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De Zakelijk-pagina
is bestemd voor zakelijk
nieuws van adverteerders
in deze krant.

Wie iets te melden heeft
voor deze rubriek kan
contact opnemen met onze
verkoopmedewerkers.
Kijk voor contactgegevens in
het colofon bij Verkoop.

Open dag bij
Veld en Beek

Deuren atelier voor iedereen open

Feike Klomp
DOORWERTH Producten proeven,
beleven, ervaren, dieren aaien. Op
zondag 22 oktober is het weer
Open Dag bij biologische boerderij
Veld en Beek in Doorwerth. De
deuren van de boerderij staan dan
wagenwijd open voor jong en oud.
Tijdens de Open Dag staan
proeverijen centraal.

Femke Nout viert
zeventigjarig
bestaan bedrijf
Feike Klomp

SECRETAIRE ,,Ries was zeer belang-

rijk voor de zaak, die hij zelf in 1947
in de Voorinkstraat startte. Naast
antiekrestauratie richtte hij zich ook
op de productie van nieuwe meubels. Bijvoorbeeld de secretaire.
Deze is nog steeds terug te zien in
het logo van mijn bedrijf.” In 1991
verhuisden beiden naar een nieuwe
locatie op de Johannahoeve. Rond
haar 25e nam ze de zaak over.
In 2006 verkaste Femke Nout haar
bedrijf naar de huidige plek, aan de
Christiaan de Wetstraat. Hier was
eerst Bouwbedrijf Otten gevestigd.

Marco Vellinga

OOSTERBEEK
Het familiebedrijf
Femke Nout Antiekrestauratie &
Meubelstoffering bestaat zeventig
jaar en dat mag iedereen meevieren.
Op zaterdag 21 oktober zet eigenaresse Femke Nout de deuren van
haar atelier open. De creatieve restaurateur en meubelstoffeerder is
een begrip in Oosterbeek en omgeving. ,,Het is dankbaar werk om te
doen. Mede dankzij mijn vader Ries
Nout. Hij was een enorme inspiratiebron voor mij.”

Femke Nout (55) kreeg het stofferen
en restaureren van stoelen en andere meubels duidelijk met de paplepel ingegoten. ,,Als kleuter liep ik
al in de werkplaats van mijn vader
rond. Altijd wilde ik hem helpen. Ik
hielp hem met stoffen selecteren,
zette dingen in elkaar of gaf hem
materialen aan.” In 1979 kwam ze bij
haar vader in de leer, en daar plukt
ze nog steeds de vruchten van.

pp Femke Nout in haar atelier.

In 2011 onderging de werkplaats
een grondige verandering. Er werd
een scheiding aangebracht waardoor er twee ruimtes ontstonden.
,,Een werkplaats en een showroom
annex ontvangstruimte. Hier kunnen klanten bijvoorbeeld mijn ruime stalencollectie bekijken.”
Nout: ,,We hebben dertig jaar met
veel respect met elkaar samengewerkt. Mijn vader overleed op 24
april 2009 op negentigjarige leeftijd.
Tot op de laatste dag was hij vaak in
het atelier te vinden. Ik herken zoveel van hem in mijzelf. Het ondernemende, dat creatieve. Altijd vol

met ideeën en inspiratie.”
FEESTJE En nu is het tijd voor een
feestje vindt ‘de dochter van’. ,,Zeker, vooral als eerbetoon aan Ries.
Verder is het een mooie gelegenheid
voor mijn relaties, maar ook voor iedereen die nieuwsgierig is, hier een
kijkje te nemen.”
Femke Nout tovert oude (zit)meubelen om tot nieuwe. ,,Dat is mijn
kracht. Ik stoffeer niet alleen, ik
herstel oude meubels compleet naar
wens.” Op die manier kan je toch
weer gebruikmaken van bijvoorbeeld dat ene erfstuk met een hoge
emotionele waarde. ,,Bovendien is

het ook weer bruikbaar in het interieur.”
Open Huis. Zaterdag 21 oktober.
Aanvang 14.00 uur. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje
en krijgt de gelegenheid om het atelier te bekijken.

a Femke Nout Antiekrestauratie &
Meubelstoffering
Christiaan de Wethstraat 4a,
6861 DL Oosterbeek.
T: 026-3333500.
M: 06-46162450.
I: www.femkenout.nl
E: info@femkenout.nl

Er zit al tien jaar veel muziek in T2muziek
Breed aanbod,
kwaliteit en
speelplezier

examen afleggen bij het internationaal erkende Engelse instituut Associated Board of Royal Schools of
Music (ABRSM). De blaas-en slagwerkleerlingen kunnen zich opgeven voor de bekende HAFA-examens.”

Feike Klomp

Muziek maken is leerzaam, ontspannend en gewoon vreselijk leuk

Marco Vellinga

HEELSUM T2muziek bestaat tien
jaar. Tijd voor een muziekfeestje.
Sinds de start in 2017 is er door Annette Veltkamp en Simon de Jong
veel bereikt. Inmiddels werkt
T2muziek op diverse gebieden samen met verenigingen, stichtingen,
orkesten en koren. Daarnaast bestaat T2muziek uit een team van vijf
bevoegde docenten. Het is duidelijk
dat er veel muziek in T2 zit.

Talloze leerlingen bespelen inmiddels een instrument. Ook zijn er,
onder bezielende leiding van Simon
de Jong, verschillende koren ontstaan. ,,En dat allemaal in Renkum
en Heelsum. Van het T2 jeugdkoor,
Mannenkoor M.I.O, Vrouwenkoor
Femmes Vocales, het Heelsums GelegenheidsKoor tot Katholieke kerkkoren. Twee van onze koren traden
al eens op tijdens een kerstconcert
van het projectorkest Symphonic
Friends in De Doelen in Rotterdam.
Een mooie ervaring.”

17

pp Simon de Jong en Annette Veltkamp vieren het tienjarig bestaan van T2muziek.

om te doen. Dat zijn de uitgangspunten. T2 beschikt over een eigen
studio en geeft daarnaast lessen in
de Gereformeerde kerk en de Katholieke kerk aan de Kamperdijklaan.
VEELZIJDIG Het vijfkoppige docententeam is veelzijdig. Veltkamp verzorgt de lessen voor viool/altviool,
piano, klavecimbel en keyboard.
Daarnaast geeft zij muziektheorie.
,,Ik geef zelfs een leerling via Skype

les. Dat is een leuke manier van doceren, en sluit aan bij deze moderne
tijd.” Daarnaast zijn er drie freelance docenten voor koper- en houtinstrumenten en voor slagwerk.
,,Simon houdt zich naast zijn koorwerk bezig met zang, (bas)gitaar en
blokfluit.”
ABRSM Een van de highlights bin-

nen T2 is het examen. Veltkamp:
,,Leerlingen zang, viool, altviool,
piano en gitaar kunnen bij ons een

De Jong: ,,Wij organiseren reizen
voor orkesten en ensembles uit het
buitenland. In 2018 verzorgen wij
bijvoorbeeld de concerttour van
een Engelse harmonie en een Engels jeugdorkest van a tot z. Van het
onderkomen, het vervoer, repetitieruimte tot een concertplek in de regio.” Sinds januari van dit jaar verzorgt T2muziek de jeugdopleiding
van Heelsums Harmonie en heeft
daarom ook het leerlingenorkest
onder zijn hoede.
Samen met Heelsums Harmonie
organiseert T2muziek een talentenjacht. Ben je goed in zingen of speel
je een instrument? Opgeven kan tot
zaterdag 21 oktober. De voorrondes
vinden plaats op zaterdag 28 oktober in De Rijnkom.

a T2 Centrum voor Muziek

Pannekoeklaan 5, Heelsum
T: 0317-35 62 25
E: info@t2muziek.nl
I: www.t2muziek.nl

Wieringa: ,,Bijvoorbeeld ons
nieuwe brood, in samenwerking
met de Seelse Bakker, de Renkumse Molen en Geldersch Landschap
& Kasteelen. Het brood is
gebakken van eigen rogge en
tarwe. De tarwe komt uit de
kleigrond rond Kasteel Doorwerth.
Een mooi samenspel van verschillende kwaliteiten. En dat proef je
terug in het luchtige brood dat
voor zeventig procent uit tarwe
bestaat en dertig procent uit
rogge. De Seelse Bakker uit
Doorwerth heeft er weer een
smaakvol product van gemaakt.
Wij hebben het wekenlang getest
en geproefd. Nu is het de beurt
aan de bezoekers komende
zondag.”
Er kunnen ook aardappels
geproefd worden. ,,Onze oogst is
enorm dit keer. De omstandigheden daarvoor waren uitstekend.
Daarom nodigen wij bezoekers uit
om de ‘Agria’ te proeven.” De
‘Agria’ is een ras ontwikkeld door
producent Agrico.” Daarnaast
staan er in de stal lange tafels met
andere biologische ‘home
made’-producten. Dus proeven
maar.
GROEI Veld en Beek maakt stap
voor stap een groei door. ,,Sinds
2012 is de Coöperatieve Vereniging Veld en Beek opgericht met
inmiddels meer dan 2300 leden.
Ben je lid dan kun je boodschappen bij ons doen.’’
De leden van de coöperatieve
vereniging kunnen in verschillende
plaatsen in de regio terecht om
zelf producten uit koelwagens te
halen. Deze staan op slimme
plekken: Renkum (bij Multimate),
Oosterbeek (Hartenstein),
Bennekom (Langesteeg/Dr. W.
Dreeslaan), Wageningen (achter
de AH) en natuurlijk bij Veld en
Beek zelf. ,,De sleutel past op elke
koelwagen. We zien zelfs toeristen
die hier af en toe op vakantie zijn
die zich opgeven. Of wandelaars
lopen spontaan bij de boerderij
binnen, en worden vervolgens lid
van de coöperatie.”
KASSTAL De boerderij zelf is de
laatste jaren ook flink uitgebreid.
De ‘kasstal’, zoals het team de
vernuftige stal noemt, is zowel in
de zomer als de winter te gebruiken. Wieringa: ,,Tijdens de Open
Dag, gaan de koeien weer naar
binnen. Op de vloer komen
houtsnippers waar ze zich de
komende maanden prettig bij
voelen. Ondertussen stoppen we
in dezelfde stal met de teelt van
tomaten, paprika’s en courgettes,
want die tijd is nu voorbij.
Daarmee gebruiken we de
moderne ‘kasstal’ op een slimme
manier.”

De Open dag op zondag 22
oktober duurt van 13.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.

a Facebook: Biologische boerderij
Veld en Beek
Fonteinallee 33, Doorwerth
W: www.veldenbeek.nl
E: info@veldenbeek.nl
T: 06-21516966

