
Lampion voor beste vrijwilliger
VEENENDAAL - Op maandag-
avond 9 november wordt 
bekend wie de vrijwilligers-
prijs De Lampion 2015 mee 
naar huis neemt. 
De prijsuitreiking vindt 
plaats tijdens het mantelzor-
gers- en vrijwilligersfeest in 

De Basiliek in Veenendaal. 
Het thema dit jaar is ‘inno-
vatie’. De drie genomineer-
den voor de vrijwilligers-
prijs 2015 zijn: Stichting 
Netwerk voor jou, Stichting 
BewegingsRecreactie (SBR) 
Veenendaal en Kees van 

Doorn die zich inzet om 
verstandelijk beperkten via 
zijn supermarkt in de maat-
schappij te laten integreren. 
De organisatie is in handen 
van Veens. Aanmelden via 
www.vrijwilligersfeestvee-
nendaal.nl of 0318-544131.

VEENENDAAL - Afgelopen vrij-
dag was het moment daar, 
het moment dat alles tot in 
de kleinste details moest 
kloppen. Bekenden en re-
laties van Restaurant Ven-
del aan de Vendelseweg in 
Veenendaal waren namelijk 
welkom voor de ‘Sneak Pre-
view’ opening. De interesse 
was groot, het terras moest 
worden overkapt en ver-
warmd om iedereen plaats 
te bieden. Een dag later 
stond de ‘Dinner Try Out’ op 
het programma. Spannend 
was het wel voor Jan-Egbert 
Bos, Rutger de Ruiter en ie-
dereen die de afgelopen we-
ken betrokken is geweest bij 
de overname door Restau-
rant De Hof en de complete 
restyling. Een race tegen de 
klok met vrijdag 30 oktober 
als deadline. Alle gasten ge-
noten tijdens de avond van 
de dranken, amuses en live 
muziek. Het nieuwe imago 
werd goed ontvangen, een 
nieuwe hotspot in Veenen-
daal is geboren. Op de Face-
bookpagina van Restaurant 

Vendel staan foto’s en een 
aftermovie waarop goed te 
zien is waarom gekozen is 
voor de slogan ‘Sneakers en 
naaldhakken’. De stijlvolle, 
maar ongedwongen am-
biance van het restaurant 
zorgt ervoor dat iedereen 
zich thuisvoelt. Het feest en 
de ‘Dinner Try Out’ toonden 
aan dat Vendel uitermate 
geschikt is voor meer dan 
lunch en diner, zoals be-

drijfsborrels, feesten en hu-
welijken. Voor bedrijven die 
interesse hebben voor kerst- 
of nieuwjaarsborrels zijn er 
arrangementen voorbereid. 
Inmiddels is de nieuwe 
website gelanceerd op res-
taurantvendel.nl met foto’s 
van het interieur, de nieuwe 
menukaart en mogelijkhe-
den. Vendel is open van 
dinsdag tot en met zaterdag 
vanaf 11.30 uur.

Restaurant Vendel in 
Veenendaal in stijl geopend

Afgelopen vrijdag werd restaurant Vendel feestelijk heropend. Er 
waren enkele honderden gasten aanwezig om dit mee te maken.


