je beeldende materiaal en zorg dat
wanneer je ze weet te triggeren je
met de tekst de verdieping in gaat.
Overigens is er niets mis met een
goede vacaturetekst maar sommige elementen komen beter tot zijn
recht in beeld. Daarnaast zijn de
overload aan buzzwords in vacatureteksten zo’n grote afhaker dat je
precies dít beter kunt omzetten naar
beeld. Hoe mooi is het om een 360
gradenfoto van het kantoor te hebben, weet je precies hoever de koffieautomaat van je verwijderd is, hoe
groot je werkplek ongeveer is en kan
je aan het interieur mooi zien of dit
past bij jezelf. Ook kan je in een mooi
filmpje de impact van de organisatie
laten zien, of misschien zelfs wel het
sollicitatieproces & diversiteit in het
personeelsbestand.
Zodra je dan een plan hebt gemaakt
welke delen uit de tekst je gaat visualiseren is het zaak dit even te toetsen.
Vraag je buurman, nichtje en leverancier wat zij zien, klopt het met wat je
wilt overbrengen? Top! Nu planmatig

de wereld in
knallen!
Allereerst;
zorg voor éigen beeldmateriaal, materiaal waar
het
eigendomsrecht bij
jou ligt. Niet
alleen om onvoorziene ellende te voorkomen maar
ook om jullie
authenticiteit te waarborgen en te
voorkomen
dat hetzelfde
gelikte Amerikaanse bankiersteam niet ook werkt
als logistiek planner bij jouw organisatie.
Een vacaturetekst met om de 75 a
100 woorden beeldmateriaal wordt
twee keer zoveel gedeeld als vacatureteksten met minder beeldmateriaal.
Zorg dat de video’s actuele beelden
bevatten, ik weet dat een videograaf inhuren niet het goedkoopste
is, maar ook met je mobiele telefoon
moet je vrij ver komen voor een kort,
bindend shot.
Maak je een bedrijfsvideo dan zou ik
zéker hier wat budget voor vrijstellen, een goede bedrijfsvideo is een

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl

kunst en zitten de kosten voornamelijk in goed edit werk. Zorg ook dat je
de plek van de video goed bepaalt;
doe je dit direct op de landing page
omdat het je bedrijfsvideo is of is het
een ondersteunend interview wat
niet direct noodzakelijk is om te kijken en dus kleiner op de site staat?
Voor het oproepen van sfeer en emotie is beeld van groot belang. Soms is
het handig om juist een stuk tekst in
de video te verwerken om duidelijk te
krijgen wat de functie van die beelden is.
Nu heb je prachtige content voor je
vacatures, heb je je medewerkers aan
je Instagram account gezet en is het
nu zaak aan de slag te gaan. Succes!
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Goede
voornemensvoor
voor2021?
2021?
Goede
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Op 1 januari opent ons nieuwe
Uitvaarthuys de Vallei in Bennekom

Aanvraagcoupon
Naam:
Adres:

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

Per 1 januari is ons nieuwe Uitvaarthuys
de Vallei in Bennekom geopend

Aanvraagcoupon
Naam:
Adres:

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

Primair pakket

€ 2.250,-

Basis pakket

€ 3.450,-

Compleet pakket

€ 5.725,-

Uitgebreid pakket € 6.950,-

Januari 2021

| Eigen & Wijs Lokaal

Emma Meijer, studente en kunstschilder
te Wageningen
Via mijn contact Inge Evers werd ik op het spoor gezet van Emma Meijer. En ik ben
blij dat ik dat spoor ben opgegaan. Het werd een zeer interessant gesprek.
Emma geboren in 1998 in Hengelo volgt de studie: Vormgeving, Interieur en Architectuur
aan de kunstacademie in Maastricht. Zij heeft daarvoor een tijdelijke kamer gehuurd in
Sittard. Zij is bezig aan haar 4e jaar en hoopt aan het eind hiervan af te studeren. Daarna
is het plan aan de hogeschool van Nijmegen een 4-jarige studie Vaktherapie (voorheen
Creatieve Therapie) te volgen. Een studie gericht om mensen te helpen hun grip op
het leven te versterken. Creatieve therapie of beeldende therapie is een behandelwijze
voor mensen met psychische problemen. Door creatief bezig te zijn worden onbewuste
gevoelens en gedachten op speelse wijze geuit. Dit bevordert de heling. Vaak wordt dit
ingezet bij kinderen of volwassenen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten of het moeilijk
vinden hun emoties te verwoorden.
De beeldende middelen kunnen tekenen, boetseren, schilderen of kunstvormen als
drama en muziek zijn. Creatieve therapie behoort bij de vaktherapeutische beroepen.
Een creatief therapeut kan individuele, groeps-, relatie- of gezinstherapie geven.
Doelgroepen kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn.
Het verschil tussen enerzijds beeldende (creatieve)
therapie en anderzijds kunstzinnige therapie is vooral
de basis: kunstzinnige therapie gaat uit van een
antroposofische visie, terwijl creatieve therapie meer
vanuit psychiatrische diagnostiek werkt. Voorlopig is
zij wat studie betreft onder de pannen.
Het is de bedoeling om voor deze laatste studie
weer terug te keren naar Wageningen of desnoods
Nijmegen zelf. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in
haar eigen creatieve scheppingen, want zo mag je
haar tekeningen/schilderijen wel noemen. Zij gebruikt
verschillende technieken: potlood, kleurpotlood,
acrylverf, pastel en olieverf.

portfolio. Nu al op deze jonge leeftijd. Zij heeft zelfs gedurende drie jaar
ook verschillende ontwerpen gemaakt voor tattooshops en tatoeëerders.

Haar stijl is net zo divers als haar teken c.q. schildermateriaal. Het gaat van realisme
(portretten, modellen, bloemen), figuratief, non-figuratief, abstract tot expressionisme.
Zij kan nog niet kiezen. Zij probeert zich op alle vlakken nog te ontwikkelen. Ik moet
zeggen, dat zij op al deze vlakken goed uit de voeten (handen) kan. Indrukwekkend

Haar ideaal zou zijn om in de toekomst, na het afsluiten van haar studies,
een baan te vinden in de creatieve therapie sector gecombineerd met de verkoop van
haar eigen schilderijen en tekeningen. Ik hoop voor haar dat zij haar idealen haalt. Gezien
het enthousiasme en haar creativiteit ga ik ervan uit, dat zij deze idealen gaat halen.
Bedankt Emma voor dit gesprek. www.emmameijer.art

Wageningen
Stichting AED
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Het AED pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

gezocht
Vrijwilligers
vactures op
kijk voor de
onze website

CHTEN
VAKANTIEKRA
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K
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W
VASTE MEDE

www.aedwageningen.nl

Stichting AED Wageningen
Van Eckstraat 83
6707 DM Wageningen
info@aedwageningen.nl

Een buitenkast met pincode en een AED incl. Fast response kitBEZORGERS VOOR HET BEZORGEN VAN
(handschoenen, mondkapje en een schaar)
HUIS AAN HUIS- EN/OF WEEKBLADEN!
inclusief 8 jaar onderhoud en installatie
Colofon

Wij hebben nog verschillende goed
betaalde krantenwijken vrij.
Te bezorgen op woensdag!

Pakket kosten zijn: € 2450,(levensduur AED 8-10 jaar)

Eigenwijs Lokaal
Gemeente Wageningen
15.000 Exemplaren

Tips voor redactie of heb je als bedrijf,
vereniging of sportclub iets leuks te
melden? Mail naar info@eigenwijslokaal.nl

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

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

N
E
K
DRU REIDDEAL!
VERSP
Vanaf €50,per1000 stuks
Vanaf 13 jaar mag je al een wijk
lopen voor de Huis aan Huis bladen.
Het gaat hier om verschillende titels
met soms één of meerdere bijlagen
erbij, die dan natuurlijk ook extra
betaald worden. Betaling is elke 4
weken.
k

mogelijk
o
o
r
e
de fly
n van hebt
einteresse
p
r
e
Als
je
dan even
w
t
n
O
een e-mail sturen naar:
info@vsbrhenen.nl

flyers laten drukken
én verspreiden

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

VERSPREIDINGSBUREAU RHENEN
NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN | TELEFOON 0317-615103

NIEUWE VEENENDAALSEWEG 177 | 3911 MJ RHENEN
T. (0317) 61 51 03 | E. INFO@VSBRHENEN.NL
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Zaterdag ijs in Nederland, Trollators blijven optimistisch. De kansen op ijs zijn klein maar nooit nul!
Worden
deze
zachte
winters het nieuwe normaal? Ik
praat er over met de Trollators.
De naam klinkt alsof ik het heb
over een stelletje “ouwe” knakkers, die met een rollator lopen.
Het is echter het tegenovergestelde. Ik heb een gesprek met deze
jongelui van boven de 55 jaar en gedurende het gesprek krijg ik steeds
meer respect voor deze zeer actieve mannen (Kees van ’t Hoog, Sjaak
Kruiswijk en Edward Jacobs, Bert
Drent) en één vrouw (Tinka Murk).
Deze vriendengroep is 7 jaar geleden ontstaan door een ontmoeting bij de vereniging
Troll Nordic Sports te Ede. Troll Nordic Sport
is dé sportvereniging voor rolskiërs, langlaufers, cross skaters, skikers, biatleten, nordic
walkers en liefhebbers van andere noordse sporten in de Gelderse Vallei en omgeving. De wekelijkse Sneeuwfit is gericht op
de Noordse Sporten, maar ook zeer geschikt voor alle sportievelingen omdat fitheid
(uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, balans en flexibiliteit) getraind wordt.
Er worden regelmatig rolski-, cross skateen nordic walkingtochten georganiseerd.
Ook buiten de Troll trainingen zochten ze elkaar steeds vaker op.
De Elfstedentocht wordt nog zeldzamer,
de Trollators zijn realistisch maar als het zover is willen zij er klaar voor zijn! Wat zij voor
ogen hebben is elkaar fit houden, stimuleren en gezamenlijk grenzen verleggen.
De lijst van sportieve volbrachte activiteiten wordt steeds langer en is zeer divers.
De jaarlijkse oliebollen party is het moment voor het kiezen van de challenges.
Dit jaar gebeurde dit overigens digi-

Trollators Tips

• www.mtbroutes.nl/routes
• www.trollnordicsports.nl

taal. Iedere Trollator heeft zijn eigen su- niet zomaar één keer, nee dat klimmetje
perpower. Sjaak en Edward de geolie- kan je van 3 kanten nemen. Drie keer dus.
de machine op het ijs, Kees de zwemmer,
Bert met zijn technische schaatsslag en
Tinka de doorzetter! De voorstellen worden gedaan en de data geprikt, alleen nog
even thuis vertellen dat de vakantie verzet
moet worden en dan gaan ze gaan ervoor!
De uitdagingen zijn er in alle jaargetijden. In de zomer wordt er getrailrund,
gemountainbiked,
geskeelered,
gecross-skate en gezwommen. Zij raken niet
uitgepraat mijn oren toeteren mijn pen raast
over het papier. Wat moet ik noteren wat niet.
Het schaats DNA zit diep
De alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee is vaste prik. Maar in 2020 werden de Trollators door de pandemie gedwongen om nog
creatiever op zoek te gaan naar alternatieven.
Do it yourself evenementen bieden uitkomst en
trainen in je achtertuin (Renkums beekdal, Blauwe kamer of de uiterwaarden) zijn geen straf.
Tijdens de versoepelingen van de lock down
hadden ze geluk dat hun “Ventoux” avontuur door kon gaan. Alle training is niet voor
niks geweest! Ze hebben hem gefietst en

• https://devilstrail.nl/
• www.worldclassictour.com/
virtual-world-classic-tour/
• https://www.vasasport.nl/rolski/
kromme-rijn-loppet

Friends and Fans,
De Trollators stimuleren elkaar en hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Je hoeft
geen echte Trollator te worden om er een
te zijn. Je grenzen verleggen binnen je eigen mogelijkheden kan altijd! De groep
wordt groter. Spandoeken met “Friends en
Fans“ worden toegevoegd. Ze haken aan
en trainen mee. Ieder op zijn eigen niveau.
De Trollators drukken mij op het hart: ijs of
geen ijs, lock down of avondklok, sporten
en samen actief bezig zijn kan altijd en veilig!

meer informatie uit je administatie?

Altijd en overal up-to-date met Boekhouden 3.0

www.ACMA.nl | 085 - 822 6655

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!

geniet van vijf
jaar zorgeloos
maaien met
één van onze
serviceformules

SCAN MIJ

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

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

BLIJF
VERBONDEN
JUIST NU
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Wageningse Vrouwendag online op zondag 7 maart

De beste versie van jezelf
Maandag 8 maart is het Internationale
Vrouwendag. Dat gaat gewoon door
dit jaar, zoals altijd. Juíst nu, vinden
de dames van Power of Wageningen.
Ze willen inwoners van Wageningen
een hart onder de riem steken in deze
moeilijke tijd. Daarom organiseren ze
het evenement dit jaar volledig online,
op zondag 7 maart.
Via de website powerofwageningen.nl zijn
er op Vrouwendag diverse workshops te volgen door Wageningers, voor Wageningers.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met Zumba
of leren geweldloos te communiceren, maar
ook al je vragen over seksualiteit kan je stellen bij de workshop Let’s talk about sex. Alle
workshoporganisatoren werken vrijwillig
mee. Om het evenement kostenneutraal te
kunnen doen, vraagt de organisatie slechts
een symbolisch bedrag voor deelname.
De overige kosten worden betaald door
het initiatievenfonds Wageningen Doet.

stuwende kracht achter Power of Wageningen: “In Wageningen bestaat veel verbinding
tussen vrouwen. Vrouwen die elkaar willen
helpen en dit graag delen met andere inwoners van Wageningen. Iedereen heeft haar
unieke talenten en gaven. Het idee: laten
we, in plaats van elkaar te veroordelen, elkaar helpen om de beste versie van onszelf te
worden. Dat geeft zoveel energie, daarmee
geven we samen Wageningen een boost!”

Meedoen aan een workshop?

Wat de workshops gemeen hebben is dat ze de
deelnemers een powerboost geven. Ontdek je
talent, op welk gebied dan ook. Of werk aan je
persoonlijke ontwikkeling. Iedereen kan meedoen, jij ook! Houd de komende tijd de website
PowerofWageningen.nl en de social media in de
gaten voor het laatste nieuws en workshops.

Workshop geven?

Ben jij een Wageningse en wil jij ook een workshop organiseren? Neem dan contact op met
Nicole Rintjema (06) 484 24 070 of
De beste versie van jezelf
Christien Tol (06) 129 28 120 of via
Christien Tol en Nicole Rintjema zijn de email info@powerofwageningen.

www.powerofwageningen.nl

Bloemveertje, een heel bijzondere jongedame
Ik kwam Bloemveertje tegen op Instagram waar zij opviel door haar prachtige
tekeningen voorzien van gedichtjes. Op een berichtje mijnerzijds aan haar of
zij een interview wilde doen werd zeer spontaan gereageerd met de opmerking: “dit is een mooi begin van mijn dag”
door Erik Helmers

Met enkele berichtwisselingen werd al snel een afspraak gemaakt. Bij haar thuis,
uiteraard geheel coronaproof, heb ik een zeer aangenaam gesprek met deze jonge vrouw, die onder pseudoniem Bloemveertje haar prachtige kunstwerkjes aan
de wereld laat zien.
Haar vriend ging naar boven even zijn dubbel twintigers oefenen. Wij namen
plaats aan de keukentafel, waar haar kunstwerkjes al klaar lagen. Ze zijn werkelijk
betoverend. Niet alleen de waterverf tekeningen zijn van zeer hoge kwaliteit ook
de teksten/gedichtjes op deze tekeningen zijn adembenemend. U zult als lezer
denken Helmers niet zo overdrijven, maar ik verzeker u ik overdrijf niet. De
kwaliteit en de intensiteit en soms de inhoud doet mij een beetje denken
aan Winnie de Poeh (Winnie the Pooh) van de Engelse schrijver A.A. Milne
en tekeningen van Ernest H. Shepard.
Zij gaat ook vaak in op gebeurtenissen in het dagelijks leven, zoals het
neerschieten van de twee chimpansees in dierenpark Amersfoort. Een
mooie indrukwekkende tekening en tekst zag het levenslicht. Wie is toch
Bloemveertje. Haar echte naam kan en mag ik niet onthullen en dat doe ik
dus ook niet. Ook de foto moet zo gemaakt worden dat zij onherkenbaar is. Zij
wil gewoon anoniem blijven. Zeer bescheiden en ook wel mooi ook.
Ten eerste de naam Bloemveertje waar komt die vandaan? Zij vertelt, dat zij met
haar vriend op vakantie in IJsland was en zij daar een tekening maakte en het idee
kreeg deze op Instagram te posten. Maar niet onder haar eigen naam. En zomaar
uit het niets kwam de naam Bloemveertje naar boven. Mooie ingeving en zeer
toepasselijk. Zij klinkt als een veder lichte bloem. Zij is eigenlijk pas sinds maart
2020 bezig met haar waterverf tekeningen. Elke dag neemt zij plaats op haar
bank met een klein vierkant boekje met blanco pagina’s. En dan maakt zij één van
haar kleinoodjes. De ene keer eerst de tekening en daarna pas het gedichtje, de
andere keer heeft zij een idee voor gedichtje en maakt daar een tekening bij. Ik zie
op de uitstalling op tafel al een 3-tal van deze boekjes liggen. Zij zegt als je je ertoe
zet dit elke avond te doen dan krijg je al snel een hele verzameling.
Zij post deze dan met gebruikmaking van haar phone op Instagram. En een ver-

zameling is het. Ik heb ze de avond vóór het interview bijna
allemaal bekeken en gelezen. De twee kunstvormen, tekeningen en gedichten, passen zo mooi bij elkaar. Knap dat
een nog jongedame beide vormen op zo’n mooi wijze kan
produceren en combineren. Soms zijn ze een aanklacht tegen
b.v. dierenbehandeling dan weer indrukwekkende zielenroerselen. Heel persoonlijk.
Ik kan mij voorstellen dat lezers van deze kunstwerkjes zich hieraan kunnen optrekken als ze in de put zitten, verdriet hebben of kunnen herkennen als ze zich
bijvoorbeeld in een heerlijke fase van hun leven bevinden. Voor eenieder is er wel
wat bij. Op mijn vraag wat zijn ze hobby’s geeft zij als reactie: Tekenen (niet verrassend), Schrijven(ook niet verrassend), kringlopen afstruinen en paardrijden
en reizen. Reizen naar Lapland, Amerika en IJsland heeft zij al gedaan meestal gecombineerd met het paardrijden. Op haar verlanglijstje staat nog Nieuw Zeeland.
Haar kunstwerkjes zijn sinds kort ook te koop als kaartje. Een mooi cadeau voor
jezelf of iemand anders.
Ik zou zeggen: neem een kijkje en volg haar op Instagram onder de naam
bloemveertje. Bloemveertje bedankt voor het aangename gesprek.
www.bloemveertje.nl

www.eigenwijslokaal.nl | info@eigenwijslokaal.nl
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Laat je niet verrassen door de
levertijden in het voorjaar.
Koop daarom nu uw zonwering
en ontvang een pakket van
restaurant Duikenburg cadeau!
Bezoek onze showroom.
Kijk alvast op www.jvandenhatert.nl
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Beste kwaliteit en service!
• terrasoverkappingen
• terrasschermen
• verandazonwering
• uitvalschermen
• markiezen
• (solar)rolluiken
• screens
• horren
• kozijnen

Molendam 1 | Ochten | T 0344 74 51 37 | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl
(aluminium en kunststof)

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

