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‘Wij doen alles zelf’

Schoolkinderen op
ontdekkingstocht in
paprikakas

De Gelderse
Vakwinkel opent
vanaf 12 juli haar
deuren

Jesek van Sante is de bedrijfsleider
annex aanspreekpunt voor iedereen die binnen komt lopen. Het is
hem op het lijf geschreven, want de
geboren Geldermalsenaar heeft in
het verleden onder andere in Culemborg zijn sporen meer dan verdiend. Eigenaar Jannie Dorrestijn
blijft op de achtergrond actief.
Op dit moment is een complete
ploeg de winkel aan het inrichten.
Een groot deel van de stellingen is al
gevuld, maar er moet ook nog veel
gebeuren. Jesek lacht en schuift bij
aan de koffietafel. Hij heeft plezier
in zijn job en laat weten dat alles
volgens schema verloopt.
KOFFIETAFEL De winkel is ruim van
opzet, overzichtelijk van indeling en
vriendelijk in gebruik. Jesek: ,,Iedere klant is hier welkom en kan hier
terecht. We hebben niet voor niets
de koffietafel midden in de winkel
gezet.’’
Marloes van de dierenafdeling komt
er even bij zitten. Ze heeft weer wat

Neeltje van Triest

GELDERMALSEN De Gelderse Vakwinkel opent vanaf 12 juli haar deuren voor heel Geldermalsen en omstreken. Deze compleet nieuwe
winkel bevindt zich in het pand
waar voorheen bouwmarkt Enter
Klussen & Wonen en daarvoor de
bekende naam Wellner gevestigd
waren. Nadat het pand een tijdje
leeg heeft gestaan, is het nu het domein van De Gelderse Vakwinkel.
Een nieuw concept, een nieuw team
en veel nieuwe gezichten drukken
hun stempel op de zaak.

pp Bedrijfsleider Jesek van Sante geeft De Gelderse Vakwinkel kleur.

dozen leeg en vertelt dat ze straks
de klant gaat adviseren. Ze is door
haar MBO-opleiding helemaal op
de hoogte met de laatste ontwikkelingen in haar vakgebied.
Marloes: ,,Wij verkopen van alles
voor dierverzorging, maar ook geneesmiddelen en detailhandel. Uiteraard met goed advies. En niet zomaar omdat het op het etiket staat,
maar met persoonlijke begeleiding.’’
Als Marloes weer verder gaat met
haar werkzaamheden, komt de zagerij ter sprake. Jesek: ,,Multiplex,
spaanplaat, berk, populier, watervaste betonplex, alles is er. Iedere

klusser kan naar wens uitzoeken en
op maat laten zagen. Er is een vandiktebank aanwezig en we beschikken we over een afkortzaag voor de
juiste lengtes.’’
Jesek wijst daarna op de nieuwe
verfafdeling. De mengmachines
staan keurig in het gelid om alle
kleuren en tinten van de regenboog
te maken. Opvallend is het hoogwaardige merk Global Paint.

kwalitatief hoogstaande maar toch
betaalbare gereedschappen.
Jesek: ,,We doen hier alles zelf. We
voeren geen montagewerk voor
derden uit meer uit, maar weten
wel hoe het werkt. Onze basis is de
winkel, hier zetten we vol op in. We
gaan op 12, 13 en 14 juli helemaal los
en maken er een vrolijke opening
van. De Gelderse Vakwinkel is er
voor iedereen en heeft heel veel te
bieden. Kom binnen en ontdek het
zelf.’’

TUINAANBOD Verder is er een uitgebreid tuinaanbod voor alles waar de
Betuwse klei behoefte aan heeft. En
niet te missen is de uitgebreide lijn

a De Gelderse Vakwinkel, Rijnstraat 32b,
Geldermalsen.

EST ,,Ik vind rode lekkerder dan
groene”, zegt één van de leerlingen van basisschool Den Bogerd
uit Geldermalsen. Groep 6/7 is een
hele ochtend op bezoek op het
paprikabedrijf van de familie v.d.
Burg in Est. In dit super-moderne
bedrijf mogen de kinderen ervaren
wat er allemaal bij komt kijken om
paprika’s op goede wijze te
kweken, te plukken, te sorteren en
uiteindelijk te verzenden.
Verbaasd zijn de kinderen om met
eigen ogen te zien hoe belangrijk
hommels zijn voor de bevruchting
van de paprikabloemen en op
welke biologische wijze vervelende insecten bestreden kunnen
worden met andere insecten.
Tijdens het bezoek mogen ze zelf
paprika’s sorteren op grootte en
gaafheid en worden de kids
geblinddoekt om te proeven of ze
een groene paprika lekkerder
vinden dan een rode of gele.
,,Het is goed dat scholen op
bezoek gaan bij dit soort bedrijven
en al ontdekkend veel leren”, aldus
Ton van Balken, voorzitter van
Boerderij-educatie Rivierenland. In
het rivierengebied zijn een
dertigtal agrarische bedrijven
waar scholen van harte welkom
zijn om te zien hoe bijvoorbeeld
een melkveehouderij werkt. Het
zijn geen saaie lessen. Kinderen
worden uitgedaagd via het
principe van Belevend Leren veel
te ontdekken.
,,Ik vind het heerlijk om kinderen
iets te vertellen over ons bedrijf en
over de teelt van paprika’s”, zegt
Lianne v.d. Burg. ,,Wanneer ze het
product zien, kunnen voelen en
kunnen rond lopen in de kas en
het gehele productieproces zien
dan beklijft het meer dan wanneer
je het uit een schoolboekje moet
vernemen”, aldus Lianne. ,,We
hopen dat meer klassen ons
bedrijf komen bezoeken. Ze zijn
van harte welkom.”
Info: www.boerderijeducatierivierenland.nl

Peercode blijft continu innoveren

Al bijna 20 jaar bedenkt en ontwikkelt Peercode innovatieve software-oplossingen. In eerste instantie vertaalde dit zich voornamelijk
in producten op het gebied van sport
en gezondheid. Voorbeelden daarvan zijn MyAsics.com voor Asics
(destijds ‘s werelds grootste online
hardloop-community) en diensten
voor KLM (gezond reizen en werken) en de ArboUnie (RSI-fitscan).
De afgelopen jaren zijn daar echter
ook steeds meer medische projecten en opdrachtgevers bijgekomen.
Bijvoorbeeld op het gebied van Reuma en allergieën. De stap naar de
ziekenhuiswereld was dan ook een
logische. De Operatie Coach en de
Atris armband en -app zijn de eerste resultaten van een intensieve
samenwerking met verschillende
partijen in dit nieuwe domein.
Met de Operatie Coach app kunnen
ziekenhuizen hun patiënten beter
voorlichten over een operatie. En
betere voorlichting moet leiden tot
betere resultaten. Gedurende het

Peercode

GELDERMALSEN Softwareontwikkelaar Peercode uit Geldermalsen
heeft in samenwerking met verschillende ziekenhuizen twee nieuwe producten ontwikkeld: de Operatie Coach app en Atris, een
combinatie van app en slimme sensor. Deze producten moeten ziekenhuizen helpen om betere en effectievere zorg te verlenen.

pp ,,,,We vinden het altijd leuk om samen na te denken over wat er allemaal mogelijk is."

hele traject - van voor-, tijdens- en
na de behandeling - krijgt een patiënt met de Operatie Coach app op
maat inzicht in wat hij/zij kan verwachten en wat er van hem/haar
verwacht wordt. Dit is via de traditionele voorlichtingsboekjes niet mogelijk. Bovendien kan de patiënt via
de app afspraken in het ziekenhuis
bijhouden en, desgewenst, eenvoudig informatie met familie en vrienden delen. De Operatie Coach is het
resultaat van een nauwe samenwerking met onder andere het AMC, het

Sophia Kinderziekenhuis, het WKZ
in Utrecht, het Leids Universitair
Medisch Centrum en het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven.
DOEL Atris is een combinatie van
software (een app) en een klein, licht
apparaatje (een sensor) die om de
pols, broekband of enkel gedragen
kan worden. Het concept is ontwikkeld door Peercode met steun van
het Fonds Nuts Ohra. Een belangrijk
doel van Atris is om patiënten gedurende hun ziekenhuisbezoek meer

te laten bewegen. Onderzoek heeft
aangetoond dat juist in deze periode
voldoende beweging van groot belang is om het herstel te bevorderen.
De volgende stap is om Atris ook
andere zaken te laten meten zoals
hartslag, valdetectie en temperatuur. Uiteindelijk doel: mensen langer zelfstandig thuis laten wonen en
sneller laten herstellen. Daar wordt
nu hard aan gewerkt.
Govert de Vries, directeur en oprichter van Peercode, is enthousiast over de samenwerking met de
ziekenhuizen: ,,We vinden het altijd leuk om samen met partners en
opdrachtgevers na te denken over
wat er allemaal mogelijk is. Je ziet
dat ziekenhuizen graag willen innoveren, maar zelf technologisch
gebied niet over de juiste expertise beschikken. Wij kunnen daarbij
helpen.”
Collega Joachim Jansen merkt op dat
het vinden van goede software ontwikkelaars momenteel lastig is. Op
de vraag waarom die voor Peercode
kiezen geeft Jansen aan: ,,Ze werken
graag in kleine teams, willen impact
maken, willen blijven leren, willen
werken voor hele grote organisaties
maar ook voor start-ups en vinden
het gaaf dat Peercode ook eigen
diensten ontwikkelt. We hebben altijd ruimte voor goede software ontwikkelaars.”

Woldag bij
Westrienen Est
EST Zaterdag 30 juni organiseert
Westrienen Est de inmiddels
traditionele een woldag. Dit
unieke evenement in de regio
houdt in dat iedereen die dag zijn
schapenwol bij Westrienen kan
inleveren tegen contante betaling.
Deze dag wordt natuurlijk
aangekleed met diverse attracties,
zoals een schapenscheerder en
een leuke, leerzame kippenworkshop: Kippen houden een eitje?
Tevens zijn er specialisten
aanwezig om informatie te geven
over alle benodigdheden rondom
en voor het schaap. Alle klanten
die wol inleveren maken kans op
leuke prijzen, zoals een Gallagher
cheque t.w.v. 250,00 euro en de
eerste tien ontvangen een
cadeaunon van 10,00 euro.
Ook is er deze dag een demonstratie van een kamado PRIMO, een
keramische barbecue en krijgt
iedereen een lekker broodje
hamburger. Westrienen Est,
Molenstraat 4, Est, info@
westrienen.nl, www.westrienen.nl

