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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 05-03-2014
*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-03-2014 t/m dinsdag 11-03-2014.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-03-2014 t/m dinsdag 11-03-2014.

Witlof
500 g

Mandarijnen
1 kg

Vanaf woensdag 05-03-2014

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

Capaciteit voor 45 minuten  
hete stoom.

Draagbare stoomreiniger

Snijplankjes

Tennisracket
Incl. hoes.

Tennis-
ballen
4 stuks
in koker.

Southern Creek
Shiraz-Australië
0.75 l

Mooiberg wit
Sauvignon Blanc
Zuid-Afrika
0.75 l

Mooiberg
Cabernet Sauvignon
Zuid-Afrika
0.75 l

Vin de Pays
Du Comté Tolosan
Zuidwest-Frankrijk
0.75 l

Rhenen -Onder grote publie-
ke belangstelling werd za-
terdag aan de Eikenlaan in 
Rhenen, verenigingsgebouw 
‘Het Trefpunt’ het nieuwe 
onderkomen van de stich-
ting ‘Ondernemers voor Jon-
geren’, officieel in gebruik 
genomen. Dat geschiedde 
nadat André Toonen, voor-
zitter van Bedrijvenkring 
Rhenen, met een grote aks 
letterlijk de knoop had door-
gehakt. Na dit moment stap-
ten veel belangstellenden de 
locatie, bij veel oud- Rhene-
naren beter bekend als het 
Eigen geBouw, waar in de 
grote zaal jarenlang een bi-
oscoop gevestigd was, bin-
nen om een kijkje te nemen 
in de verschillende ruimten. 
De stichting Ondernemers 
voor Jongeren helpt jongeren 
aan werkervaring. De stich-
ting heeft inmiddels al veel 
contacten met bedrijven uit 
de gemeente Rhenen. Jonge-
ren in de leeftijd van 16 tot 
23 jaar wordt een perspec-
tief geboden op de arbeids-
markt. Naast werkervaring 
is het bedoeling dat de jon-
geren ook leren zelf te onder-
nemen. Een hoofdactiviteit 
van het Rhenense fenomeen 
is het uitvoeren van klussen 
door de jongeren door mid-
del van een klussendienst. 
De stichting zoekt klussen 
die passen bij de jongeren. 
Er wordt hierbij voorname-

lijk gesdacht aan het klusjes 
doen bij particulieren en 
vrijwilligerswerk. Giften en 
financiële bijdragen die de 
stichting ontvangt via een 
participatiefonds worden 
gestort in het Jongeren On-
dernemersfonds. Centraal 
in het project staat de on-
dernemendheid van jonge-
ren. Door het uitvoeren van 
een eigen initiatief leren de 
jongeren om de eerder opge-
dane basisvaardigheden en 
werkervaring toe te passen 
in nieuwe situaties.

Snuffelcorner
 Naast de officiële opening 
stichting ‘Ondernemers voor 
Jongeren’ was er nog een of-
ficiële ingebruikname. Die 
van een extra ruimte van de 

Rhenense ‘Snuffelcorner’, 
deel uitmakend van Rhe-
nense stichting ‘Kerk onder 
Dak’. Een stichting die door 
de verkoop van tweede-
handsartikelen geld bijeen 
probeert te halen voor on-
derhoud van het dak en ra-
men van de Rhenense Cu-
nerakerk. Naast de locatie in 
het K.E. Plantsoen heeft de 
stichting nu ook een ruimte 
betrokken in ‘Het Trefpunt’. 
Er worden in ‘de oude bios-
coop’ tweedehands meube-
len, kleding en speelgoed 
verkocht. Het is een vrij 
overzichtelijke ruimte. Ook 
in deze tweede ruimte van 
de ‘Snuffelcorner’ zijn vrij-
willigers werkzaam. Beide 
locaties zijn op zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur geopend. 

‘Het Trefpunt’ met 
een aks geopend

André Toonen voorzitter van Bedrijvenkring Rhenen hakt de 
knoop door en opende officieel ‘Het Trefpunt’.  Foto: Henk Jansen

Politieke partijen op de markt
Rhenen - Politieke partijen 
presenteren zich op zater-
dag 8 maart in Achterberg 
(omgeving COOP) en in Elst 
(omgeving C1000) en op za-
terdag 15 maart in Rhenen 
(Rhenense Hof) tijdens de 
gezamenlijke verkiezings-

markten van 9.00 tot 16.00 
uur.  Op vrijdagavond 14 
maart staan op dezelfde lo-
caties ook enkele politieke 
partijen. 
Tijdens de markt op de 
Rhenense Hof op 15 maart 
kunnen de kinderen zich 

vermaken op een luchtkus-
sen en er wordt een ‘spre-
kershoek’ opgesteld. Staan-
de op een zeepkist kunnen 
betrokken Rhenenaren hun 
mening openlijk uitspreken 
of vragen stellen aan alle 
partijen.

OPheusden - Na de sluiting 
van de laatste schoenen-
zaak, is Opheusden weer 
een schoenenspecialist rijk. 
Fred van Dijk Schoenmode 
uit Culemborg opende op 
4 maart een filiaal aan de 
Burgemeester Lodderstraat 
52. Voorheen was Van Dijk 
Outlet in dit pand gevestigd. 
De buurman van Fred van 
Dijk Schoenmode, Warring 
Kleding, is eveneens een 
nieuwkomer. Beide open-
den tegelijk hun deuren. “In 
Culemborg zijn wij al dertig 
jaar een begrip”, aldus Fred 
van Dijk. “Mijn zoon Wilco 
runt daar nu de zaak, ter-
wijl de klanten mij vooral in 
Opheusden zien. Ook mijn 
dochter José komt hier te 
werken.”
Fred van Dijk Schoenmode 
zet het hele gezin ‘op goede 
voet’. Van Mephisto tot Van 
Bommel en van Gabor tot 
Wolky, jong en oud slaagt 
hier altijd. Net zoals voor de 
ruime collectie tassen en le-
derwaren. “Ons assortiment 
beweegt zich tussen klas-

siek, modieus en sportief. In 
de toekomst passen we dat 
aan de lokale vraag aan.”

Openingsactie
Afkomstig uit Beusichem, 
wil de familie Van Dijk de 
nieuwe klantenkring graag 
leren kennen. “Wij hechten 
grote waarde aan degelijke 
kwaliteitsproducten voor-
zien van persoonlijk advies. 
Precies wat de mensen hier 

gewend zijn. “
De hele maand maart profi-
teert u van een smakelijke 
openingsactie. Bij aankoop 
van één paar schoenen 
krijgt u een bon voor een 
gratis tweede pannenkoek 
bij Molen De Zwaluw in 
Kesteren. Openingstijden: 
ma 13.30 tot 17.30, di -do 
9.00 tot 17.30, vrij tot 21.00 
en za 9.00 - 17.00 uur. Tele-
foon: 0488-87 00 06.

Weer schoenen voor 
Opheusden door Fred van dijk

Wilco en Fred van Dijk openen deze week een nieuwe 
schoenenzaak in Opheusden.


