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Zomermarkt Lunteren weer van start

Blijf gemeente Ede ontdekken deze zomer

EDE – Deze zomer staan er voor 
inwoners en bezoekers van de 
gemeente Ede veel activiteiten op 
het programma. Om bezoekers 
hierover optimaal te informeren, 
start Ede Marketing vanaf 1 
juli met de zomercampagne 
#BlijfEdeOntdekken. Daarnaast 
zijn er vier Smaakfietsroutes, een 
zomeragenda met diverse festivals 
en is er een webshop met Edese 
producten en arrangementen. 

Edenaren, vakantievierders en 
bezoekers krijgen ook deze zomer 
op een creatieve en actuele manier 
informatie en inspiratie aangeboden 
voor een verblijf in Ede. Dit gebeurt 
met de zomercampagne ‘Blijf Ede 
Ontdekken’. Deze campagne bleek 
vorig jaar al een succes en wordt 
ook dit jaar doorgezet, omdat er nog 
genoeg te ontdekken is voor bezoekers 
én bewoners. 

Op avontuur in Ede
De eerste uitingen zijn zichtbaar 

vanaf begin juli via offline en online 
media en op diverse locaties. Met een 
heuse online avonturengids krijgen 
bezoekers en bewoners concrete tips 
om op ontdekkingsreis te gaan in de 
gemeente Ede. In deze gids staan 
suggesties om Ede te ontdekken in 24 
uur of in 48 uur. Daarnaast is de gids 
aangevuld met leuke tips, bestaande uit 
een mix van toeristische highlights en 
de wat minder ontdekte plekjes. Meer 
info via bezoek-ede.nl/ontdekken.

Festivals en zomeragenda 
De hele zomer is het genieten van 
diverse grote festivals en evenementen 
in de gemeente Ede. Op het programma 
staan onder meer Summer Beach (21 
t/m 31 juli), Woest & Bijster (6 aug t/m 
30 okt) en Heideweek (19 t/m 27 aug). 

Kijk voor de complete agenda met 
activiteiten op bezoek-ede.nl/agenda 
Smaakfietsroutes 

In en rondom Ede zijn ontzettend veel 
ondernemers die overheerlijke 

streekproducten maken. Met de vier 
speciale Smaakfietsroutes kunnen 
bewoners en bezoekers fietsen langs 
ambachtelijke streekproducten! 
De routes zijn gebundeld in een 
smaakfietsroute-gids en verkrijgbaar 
bij de VVV Infopunten en enkele 

locaties uit het boekje. Verken deze 
fietsroutes en proef zuivel, vlees, 
brood, vruchten, bier, vers sap, honing 
en meer... Meer info: bezoek-ede.nl/
smaakfietsroutes

Lancering webshop Bezoek Ede
Onlangs is op bezoek-ede.nl een 
webshop gelanceerd. Iedereen kan 
hier terecht voor routeproducten of 

mooie souvenirs. De webshop wordt 
komende tijd verder uitgebreid met 
producten en arrangementen. 

Momenteel zijn de volgende producten 
verkrijgbaar:
 • De Storytile ‘Natuurlijk Ede’
 • De Ruiter- en menroutekaart
 • Routeboekje ‘Wandel- en fietsroutes 
langs militaire geschiedenis’

Ede Marketing informeert en inspireert 
bewoners en (regio)bezoekers 
over het diverse vrijetijdsaanbod 
via bezoek-ede.nl, social media, 
een themanieuwsbrief en diverse 
publicaties in de media.

LUNTEREN- Het kan weer! De 
braderieën in Lunteren zijn weer 
begonnen. Vandaag, woensdag 
20 juli is de eerste en komende 
vier woensdagen zijn er ook weer 
de gezellige zomerbraderieën en 
rommelmarkten in het centrum van 
Lunteren gehouden. De braderieën 
worden gehouden op 15, 22 en 29 
juli en op 5 en 12 augustus van 14.00 
tot 21.00 uur. Rommelmarkten op 23 
juli en 13 augustus van 7.00 tot 15.00 
uur. Tijdens de braderieën moeten er 
enkele verkeersmaatregelen genomen 
worden door de Gemeente Ede. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de braderieën worden er 
enkele verkeersmaatregelen genomen 
door de Gemeente Ede.De Postweg 
zal voor het doorgaand verkeer 
worden afgesloten ter hoogte van 
de Julianastraat en de Dorpsstraat 
bij de kruising met de Molenpol/
Thorbeckestraat.Vrachtverkeer kan het 
dorp dus niet via de Postweg bereiken.
(Doorgaand vrachtverkeer wordt 
omgeleid via de Bisschopweg.)

Parkeren.
De parkeerplaatsen in Lunteren 

blijven bereikbaar.De parkeerplaats bij 
het Nieuwe Erf via de Julianastraat-
K l o m p e r w e g - S t a t i o n s s t r a a t -
Spoorstraat-Oranjestraat als men vanaf 
de Postweg komt, en via de Molenpol-
Molenparkweg-W.Para l le lweg-
Oranjestraat als men vanaf de 
Dorpsstraat (richting Barneveld) komt.

De Oranjestaat is alleen te gebruiken 
voor verkeer van en naar de 
parkeerplaats. Op de 5 braderiedagen 
dus geen éénrichtingsverkeer.In de 
Oranjestraat zal een parkeerverbod 
met wegsleepregeling gelden.(Ook in 
de Thorbeckestraat en de Molenpol 
zullen parkeerverboden gelden.) De 
overige parkeerplaatsen zijn op de 
normale wijze te bereiken.

Voor verkeer vanaf de afsluiting 
in de Dorpsstraat ter hoogte 
van de Thorbeckestraat dus ook 
via de omleiding Molenpol-
Molenparkweg-W.Parallelweg-enz.
Op de parkeerplaatsen is parkeren 
geheel gratis. Er is wel een blauwe 
zone van kracht. Door deze 
maatregelen zou het kunnen gebeuren 
dat de hulpdiensten mogelijk enige 
vertraging kunnen oplopen.Feestelijke viering 40 jaar buurthuis ‘De Schakel’

LUNTEREN – Buurthuis ‘De 
Schakel’ voorheen ‘Het kwetternest’ 
bestaat 40 jaar. Afgelopen 
donderdag 14 juli werd dit feestelijk 
gevierd. 

Zo was er een ballonkunstenaar, stond 
er een springkussen en konden de 
kleintjes worden geschminkt. 

Na de toespraak, waarin vaste 
medewerkers Ineke Jansen (betrokken 
sinds het eerste uur) en Erwin van 
Koesveld werden gehuldigd, konden 
de bezoekers genieten van een hapje 
en drankje van Kelderman Catering.Links in de hoek Ineke en helemaal rechts Erwin. Zomermarkt Lunteren.    Archieffoto: Lunterse Krant

Woest & Bijster 2016.                                                      Foto: Ede Marketing

LUNTEREN – Het nieuwe jaar 
staat voor de Maranathakerk in het 
teken van duurzaamheid. Zo werd 
op maandagochtend 23 januari jl. 
met een speciale infrarood-drone 
een energietest gedaan.

“De Maranthakerk is een groene 
kerk en dit willen we onder andere 
uitdragen door het gebouw te 
verduurzamen. We vinden dat we 
zuinig moeten zijn op Gods schepping 
en daar hoort duurzaamheid bij,” legt 
kerkrentmeester Kees Zandsteeg uit 
over de beweegredenen. 

Nadat de drone is opgestegen kan er via 
infraroodbeelden gezien worden waar 
de energielekken zijn. “We hebben de 
kerk vannacht op kamertempratuur 

gebracht zodat we nu kunnen zien 
waar de lekken zijn,” vertelt Kees. 
“Voor een pand uit 1960 valt het mij 
tot nog toe niet tegen,” vervolgt hij 
over de staat van de kerk.

De beelden worden gemaakt door 
Teun van Roekel van Energieloket. 
“Deze drone maakt gebruikt van een 
zeer geavanceerde techniek die Shell 
ook gebruikt voor olievelden,” vertelt 
Teun van Roekel terwijl hij de drone 
bestuurt. “Wij doen dit voor burgers 
en maatschappelijke instellingen. Niet 
één op één en voor bedrijven maar 
voor buurtgroepen, zodat we de kracht 
in de wijk kunnen verbinden.”

Meer informatie kunt u vinden op 
www.ede-natuurlijk.nl

Maranathakerk gaat voor duurzaam

LUNTEREN - Sinds oktober 2022 is 
in het Westhoffhuis gestart met het 
Repair Café Lunteren. Inmiddels 
telt de groep 5 enthousiaste en 
deskundige vrijwilligers. 

Zij voeren kosteloos reparaties uit 
en kunnen ook instructie geven 
in het gebruik van apparaten 
of computerapparatuur en 
programmatuur.Vanwege groot succes 
is het café vanaf heden wekelijks op 
de woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur geopend. Initiatiefnemer 
Henk van de Hee is blij met het 
succes: “We begonnen eerst met twee 
en als snel kwamen er meer bij vanuit 
diverse pluimage. Mensen die goed 
zijn met elektronica en computers. 
Zelf ben ik werktuigbouwer en heb 
altijd bij Akzo Nobel gewerkt op de 
researchafdeling.” 

“Het zijn voor ons allemaal puzzeltjes 
en ik doe het liever als een cryptogram 
of een kruiswoordpuzzel oplossen. En 
dit heeft nog zin ook natuurlijk,” legt 
Henk uit over de beweegredenen. Zij 
willen dan ook geen bijdrage voor 
de tijd, enkel voor de kosten van 

eventuele onderdelen.

Kleding
Naast elektronica is het ook mogelijk 
om kleine herstelwerkzaamheden te 
doen aan kleding. Het Repair Café wil 
hierin niet de lokale ondernemers in de 
weg zitten. Dus voor de grotere dingen 

verwijzen ze je door naar een lokale 
ondernemer. “Mobiele telefoons 
en dergelijke willen we eigenlijk 
niet aan beginnen, dat is echt heel 
specialistisch. We willen daarnaast 
ook voorkomen dat we een concurrent 
worden van mensen die er hun brood 
mee moeten verdienen,” legt Henk uit. 

“Je moet dus echt denken aan dingen 
die anders weggegooid worden of 
waarbij het te duur is om te repareren,” 
vervolgt hij.

Tot nog toe heeft men meer dan 
driekwart van de problemen kunnen 
oplossen en enige voorbeelden 

hiervan zijn: diverse verlichting, 
espresso-apparaten, keukenmachines,  
airfryers, stofzuigers, radio’s, DVD-
speler, temperatuurzender, ventilator, 
hamerboormachine, bladblazer en 
oliestellen.

Het café wil graag een bijdrage 
leveren aan het verkleinen van de 
afvalberg en zij nodigen u dan ook 
van harte uit om het Repair Café te 
bezoeken met uw kapotte spulletjes of 
voor het oplossen van uw technische 
problemen. Reparaties worden ter 
plekke uitgevoerd en als het nodig 
kunnen enkele leden de activiteiten 
thuis verder vervolgen. 

Inloopspreekuur Dorpsraad Lunteren

Informatiemarkt over Kernhem Noord
EDE  - Woensdag 1 februari 
2023  is de informatiemarkt over 
Kernhem Noord tussen 19:30 en 
21:30 bij Landgoed Zonneoord, 
Zonneoordlaan 17 in Ede.

Je hoeft je niet van tevoren aan te 
melden. Wel vragen zij of je met de 
fi ets kan komen vanwege beperkte 
parkeergelegenheid.

Ontwikkeling Kernhem Noord
Ede groeit. Er is behoefte aan 
een grootschalige locatie voor 

woningbouw. Het plan is om in 
Kernhem Noord in de toekomst 
tussen de 1.800 en 3.000 woningen 
te bouwen. Kernhem Noord ligt ten 
noorden van de Doesburgerdijk, 
tussen de Lunterseweg en de A30. 
De noordkant van het gebied wordt 
begrensd door de Krommesteeg en 
de Nieuwesteeg. Kernhem Noord 
is een complex gebied door de 
bestaande natuur, de realisatie van 
betaalbare woningen, de ontsluiting 
en de aanwezige hoogspanningslijn. 
We willen een goed plan maken voor 

dit gebied waarbij rekening wordt 
gehouden met deze factoren. 

Vragen
Heb je vooraf vragen? Neem dan 
contact op met Els Leibbrand door een 
mail te sturen naar els.leibbrand@ede.
nl of via het algemene telefoonnummer 
van gemeente Ede: 14 0318. 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn, 
dan kun je de presentatie een week 
na de informatiemarkt vinden op: 
kernhem.ede.nl/kernhem-noord.

Repair Café Lunteren in Westhoffhuis vanaf heden iedere woensdag geopend

De Dorpsraad Lunteren is dit jaar weer begonnen met een maandelijks spreekuur. 
Gewoonlijk zal dit de eerste maandag van de maand zijn van 19:00 tot 20:00 
in het Westhoffhuis. Iedereen kan binnenwandelen om een aantal zaken te 
bespreken met een deel van het bestuur. De volgende data gelden voor 2023: 
6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 5/6, 3/7, 4/9, 2/10, 6/11 en 4/12.



pagina 02

FAMILIEBERICHTEN

 

  
“Van het concert des levens 

 heeft niemand een program” 
 
 
 
 

 
Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden  
van ons voormalig lid 

 
Evert van den Brand 

 
op de leeftijd van 81 jaar. 

 
Hij is vele jaren betrokken geweest bij onze vereniging. 
Eerst als musicerend lid en later als lid van de 
vriendenkring en trouwe supporter van de orkesten. 
Zijn inzet, motivatie en belangstelling voor onze 
vereniging zal altijd bij ons in diepe herinnering blijven. 
  
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te 
dragen. 

  
Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ 

  
Lunteren, 4 augustus 2022 

Woensdag 10 augustus 2022

Alles bij ons vers van het mes:

Jonge komijnekaas €9.98
per kilo

€1.25Halfvolle vanille yoghurt liter

€2.98Tonijnsalade  200 gram

€1.99Houten wasknijpers 50 stuks

(Aanbiedingen geldig in week 33 - maandag 8 aug. t/m 13 aug.)
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

€15.95Bildstar aardappelen 20 kilo

€12.95Frieslanders 20 kilo

€4.98Doré 5 kilo

€1.49Opperdoezer ronde kilo

Vers gesneden:
Gegrilde worst 100 gram €1.39

Gebraden rosbeef 100 gram €2.25

Gebraden spekrollade 100 gram €1.69

500 gram €4.99K&G koffie snelfilter

Bij ons ook verkrijgbaar:inmaakzout - weckringen.

32 rollen €10.99Edet comfort toiletpapier
€9.95Wespenvanger ook wespenspray

A.M. van Silfhout
Arie

* 24 januari 1934              † 6 december 2022

H. van Silfhout-Leenders
Piet en Fenny
Arie en Chantal 

Lunteren, januari 2023
Spoorstraat 17

Lieve mensen,

Dank voor de vele hartverwarmende reacties in de vorm van 
kaarten, woorden en bloemen. Dierbaar om de herinneringen te 
mogen delen dat Arie geliefd was met zijn gezellige praatjes, humor 
en de tuin. Dit maakt het verlies van ‘altijd samen’ dragelijker en 
doet ons goed. Uw medeleven wordt erg gewaardeerd. 

In plaats van kaarten

15
69
95

98

25

98
25

95

(Aanbiedingen geldig in week 4 - Maandag 23 jan t/m zaterdag 28 jan )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Belegen kaas €9.98kilo

€1.
Gebraden gehakt
Kipfi let

€0.

Saks kogel

€12.

Alles bij ons vers van het mes:

Jong belegen kaas €8.49
per kilo

100 gramPepercervelaatworst €1.98

100 gramBlikboterhamworst €0.75

100 gramSchouderham €1.39

200 gramKipkerrie salade €2.98

32 rollenEdet comfort toiletpapier €9.99

vanafHertog IJs 900 ml. €2.75

750 mlOla Viennetta €2.25

750 gramAviko pommes duchess €1.25

90 wasbeurtenAriël waspoeder €22.95

(Aanbiedingen geldig in week 50 - t/m zaterdag 18 december)
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

€2.98Old Amsterdam 
vegetarische bitterballen

10 stuks

Van de Echte Bakker:

Appelflappen 5 voor €7.50
Stollen van de Echte Bakker: bestel ze tijdig! 

Groot assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten.

€1.

100 gram

100 gram

150 gram

Kip kerrie salade €2.200 gram

2 paar voor       €30,--

Kalfssmeerleverworst

€7.
50

Vers macaronipakket
Erwtensoepgroenten
NIEUW: 
Fleece panties

€2.250 gram

€1.450 gram

500 gram€2.

1800 gr (12pt)

€15.

Wij verzorgen ook uw kantinefruit voor uw personeel!

Elke dag vers brood van de Echte bakker

VERS GESNEDEN VLEESWAREN:

VERS GESSCHEPT:

Marianne panties 35 den; 3 paar
Wener appeltaart 95

Interieurverzorger gezocht voor tandartspraktĳk
Mondzorgcentrum Lunteren is op zoek naar een
interieurverzorger voor minimaal twee en maximaal 4
dagen in de week, voor twee uur per dag.

Werktĳden en type dienstverband in overleg.

Bĳ interesse graag contact opnemen met Erwin Roorda
E-mail: e.roorda@mzcl.nl

Mondzorgcentrum Lunteren
Kastanjelaan 3a
Lunteren

Psalm 42 : 1 (berijmd)

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende krachten en gedachten, 
door de Heere op Zijn tijd uit ons midden is weggenomen mijn zeer geliefde en zorgzame man,  
onze lieve  vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer en zwager

Gerrit van Veldhuizen
echtgenoot van Klazien van Roekel

in de leeftijd van 90 jaar.

Lunteren: K. van Veldhuizen-van Roekel
Lunteren: Evert en Janny van Veldhuizen-van Roekel

 Gert en Meta, Johan en Christa, Ineke en Gijsbert, Connie en Dick,
 Frank en Jacoline, Lianne en Herman

Lunteren: Dinie en Job van Roekel-van Veldhuizen
 Carla en Karel, Joke en Steven, Cora en Erwin, 
 Renate (in liefdevolle herinnering), Frank en Erica

Lunteren: Reina en Breunis van Driesten-van Veldhuizen
 Job en Annet, Gert en Janita, Evert en Amanda, Karin en Richard

Lunteren: Geurt en Teuni van Veldhuizen-Nomen
 Gerrit en Gemke, Margreet en Teunis, Jan-Willem en Bertine, 
 Karen en Gerben, Rianne en Chantino

Lunteren: Jan en Henny van Veldhuizen-Beek
 Rieke en Jarco, Gerbert en Marlies, Carlien en Mark

En achterkleinkinderen
En verdere familie

In liefde gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Icare en de De Honskamp, voor de liefdevolle 
verzorging van mijn man, onze vader en opa.

22 januari 2023
Kastanjelaan 5, 6741 DS  Lunteren

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 26 januari van 19.30 - 20.30 uur in de 
Bethelkerk, De Haverkamp 1 te Lunteren.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. vrijdag 27 januari om 10.15 uur in de Bethelkerk. 
Aansluitend zal om ± 11.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan te Lunteren. We komen via de achteringang op de begraafplaats.
U kunt de dienst eventueel meeluisteren via www.hhglunteren.nl (kerkdienstgemist.nl).

Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te 
beschouwen.

Geen bezoek aan huis - Geen bloemen
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Veelzijdig kunstenaar Thijs Mauve aan vergetelheid ontrukt

LUNTEREN – De gemeente 
Ede heeft op 23 januari 2023 
zes werken van Thijs Mauve 
in eigendom overgedragen aan 
Museum Lunteren. Gemeente en 
museum slaan de handen ineen 
om een podium te bieden aan deze 
begenadigde maar helaas relatief 
onbekende kunstenaar, kleinzoon 
van de bekende schilder Anton 
Mauve. 

Gezamenlijk organiseren gemeente 
en museum in het najaar 2023 een 
expositie over zijn werk. Op 23 
januari 2023 heeft wethouder Karin 

Bijl formeel namens het College van 
Burgemeester en Wethouders van 
Ede zes werken van Thijs Mauve 
overgedragen aan Arie van Alphen en 
Monica van der Hoff, resp. voorzitter 
en secretaris van de Vereniging Oud 
Lunteren/Museum Lunteren.

Daarmee is de al bestaande collectie 
van het museum van deze veelzijdig 
kunstenaar belangrijk aangevuld. 

Thijs Mauve, kleinzoon van de 
bekende schilder Anton Mauve (een 
van de oprichters van de Larense 
School), werd op 26 november 1915 

geboren in Scheveningen en overleed 
op 10 november 1996 in Milton 
Combe, Devon, Engeland. Van 1943 
tot 1979 woonde en werkte hij in 
Lunteren. Thijs Mauve was schilder 
(olieverf en aquarel), grafi cus, 
boekbandontwerper, illustrator en 
houtgraveur. Van zijn hand zijn veel 
bijzondere ex libris. verschenen. 

De Gemeente Ede en Museum 
Lunteren willen recht doen aan het 
werk van deze kunstenaar door hun 
gezamenlijke collecties in te zetten 
voor een overzichtstentoonstelling in 
het najaar van 2023.

Reclame

Wat hebben Zwolle, Staphorst, Doetinchem en Nijmegen gemeen? Niet zoveel, 
maar wel kwamen onder andere uit die plaatsen deelnemers aan de Otterlo-trail 
op een heel natte zaterdag. Van de 350 deelnemers, en ik denk zelfs meer vrouwen 
dan mannen, kwam meer dan 80% van buiten Ede, pardon Otterlo.

Het gaat mij nu niet alleen om de sportieve prestaties op de afstanden van ruim 10, 
15 en 25 kilometer, maar vooral om de aantrekkingskracht van bos en zand rond 
Ede. En daar maak je bij zo’n loopje van nabij kennis mee, kan ik u verzekeren.

De Veluwe wordt aan alle kanten gepromoot voor toeristen. Dat is dan vooral 
gericht op het verblijf, musea, natuur en eten en drinken. Mooie pay-off slogans 
als ‘kom onthaasten’, ‘Koninklijk genieten’ en romantisch overnachten’ zullen 
zeker bepaald publiek trekken.

Bij sportevenementen bereik je echter een vooral jonge doelgroep die vervolgens 
kan vertellen hoe mooi het bij ons is. 
Onthaasten en romantisch overnachten 
tellen dan wat minder, dat kan altijd 
later nog.

Een mooi evenement door een 
ondernemer georganiseerd, de 
deelnemers betalen voor het meedoen 
en en passant de reclame voor de 
gemeente. En nog milieuvriendelijk 
ook. Op de terugweg naar huis met de 
auto passeerde ik een deelnemer die na 
de trail met de OV-fi ets door de nog 
steeds vallende regen weer naar het 
station reed. Dat zijn de echte.
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Hoe dan?

We zijn het over veel eens met elkaar. Energie is te duur, er is een gebrek aan 
huizen en de zorg is overbelast. Het coronavirus, klimaat en opvang van vluchte-
lingen noem ik bewust niet. Want dat kun je ook ontkennen of tegen protesteren. 
Demonstraties tegen te lage energietarieven of te veel huizen in ons land of dat 
zorgmedewerkers met de duimen zitten te draaien heb ik nog niet gezien.

Vervolgens kun je zeggen, doe dan wat aan deze zaken. Dat lijkt eenvoudig, zorg 
voor meer energiebronnen, bouw huizen en leidt mensen op voor de zorg. Hoe 
dan?
Bij energie raak je meteen verstrikt in welke bron je moet aanboren. Meer Rus-
sisch gas, zon, wind, waterstof, kernenergie. Lobbyisten te over, maar nergens 
een meerderheid te vinden, vrees ik. Over twintig jaar weten we het.

Is het vinden van mensen voor de zorg makkelijker. Ook daar is het meteen; hoe 
doe je het dan. Vergrijzing, de hoogte van het salaris, belastend werk. Boekhou-
ders sluiten meer ziekenhuizen dan er open gaan.
Voor ik u ontmoedig. Bij wonen moet het toch kunnen. We willen allemaal zelf, 
en ook voor onze kinderen of vrienden, prettig en betaalbaar kunnen wonen. In 
de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werden er straten uit de grond ge-
stampt. Na een crisis kunnen we op een of andere manier met drastische maatre-
gelen leven. Let op, ik zeg bewust ná een crisis.

Wonen is een groot goed dat weten we allemaal. Er is een wooncrisis, de druk 
is enorm. En mensen kijken begrijpelijk naar elkaar. Waarom hij wel en ik niet. 
Omdat hij meer geld heeft, een vluchtelingenstatus of via het uitzendbureau als 
arbeidsmigrant in een huis zit. Ook hier sta je zo tegenover elkaar.
Ontwikkel een bouwprogramma, voor 
studenten, starters, doorstromers, ar-
beidskrachten die we nodig hebben. 
De tijd is er rijp voor. 

De partijen die destijds de verhuur-
dersheffing wilden, roepen nu het 
hardst dat die er af moet. Over de zelf-
bewoning zijn we het eens. Dan zijn er 
nog de hordes van stikstof en ruimte. 
Waar bouw je dan? Bedenk dat men-
sen die goed en prettig wonen het beste 
voor hun naasten en omgeving zorgen. 
Die hordes moeten we toch met elkaar 
kunnen nemen?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST
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Jaap woont in Ede, waar hij ondermeer 
De Leven, een initiatief van een groep 
twintigers en dertigers, (mede) heeft 
opgezet. Dit initiatief, Powered by 
Remonstranten, pleit voor een vrij en 
verdraagzaam christendom: daar waar 
geen taboes zijn. Alles mag gezegd 
worden. Met respect voor elkaar en 
elkaars mening (ede.deleven.xyz).

Heeft Vrijzinnig Lunteren dan geen 
dominee? Dat klopt. De pastorale zorg 
doet pastor Marieke de Vries en de vernieuwde 
activiteiten en ondersteuning van het bestuur komen 
van Jaap Marinus. En voor de zondagse vieringen 
zijn er verschillende voorgangers, waardoor er veel 
afwisseling is in die vieringen. Lezingen en andere 
activiteiten zijn de andere pijlers waar Vrijzinnig 
Lunteren op rust.

Het Witte Kerkje, een zonnige toekomst! Al 
ruim 90 jaar is Vrijzinnig Lunteren een actieve 

geloofsgemeenschap in ons dorp. Het prachtige, 
houten Witte Kerkje aan de Kimmijserlaan is het 
warme, inspirerende onderkomen. Een plek waar je 
je thuis mag voelen met alle vragen die je hebt. Waar 
het gaat om jouw zoektocht door het leven en waar  

Het Witte Kerkje jouw ankerplaats en thuishaven 
kan zijn. Samen met Jaap Marinus gaat Vrijzinnig 
Lunteren (vrijzinniglunteren.nl) op pad, een zonnige 
toekomst tegemoet.

LUNTEREN - Sinds het begin van 
dit schooljaar is er een uniek project 
van start gegaan op 5 Lunterse 
Basisscholen. De leerlingen van het 
Nederwoud, OBS de Sprong, De 
Bron, de Triangel en De Wegwijzer 
krijgen allemaal structureel 
muziekles aangeboden op school.

Deze lessen worden verzorgd door 
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid.  
Jaarlijks werden de basisscholen al 
bezocht in aanloop naar de cursus 
Algemene Muzikale Vorming. Deze 
introductie-les was gericht op een 
bepaalde leeftijd. Het scholenproject 
gaat veel verder dan één georganiseerde 
les op school. Elke klas krijgt met een 
vorm van muziek te maken. 

De kleuterklassen krijgen een 
voorstelling aangeboden van de 
Vertellende Piano. Voor de groepen 
3 en 4  krijgen de leerkrachten 
handvatten van onze professionals 
om hun leerlingen muziek te laten 
ontdekken. Met behulp van de 
muziekinstrumenten die op de 

school aanwezig zijn krijgen zij 
aanwijzingen hoe ze deze kunnen 
inzetten tijdens de muzieklessen. 
Hiervoor zijn de muziekkasten op 
de scholen aangevuld. De docenten 
van KNA verzorgen in groep 5 maar 
liefst 10 weken muzieklessen op echte 
muziekinstrumenten. Deze periode 
wordt afgesloten met een concert. De 
groepen 6, 7 en 8 gaan ook aan de slag 
met muziek maken, de nadruk ligt dan 
op het zelf creëren van muziek. Daarbij 
moet je denken aan musicaltraining of 
het schrijven van een klassenlied. 

In augustus is KNA gestart op 
het Nederwoud en op de Sprong. 
Afgelopen 6 november werd dit 
feestelijk afgesloten met een concert 
in Ut Sporthuus. Voorzitter Jantine 
Neutel: “Ik ben apetrots op dit project. 
De samenwerking met de scholen 
is super. Het enthousiasme van de 
kinderen waarmee muziek wordt 
gemaakt, de trotse koppies van de 
kinderen maar ook van de ouders, dat 

is toch wel waar je het voor doet. We 
proberen de connectie te maken tussen 
binnen en buitenschoolse activiteiten. 
Natuurlijk hopen we daarbij op aanwas 
voor onze vereniging”

Aan dit project hangt ook een 
behoorlijke begroting. Hiervoor zijn 
diverse instellingen aangeschreven 
voor subsidies. Een aantal van hen 
heeft ook al een toezegging gedaan. 
Zo mochten we van de Rabobank 
een cheque in ontvangst nemen van 
maar liefst € 7.500,-. Ook hebben de 
kinderen afgelopen september een 
krasactie gehouden. 

De begroting is nog niet helemaal 
sluitend. De komende 2 jaren hebben 
we nog wel een uitdaging om het 
geheel sluitend te krijgen, maar een 
ieder die al een bijdrage geleverd 
heeft willen we bedanken. Middels de 
krasactie en een volle Ut Sporthuus 
hebben we kunnen zien dat de Lunterse 
bevolking toegewijd is aan het project!

Meer muziek in de klas, scholenproject KNA Lunteren

LUNTEREN - De Lunterse Boer heeft haar 
activiteiten uitgebreid met een webshop: 
www.dlb-thuis.nl

Hierin is alles wat we bieden op het gebied van 
‘TO GO’ gebundeld. De corona omstandigheden 
zorgen opnieuw voor uitdagingen en deze gaan 
we dan ook graag aan.Gelukkig is het voor nu 
natuurlijk ook gewoon mogelijk om ons restaurant 
te bezoeken, echter is niet iedereen in het bezit van 
een QR-code of kiest er toch liever voor om thuis 
te genieten.

“Vandaar dat wij graag onze heerlijke specialiteiten 
bij u thuis laten proeven”, aldus Ko Bostelaar.
Bestellen via dlb-thuis.nl is erg eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk.We zien de bestelling graag 
tegemoet en laten u thuis Genieten met een 
Glimlach!Eén van de dingen die je kunt bestellen. 

Culinair genieten zoals bij de Lunterse Boer 
maar dan gewoon thuis!

Gladde stoepen eindelijk aangepakt

LUNTEREN - Afgelopen week 
zijn stratenmakers begonnen om 
de schuine stoepranden van de 
dorpsstraat tussen de postweg en de 
Molenpol te vervangen. 

Er komen nu betonnen randen in die 
minder glad moeten zijn dan de huidige 
stoepranden.  De Lunterse raadsleden 
Marian van Roekel(CDA) en Anne-
Jan Telgen (CDA) zijn hier erg blij 
mee. “in de gemeenteraad hebben wij 
al in oktober 2021 aangegeven dat dit 
aangepakt moet worden. Het heeft 
een lange adem nodig. Maar we zijn 

blij dat dit nu wordt aangepakt” aldus 
Marian van Roekel. 
“We weten al wel langer dat 
veranderingen niet vaak snel 
gaan bij de gemeente, daarbij 
helpt de aandacht die er vanuit de 
middenstandsvereniging en de stukken 
in de Lunterse krant staan erg mee. Dat 
geeft wel weer aan dat wat wij doen 
als Lunteranen echt helpt” vult Anne-
Jan Telgen aan.

Voor de gladde bielzen op de 
dorpsstraat tussen de postweg en de 
klomperweg wordt nog een oplossing 

Open repetitie gospelkoor Ha Kol Tsa Ier

Ha Kol Tsa Ier is een gospelkoor voor iedereen van 16 jaar en ouder. Met 
bijna 25 leden uit Ederveen en omgeving zijn we iedere donderdag te vinden 
in het dorpshuis van Ederveen. 

Op donderdag 26 januari organiseren we een open repetitie. We repeteren van 
20.15 uur tot 22.00 uur in het dorpshuis van Ederveen. 

Hou je van zingen en wil je ook door het zingen Gods goedheid prijzen en het 
evangelie uitdragen? Kom dan geheel vrijblijvend kennismaken! Van harte 
welkom! www.hakoltsaier.nl

Wateroverlast en weerspiegeling!
Afgelopen week konden wij, mede 
dankzij het vele water dat er de 
laatste tijd was gevallen, weer eens 
een prachtige foto maken van de 
Bethelkerk in Lunteren. 

Het is alweer een hele tijd geleden dat 
de vijver voor de kerk vol water stond, 
want in het voorjaar van 2021 maakte 
ik ongeveer op dezelfde plek een foto. 
Maar... niet lang daarna kwam de 

vijver droog te liggen, tot afgelopen 
week, toen deed zich een prachtige 
gelegenheid voor om de kerk weer 
te laten weerspiegelen in het water! 
- Foto: ©Louis Fraanje  - Meer 
natuurfoto’s en verhalen op: www.de-
veluwenaar.nl

RENSWOUDE - Op vrijdagavond 3 
februari zal er in de Koepelkerk in 
Renswoude een mannenzangavond 
gehouden worden. 

De kerkdeuren zullen vanaf 19.00 uur 
open zijn en de avond zal  starten om 
19.30 uur.

Het thema van de avond zal zijn: 

”Geprezen zij God!”.
De zang zal begeleid worden door 
dirigent Arjan Veen en organist is 
Wilfred Folmer.

Ook is er een gelegenheids 
mannenensemble aanwezig.

Uitleg bij de liederen zal worden 
gegeven door de predikant van de 

Koepelkerk, Ds. A. Schroten. 

Toegang is gratis. Er zal een collecte 
gehouden worden voor het nieuwe 
orgel dat in aanbouw is. Omdat er 
maar 375 plaatsen beschikbaar zijn is 
aanmelden noodzakelijk. 

Dit kan door een email te sturen naar 
mannenzang@hervormdrenswoude.nl

Mannenzang in de Koepelkerk Renswoude

V.l.n.r. Monica van der Hof-Israel (secr. Museum), Rudolph Schat, wethouder Karin Bijl, Arie van Alphen (vz. Museum).
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REPAIR-CAFÉ 
VANAF FEBRUARI ELKE WOENSDAG!
Door de toenemende vraag en de snelle uitbreiding 
van het Repair-team kunt u vanaf februari elke 
woensdag van de maand in Het Westhoffhuis terecht 
voor allerhande reparaties. Vanaf dan zijn we ook 
uitgebreid met kledingreparatie! (m.u.v. vermaken), 
denkt u ook nog aan ons als u een defecte computer/
laptop heeft? Loop binnen tussen 14.00-16.00 uur. 

OUD HOLLANDSE SPELLEN 
OCHTEND-MIDDAG
Zaterdag 4 februari in Het Westhoffhuis

Kent u ze nog? Die gezellige Oude Hollandse 
spelletjes? Zaterdag 4 februari van 10.00-14.00 uur 
staan er diverse spellen klaar in Het Westhoffhuis. 
Kom gezellig sjoelen of spiegelschrijven. Speel 
tafelhocky, jengatoren, gatenkaas of rattenval. 
Bedwing je zenuwen bij de spiraalboom. Of doe het 
ballenrolspel of hamerspel.

Deelname is gratis (inclusief een kopje koffie met 
gebak!). 

Of u nu alleen komt of samen met uw (klein)kinderen 
of vriend(in) dat maakt niet uit. Er is voor ieder wat 
wils.

Lunchen kunt u ook bij ons. We hebben een kleine 
lunchkaart met heerlijke gerechten.

LASERGAME AVOND
vrijdag 27 januari 2023
Groep 1 (voor 8 tot 12 jarigen) 
begint om 17.00 uur en is om 18.00 uur afgelopen.
Groep 2 (voor 13 tot 16 jarigen) 
begint om 19.00 uur en is om 20.00 uur afgelopen.
Kosten: gamen € 5,- per persoon exclusief 
consumptie.
Wil je na of vooraf het gamen eten?
Tussen 18.10 uur en 18.50 uur; we serveren een 
patatschotel met een snack en je betaalt (inclusief 
gamen) € 8,00 per persoon, wel reserveren.

SCHAKEN
In De Schakel om te leren of om voor de gezelligheid. 
Elke maandagavond vanaf 6 februari 2023 tussen 
19.30 en 21.30 uur. Kosten: € 2,50. 

INLOOP BREIEN HAKEN HANDWERKEN
Elke maandagmiddag om 13.30 - 15.30 uur.
Samen lekker bezig zijn en volop gezelligheid. 
Kosten: € 3,00 per persoon incl. 1 x koffie/thee.

Martin en Mitchel van den Brink genoten van Dakar 2023
Henk de Rooy

HARSKAMP – Ruim een week 
geleden, maandagavond 16 januari, 
werden zij groots onthaald op hun 
thuisbasis Harskamp, het team van 
Eurol Rallysport. Met een vracht 
aan podiumplaatsen, waaronder 
twee etappezeges en een derde plaats 
in het algemene truckersklassement, 
kon het niet anders dan dat het een 
groot feest werd.

“Ja, het is een leuk feestje geworden”, 
blikte Martin van den Brink terug 
met een glimlach. De glimlach op het 
gezicht van zijn zoon Mitchel is niet 
minder breed.
En terecht. Want, wat vader en 
zoon in de woestijn van Saoedi-
Arabië hebben gepresteerd, daar 
was vooraf op gehoopt, maar dat het 
ook werkelijkheid zou worden had 
niemand vooraf kunnen bedenken.

Martin “Het is supermooi om terug 
te kijken. Het was wel zwaar. Het 
was een zware Dakar, nog niet zo’n 
zware Dakar meegemaakt. Van de 
54 trucks aan de start zijn er slechts 
13 gefi nisht.” Over het ontbreken 
van de Russische fabrieksteams zegt 
Mitchel: “We hebben dit jaar acht 
verschillende rijders gehad die een 
dag de overwinning hebben behaald. 
Er was meer strijd, je genoot er meer 
van.”Martin: “Tegen de fabrieksteams 
kunnen wij niet tegenop. De kaarten 
waren dit jaar redelijk geschud.”

Euforisch gevoel
Mitchel zette meteen de toon door al in 
de proloog de tweede plaats te bezetten 
en verrastte hiermee alles en iedereen. 
Zijn reactie: “We hebben lekker ons 
ding kunnen doen zonder gek te doen. 
We hebben geen fouten gemaakt en de 
snelheid was prima.” En dit scenario 
zou de jonge Harskamper van Eurol 
Rallysport de gehele rally blijven 
schrijven. 

Een paar dagen later waren het de vier 
lekke banden die een smet vormden 
op dit scenario. Na een elfde plaats uit 
deze tweede etappe (2.45 uur verlies 
in het klassement) kwam vervolgens 
de opmaat naar een gestage opmars 
richting een podiumplaats. 

Een bevestiging van zijn klasse 
leverde Mitchel in de zesde etappe, 
met de dagzege. Hiermee werd hij de 
jongste deelnemer ooit die er met de 
dagzege vandoor ging.
Het moet voor Mitchel een euforisch 
gevoel zijn geweest om zijn vader 
af te troeven met de dagzege. Een 
glimlach van oor tot oor is het bewijs 
van de gezonde rivaliteit tussen vader 
en zoon.

Martin kan het toch niet laten te 
reageren. “Maar ik had de dag 
overwinning wel een paar dagen 
later te pakken. Liet Mitchel even 
uitrazen en pakte de overwinning in 
de zwaarste etappe”, wil Martin toch 
even laten weten. 

Gevreesde Empty Quarter
Dat de woestijn onvoorspelbaar kan 
zijn, daar kwam de rally karavaan ook 
achter. Hevige regenbuien zorgden 
ervoor dat delen van de woestijn 
veranderden in een rivier. Regen, 
hagel en onweer maakten het voor de 
deelnemers onmogelijk om verder te 
rijden. Ook het bivak stond na deze 
etappe geheel blank.

De zwaarste uitdaging zou nog 
komen, het gevreesde Empty Quarter.  
“Moeilijkste was de woestijn ten 
noorden van Jemen. Het is een 
onafzienbare lege vlakte. Er is geen 
(communicatie) bereik en ook geen 
mens te zien. Je bent er geheel aan je 
lot overgelaten. En op hulp hoef je ook 
niet te rekenen. Het was zaak bij elkaar 
te blijven.”

Dat deed Mitchel in het tweede 
deel van de Dakar Rally 2023. 
“Afgesproken was dat ik voor mijn 
vader uitreed, zodat hij mijn sporen 
kon rijden. Hij stond er het beste 
voor in het klassement dus reed ik, 
zoals afgesproken, voor hem.”Een 
goede beslissing, dat Martin zijn 
eerste podiumplaats in het algemeen 
klassement opleverde. 

“Het was een mooi staatje teamwork 
van het gehele team van Eurol 
Rallysport”, aldus Martin. De bij de 
derde plaats behorende trofee is er niet 
zomaar een. Deze is werkelijk enorm 
in zijn gewicht.

Het team van Martin en Mitchel van den Brink.                 Foto’s: Arjan Schimmel
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Lokale ondernemers zetten zich in voor Malawi
“Je kunt met satellietbeelden het e� ect van de veranderingen zien”

REGIO – Een paar honderd kilometer van de 
oostkust van Afrika onder Tanzania bevindt 
zich het land Malawi. Onbekend voor velen 
maar inmiddels bekend terrein voor een 
aantal lokale ondernemers.

Onder de vlag van Tree of Life vlogen de 
Ederveense broers, Rinie, Geurt en Arjan van de 
Vliert in 2019 voor het eerst naar het Afrikaanse 
land. Hier bezochten zij de boerderij in Kasinje 
die deels in Nederlandse en deels in Canadese 
handen is en beheerd wordt door stichting Tree 
of Life. “Ik heb een foto van het gebied gezien 
die ze met de satelliet hebben gemaakt. Dan zie 
je ook dat het gebied is afgebakend, in de zin van 
dat alles groener is geworden,” vertelt Rinie over 
wat er de afgelopen jaren allemaal is veranderd 
in positieve zin.

Landbouw
Terwijl de Canadezen zich vooral met het 
medische gedeelte bezig houden gebruiken de 
Nederlanders hun kennis voor de (land)bouw. 
Hiervoor is een opleidingscentrum gebouwd; 
om op een duurzame en effectieve manier aan 
landbouw te doen. 
“Vroeger werd na de oogst de maisstengel 
afgehakt en in de fi k gestoken. Maar nu bedekken 
ze de bodem met de stengels en bladeren en leren 
ze om het als compost te gebruiken. Bij regen 
spoelt niet de grond weg, maar blijft de bodem 
vochtig en groeien er organismen die de grond 
vruchtbaarder maken. Ook hebben ze geleerd om 
in rechte lijnen te poten waardoor er een grotere 

en betere oogst is te behalen,” vertelt Geurt 
over wat de bewoners in het opleidingscentrum 
leren. “Het is eenvoudig en effectief, waardoor 
een gemiddelde boer tot wel vier keer zoveel 
oogst heeft. We pakken hiermee een belangrijke 
oorzaak van het armoedeprobleem aan.”

“Als je niet in je eerste levensbehoefte bent 
voorzien. Dan krijg je nooit de rust om op 
lange termijn te denken. Doordat ze dat nu wel 
hebben kunnen ze zich beter focussen. En ook de 
verscheidenheid van voedsel helpt hierin mee. 

Zij hebben jarenlang eigenlijk alleen maar maïs 
gegeten. Dat is voeding voor de maag, maar geen 
voeding voor het brein. Het is heel eenzijdig.” 
Op deze manier hoopt de organisatie een basis 
te leggen zodat de compound, ter grootte van de 
provincie Utrecht, zelfvoorzienend kan worden. 
Ook de kinderen op school krijgen een tuintje 
zodat ze op vroege leeftijd al landbouw leren te 
bedrijven.

Bouw
Naast het opleidingscentrum is er ook een 
voedselbos, basisschool en een watertoren voor 
de irrigatie en stromend water. De broers die in 
Nederland werkzaam zijn in de bouw hebben 
hieraan meegeholpen. “Er is daar geen hijskraan 
of iets dergelijks dus alle spanten werden met de 
hand getild. Dan vraag ik: kunnen er morgen 20 
jongens helpen, en dan zijn er gewoon 20 jongens 
om 7 uur. De volgende dag heb ik er dan 10 meer 
nodig en dat is ook geen probleem,” vertelt Rinie 
over het enthousiasme en toewijding van de 
lokale bevolking.

Naast de drie broers zijn er ook meerdere 
Nederlanders naar het land afgereisd om te 
helpen. “Nu zijn er in korte tijd jongens/mannen 
drie of vier keer geweest, omdat ze zo graag de 
watertoren af wilde maken.” 

In maart 2023 wordt er weer een container met 
goederen verscheept naar Malawi, waarna er een 
groep afreist om een medisch centrum te bouwen. 

Hulp
Voor hulp leunt de organisatie niet enkel op 
handen, maar ook donaties in de vorm van spullen 
of geld. “Zo was er iemand die druppelslang heeft 
gedoneerd voor de watertoren,” vertelt Rinie 
“En is er door lokale ondernemers gereedschap 
gedoneerd,” vult Geurt aan. Vanuit de Bethelkerk 
in Veenendaal is er de afgelopen tijd geld 
ingezameld om honderden gezinnen te kunnen 
trainen in duurzame landbouw.

25 november 2022 vond de opening van de 
nieuwe bedrijfshal plaats van Bouwbedrijf van 
de Vliert. In plaats van cadeaus werd er een 
gift gevraagd voor Malawi wat resulteerde in 
een cheque van €11.600 die op 1 december 
jongstleden is overhandigd aan Christiaan van de 
stichting Tree of Life. “Maar het gaat niet enkel 
om geld maar een stukje van je rijkdom wat je 
kan delen. Dat kan in iedere vorm zijn.” sluit 
Geurt af.

Meer informatie over het project kan je vinden 
op www.treeofl ife.international. Doneren kan via 
onderstaande QR-code.
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Vragen over opgroeien, mantelzorg, ontmoeting, vrijwilligerswerk, cursussen en 

activiteiten? Neem contact op met de sociaal werkers van Team De Dorpen.

    

                 Vrijwilligers gezocht
Wilt u iets betekenen voor uw medemens? Automobiel is op 

zoek naar vrijwillige chauffeurs en belteammedewerkers. 
Wilt u liever een wandel- of fietsmaatje van iemand zijn? 

Neem contact op met één van de sociaal werkers of met 
Malkander via 0318 - 208080 voor meer informatie.  Voor mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Ede zijn er weer leuke en interessante cursussen 

om aan deel te nemen. Aanmelden kan via vrijwilligers.malkander-ede.nl/activiteiten of bel 0318 208080.
8 februari | Wat te doen met een Niet Pluis Gevoel vanuit vrijwilligerswerk
15 februari | Niet Pluis Gevoel? Heb je het gevoel dat er iets niet klopt aan de situatie waarin iemand zit?
15 februari | Mixed media, spelen met materialen
20 februari | Hoe herken je Niet Aangeboren Herstenletsel (NAH) en hoe ga je ermee om
7 maart   | Basis boekhouden en financiën voor bestuurders en penningmeesters
8 maart   | Intervisie vrijwilligers coördinatoren
30 maart | Djembe een communicatieve belevenis via muziek
15 april  | Wandelend door de natuur en filosoferen 
     over vrijwilligerswerk

Meedoen aan  gratis Voorjaarscursussen?

Inloopspreekuren
De sociaal werkers van Team De Dorpen geven u graag informatie over waar u terecht kunt bij (financiële) problemen. 
Ook helpen zij u bij het (digitaal) invullen van bijvoorbeeld het aanvraag van de energie toeslag. MET ELKAAR VOOR ELKAAR!

Otterlo De Aanloop, Sportlaan 5 Eerste maandag van de maand van 13.30 - 14.30 uur
Eureka, Brummelweg 43 Derde donderdag van de maand van 14.00 - 15.00 uur  

  In de oneven weken op dinsdag van 14.00 - 15.00 uur
Harskamp WSC Metje, Smachtenburgerhof 1    Derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur
  In de even weken op dinsdag van van 14.00 - 15.00 uur
Wekerom Kulturhus, Dorpsplein 1             Dinsdag      van 10.00 - 11.00 uur
Lunteren Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 Dinsdag      van 12.00 - 13.30 uur

De Schakel, Schaepmanstraat 58 Vrijdag      van 09.30 - 10.30 uur
Ederveen De Zicht, Marktplein 10 Eerste maandag van de maand van 13.30 - 14.30 uur
  In de oneven weken op donderdag van 13.30 - 14.30 uur
In het Westhoffhuis in Lunteren en De Zicht in Ederveen hangen beeldschermen waarop actueel nieuws en activiteiten staan vermeld.
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Meer weten? Kijk op www.malkander-ede.nl, bel 0318 208080 of mail dedorpen@malkander-ede.nl

Cursus Sammie en de Schatkist start 14 februari 
voor jonge mantelzorgers van 7 tot en met 17 jaar. 
Aanmelden via jongerenwerker Gerrie Kelderman.

Wist u dat Malkander ondersteuning biedt bij een goed initiatief voor in uw dorp? Wij helpen u graag bij het maken van een plan, het verwerven van draagvlak, het 
aanvragen van subsidies, het organiseren van een bewonersbijeenkomst en het onderhouden van contacten met het netwerk dat nodig is om uw initiatief te laten slagen. 

Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van een verouderde speeltuin, het uitzetten van een nieuwe wandelroute, het organiseren van een leuke buurtactiviteit en het 
opzetten van een ontmoetingsmiddag.  Voor Lunteren, De Valk, Ederveen en De Klomp kunt u contact opnemen met Arie Alderliesten of Annelies Hultink. 
Voor Wekerom, Harskamp en Otterlo u contact opnemen met Jolanda Aalbers of Sevda van Barneveld.

Hulp bij initiatieven in uw dorp! 

1 stuk
2 stuks
3 stuks

4 of meer stuks

30%

40%

50%

WINTER
SALE

Niet geldig op basis, nieuwe collectie of anders vermeld

60%
de betere bouwopleider

Leer je liever met je handen en kom je 

erachter dat een volle schoolweek niets 

voor jou is? Dan hoor je in de bouw!

Meld je aan bij de bouwopleider van 

Zuid-West Veluwe en tijdens de open 

dag vertellen we je er alles over.

Kom naar onze
open dag op
27 januari 2023
van 13.00 tot 20.00 uur

KIJK VOOR een overzicht van
alle open dagen OP DE WEBSITE!

  Lekker werken en leren

  Direct geld verdienen 

  Zicht op een goede baan

  Hoog slagingspercentage

de bouw wacht op jou.nl

de bouw wacht 
bouw wacht 
bouw

op jou.nl

helemaal

klaar
met saaie 

lessen?
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Nieuw aanbod aan activiteiten bij Malkander
REGIO -  Welzijnsorganisatie 
Malkander heeft voor de komende 
periode een nieuw aanbod aan 
activitei-ten en cursussen op 
stapel staan. Jongeren kunnen 
op voorjaarskamp, jonge 
mantelzorgers meedoen aan de 
cursus Sammie en de Schatkist en 
vrijwilligers en mantelzorgers aan 
diverse cursussen.

Voorjaarskamp
Voor jongeren van 12 tot 17 jaar wordt 
in de voorjaarsvakantie van 27 februari 
tot en met 2 maart aanstaande een 
waar voorjaarskamp georganiseerd in 
Het Mussennest in Otterlo. Jongeren 
kunnen meedoen aan leuke spelletjes, 
workshops en uiteraard wordt een 
bonte avond ge-organiseerd. 

De kosten voor dit gezellige kamp 
is €45,-- euro inclusief eten en 
overnachten. Voor meer informatie 

en aanmelden stuur een e-mail naar 
jongerenwerker Joshua de Vries via 
jdevries@malkander-ede.nl   

Sammie en de schatkist voor jonge 
mantelzorgers
Malkander biedt kinderen van 4 tot 
en met 7 jaar die opgroeien met een 
langdurig ziek gezins-lid, een cursus 
Sammie en de schatkist. Vanaf 14 
februari van 15.30 – 17.00 uur wordt 
in acht bijeenkomsten in de Wiekslag 
in Ede aan jonge mantelzorgers 
spelenderwijs ondersteuning ge-
boden. 

Hond Sammie leert de kinderen van 
alles, zoals hoe los je dingen op als 
je boos bent of verdrietig en hoe je 
laat zien dat je blij bent. Voor meer 
informatie en aanmelden, neem 
con-tact op met jongerenwerker 
Gerrie Kelderman via gkelderman@
malkander-ede.nl of bel 06 23894682.    

Nieuw cursusaanbod
En er zijn weer volop nieuwe cursussen 
waar vrijwilligers en mantelzorgers 
in de gemeente Ede gratis aan 
deel kunnen nemen. Het aanbod is 
wederom divers, van ‘Wat te doen bij 
een Niet Pluis Gevoel, ‘Mixed Media, 
spelen met materialen’, ‘Hoe herken je 
Niet Aangeboren Hersen-letsel en hoe 
ga je ermee om’ tot ‘Basis boekhouden 
en financiën voor bestuurders en pen-
ningmeesters van verenigingen’. Ook 
is er een leuke djembé workshop om 
aan deel te nemen of een filosofische 
wandeling maken door de natuur. Voor 
meer informatie over de cursussen en 
inschrijven ga naar www.vrijwilligers.
malkander-ede.nl/actviteiten

Meer informatie?
Wilt u meer informatie wat Malkander 
voor u kan betekenen, neem contact op 
via 0318208080 of info@malkander-
ede.nl 

Cursus ‘omgaan met dementie’ voor mantelzorgers
Welzijnsorganisatie Malkander 
organiseert in 2023 vier keer de cursus 
‘Omgaan met dementie’ waarin wordt 
ingegaan op de oorzaken en het verloop 
van dementie, het veranderende gedrag 
en de rol van de mantelzorger. De 
cursus is bedoeld voor mantelzorgers 
en naasten en wordt gegeven door een 
ervaren casemanager. Het doel van de 
cursus is om de mantelzorgers te on-
dersteunen en te begeleiden in hun 
verzorgingstaak. 

De cursus stelt de partner en andere 
familieleden beter in staat in te spelen 
op gedrag en emoties en hierin een 
(nieuw) evenwicht te vinden. De zorg 
is daardoor langer en beter vol te 
hou-den. De deelnemers zijn meestal 
partners of kinderen, maar soms 
ook andere familieleden, vrienden 
of buren. Inwoners die deze cursus 
volgden, geven aan dat ze er veel van 
geleerd hebben en het liefst eerder 
waren gegaan. Het geeft je goed 
inzicht hoe je situaties (beter) aan 
kunt pakken. Oud-deelnemers zeggen 

over de cursus: ‘Was ik maar eerder 
gegaan’ en ‘Ik heb er zoveel van 
geleerd, het geeft echt goed inzicht in 
hoe je dingen aan kunt pakken!’ 

Vier startmomenten in 2023   
In het voorjaar kunt u zich inschrijven 
voor de cursus in Bennekom op 13, 
20, 27 februari en 6 maart van 13.30 
uur - 15.30 uur. En in de voorzomer is 
er een avondcursus van 19.30 – 21.30 
uur op 16, 23 en 30 mei en 6 juni in 
Ede. Deze cursus is in de nazomer op 
18, 25 september en 2, 9 oktober van 
13.30-15.30 uur in Lunteren en tot slot 
in het najaar in Ede op  7, 14, 21 en 28 
november van 13.30 - 15.30 uur.  

Informatie en aanmelden
De kosten voor deze cursus bedraagt € 
40,- per persoon inclusief koffie/
thee en cursusmaterialen. Voor meer 
informatie en aanmelden bel Folkert 
Kooistra, 0318 - 20 8080 of stuur een 
e-mail naar fkooistra@malkander-
ede.nl of vul het aanvraagformulier in 
op de website www.malkander-ede.nl 

Steenuilen bij Partycentrum Floor in Lunteren
Hoe gaat het met de steenuil in Lunteren? En hoe plaats je eigenlijk een uilenkast? Het antwoord op die twee vragen komt 
van fotograaf Regina Pas en uilenkastplaatser Martin Klopper. Op maandag 30 januari vertellen zij hun verhaal op de 
donateursbijeenkomst van Wegwies. De avond in Zaal Floor begint om 20.00 uur.

AMSTERDAM - In het weekend 
van 21 en 22 januari mochten 
de turnsters uit divisie 3 en 
niveau 3 van Turnclub P.i.T naar 
Amsterdam afreizen voor de tweede 
voorwedstrijd in het district. 

Een week eerder mochten Sophie 
van Engelenhoven, Caitlin Trzupek, 
Tamira Buijs, Famke Opsteeg en Jayda 
Neervoort nog als team hun krachten 
bundelen. Dit was een wedstrijd met 
wisselende resultaten waar zij met een 
nipt verschil 4e werden. Mede door de 
goede prestatie uit de eerste voorronde 
heeft het team net voldoende punten 
behaald om te mogen doorstromen 
naar de halve finale NK. Erg knap van 
dit nog jonge team. 

Op zaterdag 21 januari ging het om 
de individuele resultaten. In de eerste 
ronde kwamen Caitlin en Tamira (jeugd 
E) in actie. Beide meisjes turnden een 
goede en stabiele wedstrijd met mooie 
scores. Op het toestel brug wisten zij 
zelfs de hoogste scores te behalen. 

Cailtin werd allround 3e en Tamira 5e.

In de tweede ronde mochten de andere 

jeugdturnsters, Sophie en Famke, hun 
opwachting maken. Zij turnden beiden 
niet hun beste wedstrijd maar kunnen 

zeker ook tevreden zijn. Zo wist ook 
Sophie de beste score op brug te 
behalen en liet Famke een mooie 
vloeroefening zien. 

In de laatste ronde mocht junior D, 
Jayda Neervoort, de dag afsluiten 
voor P.i.T. Jayda had niet haar dag, 
wat de nodige teleurstelling met zich 
mee bracht. Toch wist ook zij op brug 
de hoogste score te behalen. Tot haar 
grote verrassing bleek dat zij ook 
voldoende punten heeft behaald op 
te mogen doorstromen naar de halve 
finale NK. 

Op zondag 22 januari was het de 
beurt aan de middenbouw niveau 3 
turnsters. Voor P.i.T kwamen twee 
teams in actie die het dit maal ook nog 
eens moesten opnemen tegen elkaar. 
Het werd een spannende strijd tot het 
laatste moment tussen de twee teams 
om het goud en zilver. 

Het team bestaande uit Zola Antic, 
Sara Bakker, Jaeda Uijterwaal 
en Nevaeh Manuputty had een 
overtuigende start op balk. Zij wisten 

deze lijn gedurende de wedstrijd vast 
te houden. Met een minimaal verschil 
op hun clubgenootjes, maar een groot 
verschil met de overige concurrenten, 
wisten zij uiteindelijk het goud te 
bemachtigen. 

Het team bestaande uit Ise Buitendam, 
Jaliyah Manuputty en Roos van 
de Westeringh was aangevuld met 
turnsters van Hellas Tiel. Ook zij zaten 
erg goed in de wedstrijd en lieten 
overtuigende oefeningen zien. Dit 
team werd knap tweede. 

Zondag was het ook vroeg dag voor 
junior C Julia Duijst in Weert. Zij 
mocht hier haar tweede kwalificatie 
aanvangen. 

Opzich heeft Duijst een mooi 
programma neergezet met gave 
uitbreidingen, maar zij verloor 
kostbare punten op brug en balk 
waardoor een hoge kwalificatie er dit 
keer niet in zat. Duijst heeft in februari 
nog één kans om zich te kunnen 
plaatsen voor de halve finale NK door 
middel van ranking.

Prachtig wedstrijdweekend voor Turnclub P.i.T

Op zondag 29 januari a.s. wordt de 
jaarlijkse schoolkerkdienst in de 
kerken van Lunteren gehouden. Het 
thema dit jaar is: ‘Wonderen door de 
Heere Jezus’. In de week voorafgaand 

aan de schoolkerkdienst zullen de 
leerkrachten van de scholen met de 
leerlingen actief aan de slag gaan met 
het thema. Ook zullen de predikanten 
een bezoek brengen aan de scholen.

De tijden van de schoolkerkdiensten 
zijn als volgt: 

Oude kerk: 09:30 uur, Bethelkerk: 
09:30 uur, Gereformeerde kerk: 
10:00 uur, Maranathakerk: 09:30 uur 
,Molukse kerk: 10:00 uur.

Schoolkerkdienst zondag 29 januari 2023 

Geslaagde jubileumuitvoering ‘Harpe Davids’

REGIO - Psalmzangvereniging 
‘Harpe Davids’ uit Barneveld vierde 
afgelopen vrijdag haar 25-jarig 
bestaan met een jubileumzangavond. 

De zangavond vond plaats in de 
Pniëlkerk. Het koor, bestaande uit 
bijna 50 leden, bracht onder leiding van 
dirigent Teus Klok een aantal psalmen 
van verschillende componisten ten 
gehore. Het koor werd daarbij begeleid 
door Julian Klok. 

De 250 aanwezigen, genoten van 
een gevarieerd programma met een 
tussentijds orgelsolo. Voor deze 
gelegenheid waren verschillende oud-

leden en anderen die de afgelopen 
jaren belangrijk zijn geweest voor 
het koor, uitgenodigd. “Wij hebben 
ervan genoten en konden duidelijk 
merken dat het koor niet alleen in 
kwantiteit maar ook zeker in kwaliteit 
is gegroeid”, aldus een oud-lid.

De avond werd mede mogelijk 
gemaakt door diverse sponsoren uit 
de omgeving Barneveld, Lunteren en 
Ederveen en samen met de collecte die 
tijdens het orgelsolo met samenzang 
werd gehouden, werd het mooie bedrag 
van ruim EUR 2.700 opgehaald. Dit 
bedrag kwam geheel ten goede aan de 
Stichting Timotheos.



Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

06 302 16 067
info@dickpoltandtechniek.nl
www.dickpoltandtechniek.nl

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

(0318) 69 35 02

HUIS
(ver)kopen?

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek. 
  
Bel 0318 - 41 46 20 of ga 
naar monutahofrust.nl.

Hofrust

praten
over

afscheid 
geeft

rust
Diederick Truin

IJSBERGSLA                          €1,49

28 januari

Smulsalade       500 gram  €3,99

Navel sinaasappels 10 stk.€3,99

Perssinaasappels 15 voor  €4,50

Zuurkool uit vat 500 gram €1,25

 
NIEUW bij Restaurant “Aan Tafel”: 
 

       GRATIS CURSUSSEN DOOR ONZE  
       INTERNATIONALE VRIJWILLIGERS 
 

Alleen nog plek voor: 
Vanaf 2 febr. HANDWERKTECHNIEKEN 
 

(wekelijks 2 uur in de middagen wo/do)  
(Alleen materiaalkosten en/of consumpties) 
Dorpsstraat 169, Lunteren. 06-58012579 

www.aantafellunteren.eu / reserveringen@aantafellunteren.eu 
 

Heeft u een houtkachel en
bent u het zat om altijd zelf
in de kou en in de regen het

hout te kloven?
Dan hebben wij de perfecte

aanbieding voor u.
De Scheppach houtklover 8

ton op 230V
Van € 861,60 incl. btw
Voor € 750,- incl. btw

Op = op

Vitterweg 7
6741JN Lunteren
T: 0342-401322

Ford Mustang trouwauto
Ook in het blauw te huur

06 21 68 80 36

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

06 302 16 067
info@dickpoltandtechniek.nl
www.dickpoltandtechniek.nl
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0318-482771  www.verschuur.nl
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     LAMINAAT
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Ford Mustang Huren?
06 21 68 80 36 Barneveldseweg 15a Lunteren

 www.deteakschuur.nl

Specialist in teak meubelen
Groot aanbod in nieuwe en gebruikte

teak tuinmeubelen.
Iedere zaterdag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur.

Op andere dagen alleen op afspraak.

De Teakschuur

NIEUWE & OCCASION FIETSEN
ONDERHOUD & REPARATIE

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN
WWW.FIETSSERVICEDEVALK.NL

Haardhouthandel Pluim

Harskamp - tel: 06 - 517 943 62 

Vitterweg 7
6741 JN  Lunteren
T. 0342-401322
W. jursoetendaal.nl

In de actie!
STIHL RMI 422
Compacte robotmaaier

€ 999,-
i.p.v. € 1.099,-

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen

Volg ons ook op

*

ATELIER JAN EN ALIDE BOUWSEMA

Voorjaarscursus portret of vrij schilderen Start week 12 ( v.a.maandag 21maart)
Workshop portret/model op groot formaat schilderen

Zaterdag 19 maart 13.00-16.00 uur
Cursus tekenen/schilderen voor kinderen 

Start 22 maart of 24 maart van 16.00-17.00 uur
Voor informatie en opgeven zie:

www.bouwsema-roelofs.nl

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Do 17 maart, 14:00-16:00 uur 
GEZELLIGE MIDDAG
met hapje en drankje
Aanmelden 06-2302 3308
Dorpshuis, Marktplein 10, Ederveen
_______________________________
Vr 18 maart, 09:00 uur 
SCHEIDINGSATLAS
- Leer praktische gesprekstechnieken 
  voor overleg met je ex-partner.
- Kinderen opvoeden na de scheiding.
- Communiceren met je kinderen.
Meerpaal, Industrielaan 1, Ede
www.cjgede.nl
_______________________________
Vr 18 maart, 12.00 uur 
BINGO MET LUNCH
Aanmelden 0318-482992
De Schakel, Schaepmanstraat 58
www.lunterenaktief.nl
_______________________________
Za 19 maart, 10:30 uur 
VOLLE MAAN WANDELING
over het Wekeromse Zand
Online reserveren.
www.glk.nl/excursies
_______________________________
Za 19 maart, 20:00 uur 
AROSA TRIO
speelt Piazzolla en Tsjaikovski
www.cultura-ede.nl
_______________________________
Zo 20 maart, 12:00 uur 
Concert - DUO ADELFOI
Florestan & Ludovic Bataillie (piano en 
viool) spelen Schubert, Beethoven, 
Monti, Grieg, Massenet en eigen 
composities.
Huis Kernhem, Kernhemseweg 7, Ede
www.huiskernhem.nl
_______________________________
Ma 21 maart 
STRESSHANDLEIDING
Cursus voor mantelzorgers
Opgeven: 0318 – 208080

Galvanistraat 1, Ede
www.malkander-ede.nl
_______________________________
Wo 23 maart, 08:00 uur 
OPENING DEKAMARKT 
Postweg
_______________________________
Do 24 maart 
SEIZOENSOPENING 
Biologische vaste planten kwekerij 
Hessenweg 41
www.hessenhof.nl
_______________________________
Za 26 maart, 20:00 uur 
SOFIA JAFFE & SEVERIN VON 
ECKARDSTEIN
spelen Schubert, Ravel, Prokofjev
www.cultura-ede.nl
_______________________________
Do 31 maart
GRENZEN AANGEVEN
Cursus voor mantelzorgers
Opgeven: 0318 – 208080
Galvanistraat 1, Ede
www.malkander-ede.nl
_______________________________
Vr 1 april, 16:00 uur 
SEISOENSOPENING DE MOSSEL
www.boerderij-mossel.nl
_______________________________
Vr 1 en 15 april, 20:00 uur 
KLAVERJASSEN & JOKEREN
Aanmelden 0318-482992
De Schakel, Schaepmanstraat 58
www.lunterenaktief.nl
_______________________________
Zo 3 april, 14:00 uur 
GREBBELINIE 
RONDLEIDING MET GIDS
Online reserveren.
Buurtsteeg 2, Renswoude
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl
_______________________________
Di 5 april, 20:00 uur 
BEVRIJDING VAN EDE 
EN DE DORPEN IN APRIL 1945
Lezing door Gerard Gijsbertsen 
(Platform Militaire Historie Ede). 
Culturele Kring in Westhoffhuis, 
Dorpsstraat 28
_______________________________
www.wegwiesinlunteren.nl

Te koop gevraagd: Oude en gebruikte caravans 
Tel. 06 - 12 03 85 53

Advendo ‘57
Thuis:
8:30 Advendo ‘57 JO9-1JM - Blauw Geel’55 JO9-4JM 
8:30 Advendo ‘57 JO8-1 - Veensche Boys MO8-1 
9:00 Stroe JO13-1 - Advendo’57 JO13-2 
10:00 Advendo ‘57 JO11-1JM - SDV Barneveld JO11-4 
10:00 Advendo ‘57 MO20-1 - SKV MO20-2 
12:00 Advendo ‘57 2 - Eerbeekse Boys 2  
12:00 Advendo ‘57 5 - SDV Barneveld 11  
12:00 Advendo ‘57 VR1 - Rood-Wit’58/SDC Putten Vr1 
14:30 Elspeet 1 - Advendo ‘57 1  
14:30 Advendo ‘57 3 - Bennekom 4 
14:30 Advendo ‘57 6 - Sparta Nijkerk 11  
14:30 Advendo ‘57 7 - Harskamp 3 
  
Uit
9:00 Stroe JO13-1 - Advendo’57 JO13-2  
9:30 Lunteren JO10-2 - Advendo ‘57 JO10-2  
11:00 DTS ‘35 Ede JO10-2 - Advendo ‘57 JO10-1JM 
15:00 SKV 3 - Advendo ‘57 4 
  

SDS ‘55
Thuis:
10:30 SDS’ 55 JO12-1 - Blauw Geel ‘55 JO12-3JM 
11:10 SDS’ 55 JO7-1 - SKV JO7-2   
12:00 SDS’ 55 VR1 - GVC VR1   
14:30 SDS’55 1 - Prins Bernard 1

Uit
08:45 SDV Barneveld JO10-4 - SDS’ 55 JO10-1 
09:00 DVS’33 Ermelo JO8-1 - SDS’ 55 JO8-1 
10:30 WAVV JO7-1 - SDS’ 55 JO7-1 
10:50 Redichem JO7-1 - SDS’ 55 JO7-1 
12:30 Spcl. Brummen 2 - SDS’ 55 2 
12:30 SDC Putten 6 - SDS’ 55 3   
14:00 NSC Nijkerk 4 - SDS’ 55 4De uitslag van het koersballen in 

Buurtcentrum De Schakel van maandag 23 
januari is:

Ada Brouwer – 23 punten
Rita Kelderman – 22 punten
Nel Veenendaal – 20 punten
Carin Boonstoppel – 18 punten
Henk Versteeg – 17 punten
Marjan v. Donkelaar – 14 punten
Mies Ruttenberg – 13 punten
Annette v/d Wind – 11 punten
Riek Pol – 9 punten 

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 
19 januari van “De Kastanjehof” in het 
Kulterhus in Wekerom.

Jannie v.d.Broek – Jannie Meulenkamp 15 pt.,
Evert v.Butselaar 15 pt.,
Corrie v.d.Krol – Kees Meulenkamp 14 pt.,
Dicky v.Voorthuizen – Wijntje Heij 11 pt.,
Coos v.Laar – Dik v.Dijk 10 pt.,
Jannie Broekhuizen – Gerrit d.Wit 9 pt.,
Bertus Btoekhuizen – Jaap v.d.Krol 9 pt.,
Helmert v.Voorthuizen – Teus Roelofsen 5 pt.,

SPORT
PROGRAMMA 28/01
UITSLAGEN SJOELEN EN KOERSBAL

VV Lunteren
Thuiswedstrijden 
08:30 Lunteren JO9-3 - SDV Barneveld JO9-6  
08:30 Lunteren JO8-3 - Kesteren JO8-2JM   
09:30 Lunteren JO11-3 - DTS ‘35 Ede JO11-4  
09:30 Lunteren JO10-2 - Advendo ‘57 JO10-2  
09:30 Lunteren JO9-2 - SDV Barneveld JO9-4  
10:00 Lunteren MO17-1 - Redichem MO17-1  
13:00 Lunteren 5 - De Kieviten 3   
13:00 Lunteren VR1 - Fortissimo VR2   
15:00 Lunteren 4 - Redichem 2

Uitwedstrijden 
08:30 Sparta Nijkerk JO11-4 - Lunteren JO11-2  
08:30 Veensche Boys JO8-1 - Lunteren JO8-1  
08:45 SDV Barneveld JO10-6 - Lunteren JO10-3  
09:00 Terschuurse Boys JO10-1 - Lunteren JO10-1  
10:00 Blauw Geel ‘55 JO9-1 - Lunteren JO9-1  
10:00 SDV Barneveld JO8-4 - Lunteren JO8-2 
12:15 Zwart Wit ‘63 MO15-1d - Lunteren MO15-1  
13:00 Hoevelaken 9 - Lunteren 6   
14:30 Merino’s de 1 - Lunteren 1  
15:00 Sparta Nijkerk 3 - Lunteren 2 
15:00 Veensche Boys 4 - Lunteren 3

Irene is op 22 januari 50 jaar! 
Niet meer zo strak in het vel.
Kletsen dat kan ze wel
Zet de rollator maar vast klaar
Irene is 50 jaar.

Wij willen haar van harte feliciteren met 
deze mijlpaal!

ATELIER BOUWSEMA-ROELOFS
CURSUS PORTRET EN VRIJ SCHILDEREN

Start in de week van maandag 6 februari
Workshop schilderen zaterdag 18 feb. en 18 mrt.

Voor alle info: www.bouwsema-roelofs.nl
Telefoon: 06-28630237

Sjoeluitslagen Ederveense Sjoelvereniging 23 januari 2023
(maandagavond in Dorpshuis “de Zicht” vanaf 19.30 tot 21.30)

Klasse A Bert Hogendoorn 1365 pt. Marrie Mulder 1253 pt. Janny vd Bospoort 1232 pt. Gert Mulder 1125 pt.
Klasse B Dicky van Wingerden 1094 pt. Henk Budding 1094 pt. Martien vd Bospoort 1090 pt. Dini Groeneveld 1087 pt. Eef van Brummelen 
1048 pt. 
Klasse C Betsie Mulder 1094 pt. Gerda vd Bospoort 1076 pt. Carin Boonstoppel 1019 pt. Alie Denekamp 988 pt. Stien van Veldhuizen 949 pt. 

Sjoelen en koersbal



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’:zo: 09.30 uur: Ds. B. Jonge-
neel,18.30 uur:Ds. J. de Jong (Nijkerk).

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk: zo:09:30 
uur: ds. J.A. Kloosterman, 
18:30: ds. J.A. Klooster-
man. (www.hhglunteren.
nl).

Geref. Kerk Oranjes-
traat : zo.: 10.00 uur: 
ds. Caroline Oosterveen, 
19.00 uur: Ds. Marrit 
Bassa (Voorst).

Herv. Gem. Maranathakerk:
zo:. 09.30 uur: ds J. Steenkamp, 19.00 uur: ds 
G. Oosterman, Zevenbergen.

Molukse Evang. Kerk: zo: 10.00 uur: ds M. 
Patawala.

Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Viering 
met Marthe de Vries.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. K.C. Kos (Lunteren), 18.30 uur: Ds. 
M.W. Westerink (Veenendaal). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: kand. D. Baarssen  18.30 uur: kand. D. 
Baarssen.

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Ds. B.J. van 
Boven.

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Ds. H.I. Methorst (Apeldoorn), 
18.30 uur: Ds. A.C. Borsje (Zwar-
tebroek).

De Hartenberg (Apeldoornseweg 
60): zo:10.00 uur: ds. C. de Peuter 
Wynette Schouten,14.30 uur: Wy-
nette Schouten (zang).

Harskamp
Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur: ds. J.A. 
Mol, 18.30 uur: ds. J.A. Mol.
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur: ds. A. 
Vlietstra, 18.30 uur: ds. A. Vlietstra.

Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Dhr. C. Hoogen-
doorn,

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
Ds. P.B. Verspuij, 19.00 uur: Ds. 
P.B. Verspuij.

Ede
Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.30 
en 16.00 uur: Leesdienst.

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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KONING WINTER IN 
WINTERSLAAP

De winter is het seizoen van de 
grote stormen, waar de gemiddelde 

wintertemperatuur uiteen loopt van 2,4 
graden tot 4,2 graden Celsius.

Kolganzen, grauwe ganzen en rietganzen 
strijken in deze wintermaanden neer in 
onze contreien. En misschien blijven 
ze wel broeden nu Koning winter in 

winterslaap lijkt en de de bomen al in 
bloei komen.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 29 JANUARI 2023  

Aanleveringsti jden Lunterse Krant
De Lunterse Krant komt op woensdag bij u in de bus.

Advertenti es, berichten, foto’s, Middelpuntjes, Kleintjes e.d. dienen 
uiterlijk op vrijdag te worden aangeleverd (adverteren@lunteren.com) 

Wat betreft  de rouwadvertenti es: 
deze kunnen tot dinsdag worden aangeleverd.

Groet, het team van de Lunterse Krant, Willem de Frel, Theo van den Berg en Henk de Rooy.

Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij 
(Otterlo), 18.30 uur: Prop. R. Folmer (Ede).

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09:30 uur: 
n.n.b. , 18:30:  kand. D.A. 
Pater. (www.hhglunteren.
nl).
Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 10.00 
uur: ds. Caroline Ooster-
veen, 19.00 uur: ds. J. 
Steenkamp, Gez. dienst in 
de Maranatha Kerk.

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
de heer R. Fluit, 19.00 uur, ds. J. Steenkamp, 
gez. dienst met Ger. Kerk in de Maranatha-
kerk.

Molukse Evang. Kerk: zo: 14.00 uur: ds E. 
Pattij.
Vrijzinnig Lunteren: Viering met Herma 
Visser

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. M.W. Westerink (Veenendaal), 18.30 
uur: Ds. J. Rumpt (Barneveld). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: kand. M. Diepeveen, 18.30 uur: ds. H. 
van der Ziel.

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Ds. B.J. van 
Boven
Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Ds. A. Schroten  (Renswou-
de), 18.30 uur: Ds. C.G. Visser
(Kootwijkerbroek).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. P.C.H. 
Kleinbloesem, 18.30 uur: ds. H.J. 
Stoutjesdijk.
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. N.P.J. Kleiberg.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. A. Haaima  
(Ermelo).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
Ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn), 
19.00 uur: Ds. J.A.H. Jongkind 
(Langerak).
Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.30 
en 16.00 uur: ds. J.B. Huisman

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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Gevoelige snaar
De slinger van de tijd pendelt tussen 

perioden met wisselende aandacht voor 
verstand of gevoel.

In de achttiende en negentiende eeuw 
vertegenwoordigde de Romantiek het 

gevoel. Daarom noemen we nu nog alles 
wat verbonden is met het individuele 

gevoel romantisch.
Met muziek proberen een gevoelige 

snaar bij een geliefde te raken is daarom 
romantisch.

Als echter blijkt dat geliefdes individuele 
smaak anders is dan is de verkeerde 

snaar geraakt.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022  

Aanleveringstijden Lunterse Krant
De Lunterse Krant komt op woensdag bij u in de bus.

Advertenties, berichten, foto’s, Middelpuntjes, Kleintjes e.d. dienen 
uiterlijk op vrijdag te worden aangeleverd (adverteren@lunteren.com) 

Wat betreft de rouwadvertenties: 
deze kunnen tot dinsdag worden aangeleverd.

Groet, het team van de Lunterse Krant, Willem de Frel, Theo van den Berg en Henk de Rooy.

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT 

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

Tel. 0318 - 650 000
info@zorgvooruitvaart.nl
www.zorgvooruitvaart.nl

 een
vertrouwd
gezicht

voor 
al uw
vragen 

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0318 - 41 46 20 of ga 
naar monutahofrust.nl.

Hofrust
Bettine 
van der Laan - Beekhuizen

Zanguur Oude Kerk  
LUNTEREN – Op de avond van de laatste zomermarkt 
in Lunteren, woensdag 17 augustus, kan men mee 
zingen in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur is er een zanguur. 

Deze avond wordt georganiseerd door de 
evangelisatiecommissie van de Hervormde 
Gemeente Lunteren en de Hersteld 
Hervormde Gemeente.

Ook vanmiddag en vanavond is tijdens 
de zomermarkt de Oude Kerk wederom 
geopend. Vanaf 14.00 uur kan men er 
binnenlopen voor een moment van rust en 
stilte. Het prachtige orgel van de kerk  wordt 
deze middag bespeeld.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te 
komen zingen of te komen luisteren. 

Wij zijn op zoek naar een:

Productie medewerker

Als productie mederwerker sta je in de fabriek, en neem je deel 
aan het produceren van onze betonproducten.

Wat verwachten wij van jou

• Je houdt van fysiek werk en kunt dit goed volhouden

• Je bent op zoek naar een baan voor langere tijd

• Je woont in de omgeving lunteren

• Je bent eventueel ook op zaterdag bereid om te werken

Wat kan je van ons verwachten

• Informele werksfeer – we werken hard maar staan in 

voor een geintje

• Mogelijkheid tot het ontwikkelen van eigen kwaliteiten

• Eigen inbreng en ideeen zijn altijd welkom

• Goede arbeidsvoorwaarden.

Dikkenberg Beton  Bruinhorsterpad 22  6741 PP Lunteren
0318-572225  info@dikkenbergbeton.nl  www.dikkenbergbeton.nl

Stuur je sollisitatie brief 
met CV naar:

Dikkenberg beton
T.a.v. W. Evers

Bruinhorsterpad 22
6741 pp Lunteren

Mail naar
wim@dikkenbergbeton.nl

Of neem
telefonich contact op met

Wim Evers
06 – 51 16 23 58

Een gesprek tussen de deuren van de Oude Kerk 
tijdens de zomermarkt.               (foto: Henk de Rooy)

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

h y p o t h e k e n  &  v e r z e k e r i n g e n

(0318) 67 25 25

HELDER
hypotheekadvies

Sorry, deze week geen 

oplossing van de vorige week.

Er is iets misgegaan 

op de redactie van 

de Lunterse Krant.

Groet, het redactieteam.

 

 
Do 26 januari, 18.30-22.00 uur 
NEWBORN FAIR 
Alles omtrent zwangerschap  
en pasgeborene 
Kleding, gifts, verzorging huid en haar, 
draagdoekconsulente, informatie, 
financieel advies 
Zaal Floor, Dorpsstraat 36 
_______________________________ 
Za 28 januari, 11.00 uur 
ONTDEK DE HISTORIE  
VAN DE MAURITSKADE 
Wandelen en lunchen 
Verbindelaarsweg 51a, Ede 
www.smaakparkede.nl 
_______________________________ 
Za 28 januari, 13.00-15.30 uur 
SPEUREN NAAR SPOREN 
Activiteit met opdrachten. Welke 
diersporen vind je, zie je nog wild of een 
bijzondere vogel. Natuurcentrum Veluwe, 
Groot Ginkelseweg 2a, Ede 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
_______________________________ 
Za 28 januari, 13.00-18.00 uur 
GEFERMENTEERDE SMAAKMAKERS 
Workshop Vergroot je smaakpallet 
Verbindelaarsweg 51a, Ede 
www.smaakparkede.nl 
_______________________________ 
Za 28 januari, 19.30 uur 
'PESTA KAIN MERAH KEBAJA MERAH' 
Nieuwjaarsfeest 
Ina Ama, Vd Duyn van Maasdamstraat 16 
www.ana-upu.nl 
_______________________________ 
Zo 29 januari, 08.00 uur 
MEDITATIE-UUR 
Het Witte Kerkje, Dr. Kimmijserlaan 28 
www.vrijzinniglunteren.nl 
_______________________________ 
Ma 30 januari, 19.30 uur 
Workshop STUIF ES IN –  
KLEDINGHAAK BESTIPPEN 
Mantelzorgtrefpunt in Ana Upu,  
Vd Duyn v Maasdamstraat 16 
______________________________ 

Ma 30 januari, 20.00 uur 
STEENUILENFAMILIE in Lunteren 
- Fotopresentatie Regina Pas 
UILENKASTEN maken en plaatsen 
- Presentatie Martin Klopper 
Donateursavond Wegwies 
(nieuwe donateurs welkom) 
Aanmelden uitagenda@lunteren.nl 
Zaal Floor, Dorpsstraat 36 
_______________________________ 
Di 31 januari, 19.00 uur 
HOUTSTOOKTRAINING 
Verschillende stooktechnieken 
Theorie en praktijk. Aanmelden 
HAVÉ Verwarming, Hullerpad 34 
www.haveverwarming.nl 
_______________________________ 
Za 4, 11, 18, 25 feb., 11.00-16.00 uur 
BROCANTE & THEETUIN MAMARIA 
Ook op afspraak. Tel. 06-14828681 
Postweg 37 
_______________________________ 
Za 4 februari, 19.30 uur 
KNA WINTERCONCERT 
't Podium, Nijborg 2, Renswoude 
www.muziekcentrumlunteren.nl 
_______________________________ 
Ma 6 februari, 19.00-20.00 uur 
SPREEKUUR DORPSRAAD 
Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 
www.dorpsraadlunteren.nl 
_______________________________ 
Ma 6 februari, 19.30 uur 
MANTELZORG EN  
OMGAAN MET CONFLICTEN 
Themabijeenkomst Mantelzorgtrefpunt 
Ana Upu, Vd Duyn v Maasdamstraat 16 
 
De hele maand 
 
+ DANS & BALLETKLAZZ 
• Danskriebels 2+: vr 09.15-10.00 uur 
• Danskriebels 4+: vr 13.30-14.15 uur 
• Dans & Ballet 6+: vr 14.30-15.30 uur 
• Dans & Ballet 8+: vr 15.45-16.45 uur 
• KLAZZ: vr 16.45-17.45 uur 
Dansschool Davli, Hullerpad 13A 
www.davli.nl 
_______________________________ 
+ VOORLEESTIJD & KNUTSELEN 
Elke vrijdag 15.30-16.30 uur 
Kinderen van 3 t/m 8 jaar 
Bibliotheek, Dorpsstraat 28 
 
Meer op www.lunteren.nl 



BINNENKORT GEOPEND

FEBRUARI 2023

Heerlyke bourgondische delicatessen, van pittige 
oude kazen, droge worsten en versgebrande noten 

tot heerlijk zoete verwennerijen en smaakvolle 
speciaalbieren. Welkom in Lunteren!

D O R P S S T R A AT  7 5    6 74 1  A M  L U N T E R E N    H E E R LY K- D E L I C AT E S S E N . N L
I N F O @ H E E R LY K- D E L I C AT E S S E N . N L

  VACATURES 
PARTTIME / FULLTIME MEDEWERKERS

KAZEN • NOTEN • CHARCUTERIE • TAPAS • AZIJN & OLIE
BRODEN • SWEETS • WIJNEN • SPECIAALBIEREN
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