
Restaurant Vendel 
presenteert nieuw team
Een complete make-
over in anderhalve 
week, het klinkt als 
een televisie-format 
waar het onmogelijke 
mogelijk gemaakt moet 
worden. Bij Restaurant 
Vendel denken ze daar 
anders over. Afgelopen 
weken is er een strakke 
planning voorbereid 
die ervoor zorgt dat het 
vernieuwde restaurant 
aan de Vendselseweg 
in Veenendaal op 3 
november open gaat voor 
lunch, diner en borrels.

VEENENDAAL - Het nieuwe 
interieur wordt sfeervol en 
eigentijds met een aantal 
gedurfde elementen. Na de 
overname door Restaurant 
De Hof werd aangekondigd 
dat er een heel nieuw con-
cept rondom het Veenen-
daalse restaurant wordt 
neergezet met als titel “snea-
kers en naaldhakken”. Het 
restaurant moet een nieuwe 
hotspot worden in de regio, 
waar geen ingewikkelde 
dresscode geldt. Zowel de 
zakenman die met relaties 
komt lunchen of borrelen, 
als familie die komt dineren 

moet zich thuis voelen in 
deze setting. Niet meer sta-
tig dineren in een “fluister-
restaurant”, maar een gezel-
lige middag of avond; casual 
of in colbert. Een flitsend 
interieur, nieuwe menu-
kaart en website, allemaal 
onderdelen die het concept 
vormgeven. Maar uiteinde-
lijk zijn het de mensen die 
het verschil maken. Rutger 
de Ruiter presenteerde af-
gelopen zaterdag het nieu-
we team van Vendel. Een 

team dat in de “sneakers en 
naaldhakken”-gedachte de 
nette schoenen in de kast 
zet en de sneakers aan doet. 
Een team van frisse, jonge 
mensen met één gedeelde 
passie: gastheerschap! Het 
zorgen voor een tevreden 
glimlach bij elke gast die 
na zijn of haar bezoek het 
restaurant verlaat moet de 
standard zijn. 
. Vanaf 3 november staat het 
team van dinsdag tot en met 
zaterdag vanaf 11.30 uur 

klaar voor lunch, diner en 
borrel. Ook zijn er mooie ar-
rangementen voor zakelijke 
of privé evenementen, zoals 
een personeelsfeest of huwe-
lijk. Het is ook mogelijk om 
Vendel op zondag of maan-
dag af te huren. Er wordt nu 
gewerkt om op tijd klaar te 
zijn voor het  “Sneak Pre-
view” openingsfeest voor 
relaties en bekenden op vrij-
dag 30 oktober, en voor de 
“Dinner Try-Out” een dag 
later. 

De nieuwe gezichten van Restaurant Vendel zijn er klaar voor en kunnen niet wachten totdat de 
gasten verrast gaan binnenkomen, en met een glimach weer naar huis gaan.

Opbrengst 
collecte
RHENEN - De collecte voor 
KWF Kankerbestrijding in 
Rhenen heeft 10.944,15 euro 
opgebracht. Wie de collec-
tant gemist heeft, kan alsnog 
een gift overmaken.

Leren over 
humanisme
VEENENDAAL - Het Humanis-
tisch Verbond organiseert 
voor iedereen die geïnteres-
seerd is in humanisme en fi-
losofie de Introductiecursus 
Humanisme in Veenendaal 
op vier achtereenvolgende 
woensdagavonden in no-
vember. Leer het geheim 
van een goed gesprek met 
Socrates, verstandig genie-
ten met Epicurus en kri-
tisch te blijven met Hannah 
Arendt. Docent Roland Ger-
ritsen geeft een introductie 
in de humanistische denk-
wereld en onder zijn leiding 
onderzoeken de deelnemers 
samen met de andere deel-
nemers uw eigen levens-
houding. Hoe sta ik in de 
wereld? Hoe maak ik mijn 
keuzes? Wat vind ik waar-
devol? Levensvragen die al 
zo oud zijn als de mensheid; 
die ook gesteld zijn èn be-
antwoord door oude en he-
dendaagse denkers.
Data 4, 11, 18 en 25 novem-
ber, Spectrum, Kees Stip-
plein 72, 3901 TP Veenen-
daal van 19.30 – 22.00 uur.

Joke Pothoff, E: joke@
studiopothoff.nl, 06-
11382112



Bijeenkomst 
van Oud-
Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - Op dinsdag-
avond 27 oktober is er in 
partycentrum Boschzicht 
een avond van Vereniging 
Oud-Scherpenzeel. De heer 
Peter van Beek, gemeentear-
chivaris van Scherpenzeel, 
zal in een presentatie laten 
zien wat het Gemeentear-
chief, dat in Ede is geves-
tigd, allemaal in huis heeft 
en hoe archieven door bur-
gers kunnen worden geraad-
pleegd. Ook vertelt de archi-
varis hoe gedigitaliseerde 
bronnen zijn te doorzoeken. 
Na de pauze wordt de ge-
schiedenis van boerderijen 
De Pol en Wittenberg ver-
teld. Iedereen welkom op 
Burgemeester Royaardslaan 
4, start 19.30 uur. 

Mantelzorgers in 
Mantelzorgcafé
VEENENDAAL - Iedere eerste 
donderdag van de maand 
kunnen mantelzorgers te-
recht in het Mantelzorgcafé 
Veenendaal. 
Hier kunnen mantelzorgers 
elkaar ontmoeten, iets crea-
tiefs doen of praten met een 
vrijwilliger of deskundige. 
Het café wordt gehouden op 
Duivenwal 1 tussen 13.15 
en 16.00 uur. Om 14.00 uur 
begint het informatieve ge-
deelte. Op donderdag 5 no-
vember is er informatie over 
dementie. Info: Veens-cen-
trale Steunpunt Mantelzorg, 
0318-544131.


