
www.schoen6daagse.nl

Nu voordelig 
schoenen inslaan!

S t y l e & Q u a l i t y

Bekijk snel de actievoorwaarden van de shops
op www.schoen6daagse.nl

De nationale Schoen6daagse gaat van start!
28 april t/m 4 mei 2014

NU ONLINE

GRATIS
VERZENDING

Hanging Baskets in het 
centrum van Rhenen
De ondernemersstichting 
STERC Rhenen, heeft 
vorige week 35 Hanging 
Baskets, bloembakken 
aan lantaarnpalen, 
laten ophangen in de 
binnenstad.  Het is een 
eerste, voor het publiek 
zichtbare actie van de 
kersverse stichting. 

RHENEN - Voorzitter Wim 
Lauffer: “Het is belangrijk 
dat ondernemers en pu-
bliek in Rhenen zien dat 
we er zijn. Er wordt terecht 
geklaagd dat Rhenen on-
voldoende zichtbaar is als 
recreatie- en toeristenstad. 
Wij hebben dat opgepakt en 
een begin gemaakt met een 
betere uitstraling van het 
centrum”.  De bloembakken 
en de beplanting zijn aan-
gekocht bij het plaatselijke 
tuincentrum Groenrijk.  Het 
vullen, plaatsen en ook het 
onderhoud van de bakken 
ligt bij de stichting Onderne-
mers voor Jongeren, een or-
ganisatie die zich inzet voor 
Rhenense jongeren. Aan het 
OvJ is een aantal Rhenense 
bedrijven verbonden,  die 
helpen jongeren meer struc-
tuur bij te brengen.  Lauffer: 
“Wij vinden het belangrijk 
dat zoveel mogelijk Rhenen-

se bedrijven en inwoners 
baat hebben van acties die 
wij uitvoeren. 
Dat betekent niet alleen aan-
schaf, maar ook uitvoering 
en onderhoud doen wij, als 
het enigszins kan, op lokaal 
niveau. Naast de bloembak-
ken neemt STERC Rhenen 
(dat staat voor Stichting 
Samenwerken aan een Toe-
komstig Energiek en Rende-
rend Centrum Rhenen) ini-
tiatieven om het onderhoud 
aan de binnenstad te verbe-

teren. Door bezuinigingen 
dreigt het straatbeeld van 
het centrum te verpauperen. 
“Er is een gezamenlijk pro-
ject van de gemeente Rhenen 
en het UWV voor stageplek-
ken, waarbij jongeren, met 
behoud van uitkering, werk-
ervaring opdoen. Wij zijn in 
overleg om op deze wijze het 
komende half jaar enkele 
jongeren onze binnenstad 
schoon te laten houden door 
zwerfvuil en onkruid te 
verwijderen. Daarnaast rap-

porteren zij zaken, die door 
de gemeente moeten wor-
den aangepakt, zoals defect 
straatmeubilair, losliggende 
tegels etc.”  STERC Rhenen 
is ook initiatiefnemer van 
het project Keurmerk Veilig 
Ondernemen.  
“In dit project werken we sa-
men met het Centrum voor 
Criminaliteitsbestrijding en 
Veiligheid, de gemeente, po-
litie en brandweer. Daarmee 
moet de binnenstad  veiliger 
worden.’’

Jongeren van stichting OvJ bezig met het ophangen van de Hanging Baskets. Dat gebeurt onder 
auspicien van de Rhenense ondernemersclub STERC.     Foto Peter Kühl

Riviertocht over 
de Nederrijn
RHENEN - Wie een rivieroe-
vervaart maakt ontdekt u de 
prachtige noordoever van 
de Nederrijn. Dat kan weer 
op zaterdag 3 mei wanneer 
de Blauwe Bever een ri-
viervaart maakt. Tijdens de 
tocht vertelt de gids alle bij-
zonderheden. 
Het schip kan bij elke krib 
aanleggen. Dan gaat men 
van boord en wordt er een 
korte wandeling gemaakt 
in één van de fraaie gebie-
den van het Utrechts Land-
schap. 
Zaterdag 3 mei kan men van 
14.00 – 16.30 uur met de 
Blauwe Bever van Utrechts 
Landschap deze vaart ma-
ken. 
De kosten zijn 10,00 euro 
voor beschermers of 14,00 
euro voor niet beschermers. 
Kinderen van 6 t/m 12 jaar 
betalen 7,00 euro (t/m 5 jaar 
gratis). 

Reserveren
Reserveren (verplicht) kan 
bij VVV Wijk bij Duurstede, 
tel. 0343-575995 of via www.
utrechtslandschap.nl/varen
Vertrekpunt  Rivieroever-
vaart: Parkeerplaats aan de 
N225 tussen Elst en Rhenen 
(bij bedrijf PAKO, Utrecht-
sestraatweg 149, 3911 TS 
Rhenen). Volg het bord “Par-
keren Safariboot de Blauwe 
Bever”.
Kijk voor aanvullende infor-
matie over de tochten met 
de Blauwe Bever op:

www.utrechtslandschap.
nl/varen



Open Ochtend 
Bellefleur 
DODEWAARD - Op woensdag 
7 mei houdt basisschool 
De Bellefleur (Dodewaard) 
weer een Open Ochtend. 
Van 09.00-12.00 uur is ie-
dereen van harte welkom 
om een kijkje te nemen in 
alle groepen. Men kan ken-
nismaken met nieuwe leer-
methoden via digiborden en 
tablets, met leren uitgaande 
van de Meervoudige Intel-
ligentie en Engelse les vanaf 
groep 1. Dit alles in een 
rustige omgeving en met re-
latief kleine groepen. Leer-
krachten en directie staan 
de bezoekers graag te woord 
om mogelijke vragen te be-
antwoorden. Wie op een 
andere datum wil komen, 
neem dan contact op met de 
school: info@de-bellefleur.
nl of 0488-411260, Marijkel-
aan 1 in  Dodewaard.

Wandelen in de 
Over-Betuwe
DODEWAARD - IVN RijnWaal 
houdt een vogelwandeling 
op zondag 4 mei. Locatie is 
de Over-Betuwe. De organi-
satie laat weten: ‘‘Genieten 
met IVN Rijn Waal van de 
veldleeuwerik, gele kwik-
staart, grasmus, blauwborst 
en andere zomergasten in 
de Waalwaard bij Dode-
waard. Met Ben Brouwer 
vertrekken we op zondag 4 
mei om 7.00 uur vanaf afrit 
Waalwaard, Waalbandijk 
68 in Dodewaard. Stevig 
schoeisel is aanbevolen.’ 
Info: 0653927477.
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