
De wereldwinkel  
 

Bij de wereldwinkel werken 26 vrijwilligers die graag voor u klaar staan en u meer willen vertellen over Fairtrade.   

Vrijwilligerster Petra Kallen:  Begin november hadden we Fairtrade week. Deze week hebben we extra veel producten 
onder de aandacht gebracht. In de wereldwinkel. Onder andere Seepje en Tony Chocolony’s.  

Seepje is een natuurproduct uit Nepal. De vruchten groeien aan een boom. Wanneer de super schillen in aanraking 
komen met water wordt het een superzeep. Het is 100 % plantaardig. Er werken 35 mensen aan Seepje. De meeste 
plukkers zijn mannen, de vrouwen werken voornamelijk in een soort fabriek.  

Tony chocolade heeft weer drie nieuwe smaken uitgebracht.  

Voor ons een goede aanleiding om daar tijdens de Fairtrade week  
extra aandacht aan te besteden.  

Klanten konden tijdens de week proeven (h)eerlijke chocolade.  

Kies voor Fairtrade, een cadeau met een boodschap!   
Het werkcafé 

In het Huis van de Gemeente in Rhenen is sinds februari 2016 het werkcafé 
geopend. Het is een initiatief van Zideris om mensen met een beperking 
d.m.v. dagbesteding weer te laten 
participeren in de samenleving.  

Sinds 4 weken werkt hier ook 
Jorijn Visser als vrijwilliger: “Ik ben 
in het werkcafé terecht gekomen 
door iemand van Zideris. Het cafe 
wordt onderhouden door cliënten 
van Zideris, zij werken hier onder 
begeleiding. In het restaurant kun 
je een kopje koffie of thee drink-
en. Je kunt hier lunchen, er zijn 
elke dag 2 luxe broodjes, maar een 
broodje kaas kun je hier ook 
bestellen. Verder kun je er heer-
lijke taart en bonbons bestellen, 
wel graag minstens 2 dagen van te 
voren. Ik heb jaren in de horeca 
gewerkt, dus ik heb het heel erg 
naar mijn zin. Mijn werkzaam-
heden zijn; bestellingen opnemen, 
koffie en thee maken, bestellingen 
doorgeven aan de keuken, 
afrekenen en bedienen. Komt u 
ook een keer langs in het werk-
cafe?”.      

   Jorijn Visser  
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 Mensen van waarde 
  

Ik ben ontzettend trots en dankbaar voor wat u nu in handen heeft! Niet zozeer het papier of de folder zelf, maar vooral op de inhoud. Ik ben trots op 
alles wat de ChristenUnie in Rhenen mag bereiken. Maar ook blij met al die mensen die van waarde zijn voor Rhenen op hun eigen manier. En daarom 
vindt u ook verhalen in deze cirCUlaire die helemaal niet direct uit de koker van de ChristenUnie komen. Maar we zetten ze graag in de spotlights omdat 
we het prachtige voorbeelden van hoop vinden. 

In 2010 kwam de ChristenUnie voor het eerst in de gemeenteraad, en nu in 2016, mag ook een wethouder zich dagelijks inzetten voor Rhenen, Elst en 
Achterberg. In deze cirCUlaire leest u iets van waar wij ons mee bezighouden. We proberen het tastbaar te maken op deze manier. Te laten zien wat het 
betekent om 'politiek actief te zijn'. Dat staat veel dichterbij u dan u misschien denkt of vindt. Want alle gezichten die u hieronder ziet zijn van mensen 
die gewoon uw buurvrouw of buurman kunnen zijn. Zij zetten zich belangeloos in voor hun omgeving, onze samenleving.  

De komende periode zijn er Tweede Kamerverkiezingen (maart 2017) en bereiden we ons alweer hard voor op 
de Gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018). Deo Volente, zo God het wil. Want dat is hoe we het werk willen 
doen: wij willen ons geloof een stem geven. Het geloof dat God mensen wil inzetten om het goede te zoeken 
voor ieder mens, voor de toekomst van onze kinderen. 

Wij kunnen daar best nog wat extra hulp bij gebruiken. Want, hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Als u iets 
op uw hart heeft, als u iets wilt bereiken of als u uw ei kwijt wilt, of wat dan ook, dan bent u bij ons altijd van 
harte welkom. Wij zoeken geen mensen bij functies, maar willen vooral dat u doet wat u graag wilt doen. Zo-
dat ook u van waarde kunt zijn! 

Namens de ChristenUnie mag ik ook kandidaat voor de Tweede Kamer zijn. Of ik dan ga stoppen met me in-
zetten voor Rhenen? Zeker niet. Mijzelf inzetten voor de landelijke campagne van de ChristenUnie zie ik als 
een verlengde van de Rhenense uitdagingen. Of ik de gemeenteraad verwissel voor de Tweede Kamer? Dat zal 
de tijd leren en ligt natuurlijk vooral aan u, de kiezer… ;-) 

Nico Drost, fractievoorzitter ChristenUnie Rhenen en Gemeenteraadslid 

cirCUlaire  van ChristenUnie Rhenen Samen in Foodvalley  
 

De gemeente Rhenen doet mee in het samenwerk-

ingsverband Regio FoodValley.  Dat bestaat uit de  ge-

meenten Veenendaal, Renswoude, Wageningen, Ede, 

Scherpenzeel, Barneveld, Nijkerk en Rhenen. Naast dat het goed is dat gemeenten de 

samenwerking met elkaar zoeken, hebben we ook nog een belangrijke doelstelling: Met de 

Wageningen University en Research (WUR) als belangrijke motor, hebben we ons ten doel 

gesteld om wereldwijd een belangrijke regio te worden op gebied van voedsel. 

Voedsel wordt de komende tientallen jaren een heel belangrijk wereldwijd thema.  Voor 

onze regio levert dat werkgelegenheid op, 

maar we dragen zo ook ons steentje bij aan dit 

belangrijke vraagstuk.   

Namens de gemeente Rhenen is Jolanda de 

Heer (wethouder) lid van het regiobestuur 

FoodValley, en is Nico Drost (fractievoorzitter) 

voorzitter van de regiocommissie FoodValley. 

Netwerk voor Nieuwkomers  

De Stichting Netwerk voor Nieuwkomers (NvN) is een initiatief van 
een groep mensen uit Rhenen. Dit met als doel om nieuwkomers in 
de gemeente Rhenen te verwelkomen en deze mensen te helpen 
integreren.  Met ‘nieuwkomers’ bedoelen we iedereen die in de 
gemeente Rhenen komt wonen. In de praktijk zullen dit vooral 
statushouders zijn. Dit zijn veelal vluchtelingen die van de overheid 
een verblijfsvergunning hebben gekregen. Integreren in onze ge-
meente is voor veel nieuwkomers moeilijk.   

Het NvN wil door het inzetten van vrijwilligers de nieuwkomers 
helpen zo snel mogelijk een eigen en zelfstandig leven op te bouwen. 
U kunt denken aan hulp bij het leren van onze taal, fungeren als 
gastgezin, sociaal contact, of gewoon praktische hulp in de vorm van 
vervoer of het uitvoeren van een klus. Bent u geïnteresseerd en wilt 
u meer informatie over het NvN of meehelpen als vrijwilliger, dan 
bent u meer dan welkom! Kijk op onze website (www.nvnrhenen.nl) 
of u kunt mailen naar info@nvnrhenen.nl. Een eventuele financiële 
bijdrage kunt u overmaken naar NL83 TRIO 0777872390 t.n.v. 
Stichting Netwerk voor Nieuwkomers. 

Loket sociale dienst 

Loket sociale dienst is weer terug in Rhenen. 

Vreewijk  

In 2012 besloot de raad op voorstel van de  

ChristenUnie om over te gaan op volledige  

niewbouw van Vreewijk. Een prachtige wijk.  

Tijd voor samenwerken aan groene energie & slimme besparingen  

Het is heerlijk om in Rhenen te wonen en het is nog mooier als de zon schijnt. Ik geef toe, het schoot door me heen toen het in september zo lang 
prachtig zomerweer bleef; “die klimaat verandering is zo gek nog niet”. Maar als je dan leest over de woestijnvorming in Zuid-Europa en de ongekende 
verkleining van het poolijs dan snap je dat de wereldwijde temperatuurstijging een serieus probleem is. Een probleem dat alleen kan worden opgelost 
als iedereen meewerkt.  

Onze wereldleiders hebben in Parijs vorig jaar daarom een belangrijk signaal afgegeven. Niets doen is onverantwoord. Ons land staat daarbij op flinke 
achterstand. In Europese lijstjes staan we vrijwel onderaan als het gaat om energiebesparing en opwekking van duurzame energie.  

Vanuit Rhenen is er goed nieuws, de gebouwen van de gemeente zijn 
bijna allemaal uitgerust met zonnepanelen.  

Maar dan hebben we het goede nieuws wel gehad.  Er zijn maar weinig 
zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijfsgebouwen, er staat 
geen windmolen in Rhenen en verder zijn er helaas nauwelijks invester-
ingen gedaan om energie te besparen. 

Daarom zal de ChristenUnie in de komende periode zich sterk maken 
voor lokale maatregelen. Op ons lijstje staan de volgende wensen:   

 Goedkope financiering van energiebesparing en energieopwekking 
door particulieren via een “revolving fund”. Daarin gaat de ge-
meente financieel voorschieten en huurders, huiseigenaren en bed-
rijven lossen af over een lange periode.  

 Een vooronderzoek naar de mogelijkheden om een “burgermolen” 
te realiseren op het industrieterrein Remmerden. Een burgermolen 
is een windmolen die wordt gerealiseerd door inwoners van 
Rhenen.  

Wist u trouwens dat er lange tijd een windmolen heeft gestaan op 
Remmerden?  

 

    Rob van de Velde, namens Energiek Rhenen  

Oog voor ieder mens 

Oog voor ieder mens, dus iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Door een 

motie van ChristenUnie en PvdA staat dit op de Agenda in de gemeenteraad Rhenen. 

Verbinding van mensen vormt het hart van de samenleving, de ChristenUnie draagt activiteiten en projecten een warm hart toe die 

zorgen voor verbinding in de samenleving van Rhenen. Hievan zijn veel activiteiten in Rhenen, van enkele kunt u hier lezen. 

De cirCUlaire is een unieke uitgave van de lokale afdeling ChristenUnie Rhenen.            rhenen.christenunie.nl De cirCUlaire is een unieke uitgave van de lokale afdeling ChristenUnie Rhenen.            rhenen.christenunie.nl 

Nieuw kunstgras Elst 

Voetbalverenigingen Elst mogen 

gaan voetballen op kunstgras, 

waarbij veiligheid natuurlijk voorop 

staat! 



Schuldhulpmaatje  

Ik ben als vrijwilliger werkzaam voor “Schuldhulp Maatje locatie Rhenen”. Ik trek als “schuldhulpmaatje” op met 
mensen die door een ongelukkige samenkomst van omstandigheden de grip op de financiën kwijtgeraakt zijn .  

Waar help ik als schuldmaatje mee? Ik help om weer inzicht te krijgen in de omvang van de schulden, inkomsten en 
uitgaven. Samen zoeken we naar manieren om de uitgaven te beperken en de inkomsten te vergroten.  

Daarnaast begeleid ik de persoon naar een schuldhulpverleningstraject, dat voor inwoners van de gemeente Rhenen 
wordt uitgevoerd door Vitras in Veenendaal. Dit traject biedt de cliënt de kans om na drie jaar volledig schuldenvrij 
te zijn. Verder drinken we ook samen koffie, praten we over het weer en over wat de omstandigheden met iemand 
doen en hoe daarmee om te gaan.  

Steeds meer mensen in Nederland komen in financiële nood. Door bijvoorbeeld het verlies van werk, ziekte, echt-
scheiding of psychische problemen. Meer mensen hebben tegenwoordig niet geleerd om goed met geld om te gaan terwijl het nog altijd heel eenvou-
dig is om geld te lenen.  

 “Schuldhulpmaatje” is op steeds meer plaatsen een begrip. Nederlandse kerken en christelijke organisaties hebben deze nood onderkend en zijn ge-
steund door de politiek in beweging gekomen. Ook in Rhenen zijn schuldhulpmaatjes actief. De doelgroep zijn de inwoners van Rhenen die financieel in 
de problemen zitten, of dreigen te komen. De schuldhulpmaatjes doen dit werk vrijwillig. Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en zij beschikken over 
veel naslagwerk. Ook komen ze regelmatig bij elkaar voor bijscholing en om kennis en tips onder elkaar uit te wisselen.  

Het doel is om mensen te helpen om grip krijgen op hun financiën en ze daarmee terug te brengen 
naar een kostbaar goed: vrijheid! Meer informatie over SchuldHulpMaatje kunt u vinden op de 
website schuldhulpmaatje.nl, voor contact met SchuldHulpMaatje Rhenen kunt u een email sturen 
naar “shmrhenen@gmail.com”.              
         Frank Koot, Schuldhulpmaatje 

Wethouder Jolanda de Heer – Verheij 

aan het woord 

Zo’n 2,5 jaar geleden begon ik vol goede moed en met veel zin aan het wethouderschap in Rhenen. 
Ik kende Rhenen vooral van buitenaf. De Cuneratoren, de oude stad, de natuur, de cultuur, de res-
taurants. Al redenen genoeg om de stap naar Rhenen te wagen.  

 Nu ken ik Rhenen, Elst en Achterberg meer van binnenuit. Ik heb de heel veel inwoners, organisa-
ties en bedrijven leren kennen. En mijn goede moed en zin zijn alleen maar versterkt.  

Wat een mooie en fijne plek om te werken. Het gaat niet vanzelf, besturen is best ingewikkeld, 
maar samen komen we verder. Samen met in-
woners, gemeenteraad, gemeentelijke organisatie 
en het college van B&W.  

Dit gaat in goede harmonie en een opbouwend 
kritische sfeer. Samen met al die anderen kan ik mijn 
doelen voor kinderen en gezinnen, onderwijs en 
mensen zonder werk en/of een laag inkomen waar 
maken. Iedereen in Rhenen is belangrijk, iedereen 
heeft talenten, iedereen mag meedoen. Er zit veel 
energie en werkkracht in Rhenen, en dat is nodig. Zij 
die het minder hebben om welke reden dan ook 
ondersteunen en helpen we graag. 

Rhenen is een niet al te grote gemeente. Dat be-
tekent dat je ook moet samenwerken met andere 
omliggende gemeenten. Met veel plezier zet ik 
Rhenen in de regio foodvalley op de kaart. Wij heb-
ben anderen nodig, maar anderen ons ook. 

Ons college zet in op duurzaamheid en goede zorg. 
Dat past bij goed rentmeesterschap. Er is veel 
aandacht voor een goede ontvangst van mensen die 
huis en haard hebben moeten verlaten en in Rhenen 
een nieuwe toekomst beginnen. Daar voel ik me erg 
bij thuis.  

Als wethouder van de ChristenUnie probeer ik va-
nuit mijn levensovertuiging te zoeken naar recht en 
gerechtigheid en naar het goede voor de stad. Ik 
ervaar God als mijn Levensbron. Hij geeft mij kracht 
en die wil ik graag inzetten voor iedereen, van welke 
achtergrond dan ook.  

    Jolanda de Heer-Verheij,  
    Wehouder gemeente Rhenen 

De wereld op zijn kop! 

Eigenlijk is het vreemd, de wereld op zijn kop: we zetten keurmerken op producten om aan te geven dat deze 
producten op een verantwoorde manier zijn gemaakt en dat de producent een eerlijke prijs voor zijn product heeft 
ontvangen. In feite moeten we ons schamen! Het zou andersom moeten: Een waarschuwing op een product 
waarbij dit niet het geval is! Maar de werkelijkheid is anders en daarom heeft de ChristenUnie zich, samen met an-
deren, voor 100% ingezet voor de titel “Fairtrade Gemeente”! 

Tijdens de cursus “Welkom bij de ChristenUnie”, kwamen initiatiefnemers Rien van Harten en Astrid Rooseboom in 
contact met een raadslid uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een actief voorvechter van de campagne “Heel Ne-
derland Fairtrade”. Wij werden toen enthousiast voor dit principe en hebben in onze gemeente gelukkig meer 
mensen gevonden die zich daarvoor wilden inzetten. Onze motie in februari 2013 heeft er toe geleid dat de Ge-
meente Rhenen voor de titel “Fairtrade Gemeente” is gegaan. 

Het heeft geruime tijd geduurd voordat we zover waren dat we de titel konden aanvragen. Dit hangt namelijk af 
van een behoorlijk aantal criteria waaraan voldaan moet worden. Een bepaald aantal supermarkten met (een vast-
gesteld aantal) fairtrade producten, giftshops, organisaties als scholen, kerken sport– en muziekverenigingen en 
bedrijven.  En uiteraard de gemeente zelf moet waar mogelijk fairtrade producten gebruiken en het principe ook 
uitdragen.. Sinds oktober 2015 zijn wij titelhouder Fairtrade Gemeente en proberen zo ook recht te doen waar dat 
binnen de mogelijkheden ligt!          

          Rien van Harten, voorzitter bestuur ChristenUnie Rhenen  

Renovatie Cuneratoren 

Dit is het grootste en duurste project 

tijdens deze raadsperiode, we zijn blij dat 

dit voortvarend gaat en hopen dat de tor-

en snel weer uit de steigers is. 

JOP:  

En eigen plek voor jongeren  is belanrijk 

voor de onderlinge band.  De eerste Jon-

geren Ontmoetings Plek is een feit 

Oog voor ieder mens 

Zorg in iedere kern is een speerpunt 

van de ChristenUnie.  Dankzij 

samenwerking van wethouder   

Simone Veldboer, betrokken Achter-

bergers, provincie en zorgaanbieder 

komt er een zorgvoorziening voor            

iedereen in Achterberg. 

De zorg heeft mijn hart 
 

Toen ik nog een klein meisje was (5 jaar) wist ik al precies wat ik wilde worden later, Zuster. Ik 
had dit op school als volgt getekend. Een klein ziekenhuis met daarnaast een zuster die twee 
keer zo groot was als het ziekenhuis. Of ik daarmee aangaf hoe graag ik het wilde of gewoon 

nog geen gevoel voor verhoudingen had, laat ik in het midden. Ik heb mijn droom gevolgd, heb de inservice A-verpleegkunde opleiding gedaan en ben 
zuster geworden, of zoals we het nu noemen: verpleegkundige.  

Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van deze keuze. Ik werk momenteel als ambulant 
verpleegkundige bij zorggroep Charim. Mijn taken zijn: het beoordelen van acute situaties voor de 
arts, advies geven aan verzorgenden, bijscholingen geven en het uitvoeren van specialistische zorg 
(o.a. infuuszorg). Een super veelzijdige baan dus. 

Wat maakt mijn werk zo leuk? Immers de zorg staat niet altijd even positief in het nieuws, mis-
standen in verpleeghuizen, onderbezetting, bezuinigingen ga er maar aanstaan. Ja dat klopt, het 
werk is zwaar en je hebt het gevoel dat je de mensen niet de aandacht kunt geven die ze verdien-
en. En toch, door oprechte aandacht te geven, in de nabijheid van de cliënten te zijn en inzet van 
kennis maak je het verschil. Door oog te hebben voor de cliënt ga je naast hem/ haar staan, dat 
maakt het de moeite waard. 

Als raadslid mag ik mijn kennis op het gebied van zorg inzetten binnen het gemeentelijk beleid. 
Doordat ik weet wat er nodig is, kan ik het beleid toetsen aan de uitwerking die het heeft. Wat ik 
wil bereiken is een goede zorg, zo dichtbij als mogelijk. Als het kan vanuit het eigen netwerk maar 
zeker professioneel en kundig ondersteund. Zorg is belangrijk en heeft prioriteit.  

Zorg, het heeft mijn hart en dat zal altijd zo blijven. Aan mij als raadslid de taak om de zorg in onze 
gemeente zorg goed mogelijk op peil te hebben en te houden. Dat is waar ik mij voor wil inzetten.
                
    Karin Dieterman,  fractielid ChristenUnie en gemeenteraadslid Rhenen 

 

Buurtgezinnen 
 

Als wethouder jeugd zoekt Jolanda de Heer naar allerlei manieren om ondersteuning te bieden aan gezinnen die dat 
nodig hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk dat kinderen en gezinnen niet onnodig afhankelijk worden van dure, 
zware (jeugd)zorg. Daarom zoeken we naar lichtere vormen die toch effectief zijn.  Een mooi voorbeeld hiervan is het 
project Buurtgezinnen.   

Buurtgezinnen zorgen ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief blijven ontwikkelen. 
Gezinnen die overbelast zijn worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Steunouders 
zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen voor een ander gezin. In Rhenen hebben we door 
deze inzet in een aantal gevallen zelfs kunnen voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst moesten worden. Wat ik 
mooi vind is de wederkerigheid in de aanpak.  

Als een moeder eenmaal per week gaat voorlezen in een gezin, is het mooi als de andere moeder zegt: ik kook voor jullie op een vaste dag in de week. 
Dit maakt steun vragen makkelijker omdat je ook iets terug kunt doen. De steungezinnen 
ontvangen training en begeleiding. Zeker bij complexere situaties is dit belangrijk. Wethouder 
Jolanda de Heer: “Ik ben heel blij dat ik in Rhenen dit project een plaats heb kunnen geven”.   


