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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

REGIO - Waterschap Vallei en 
Veluwe en gemeente Ede gaan sloten 
en vijvers in en om Ede baggeren. 
Het werk start op 30 januari en 
duurt uiterlijk tot eind maart 2023. 
Omwonenden van de wateren 
worden met een brief op de hoogte 
gesteld van de werkzaamheden die 
gaan plaatsvinden.

Werkwijze
Het baggeren in Ede vindt plaats in 
de wijk Veldhuizen en in de kernen 
van Lunteren, Ederveen, Bennekom 
en Harskamp. Het baggeren is 
nodig om teveel water te kunnen 
afvoeren en om de waterkwaliteit te 

verbeteren. Het werk wordt uitgevoerd 
met schuifboten en graafmachines. 
Vrijkomende baggerspecie wordt op 
de waterkant in vrachtwagens geladen 
en getransporteerd naar verschillende 
baggerdepots in de regio. 

Wat merken inwoners?
Tijdens de uitvoering doen waterschap 
en gemeente er alles aan om overlast 
tot een minimum te beperken. Het kan 
voorkomen dat er een korte wachttijd 
is vanwege een tijdelijke wegafzetting.

Informatie
Meer informatie over baggeren staat op 
www.vallei-veluwe.nl/baggerenede. 

Schone wateren door baggerklus rondom Ede

Willem de Frel

Aan tafel bij Gradus Snitselaar die 
als diaken betrokken was bij de 
verkoop van het volkstuinen terrein 
aan de Westzoom te Lunteren. De 
koper is ‘De tuinen Lunteren BV’ 
een onderneming van aannemer 
Hans Klomp en investeerder Geurt 
van Veldhuizen. In 1912 verwierf de 
Hervormde Oude Kerk 2.4 hectare 
door een legaat van de Lunterse 
notaris Van den Ham. 

Willem: “Wat was de reden voor de 
kerk om dit perceel over te dragen aan 
een projectontwikkelaar/ aannemer?” 
Gradus: “Als diaconie heb je de 
zorg voor de minderbedeelden, 
zowel binnen de kring van de 
kerk alsook daarbuiten. Maar ook 
rentmeesterschap, dus hoe ga je zo 
verantwoord en verstandig mogelijk 
om met de aan jou toevertrouwde 
gelden en bezittingen. Op basis van 
de plannen van de gemeente Ede 
voor de bouw van woningen aan de 
Westzoom, zijn we in gesprek gegaan 
met de gemeente Ede op initiatief van 
de gemeente.” 

Volkstuinen aan de oostzijde van 
Lunteren?
Willem: “De kerk heeft ook nog 
grond aan de oostzijde van Lunteren 
in eigendom, is er over gedacht om 
daar de volkstuinen te projecteren?” 

Gradus: “De kerk bezit een smalle 
strook aan de Veenweg, maar een 
perceel aan de Beukenlaan is meer 
geschikt voor dit doel. We zijn 
met de gemeente in overleg wat de 
mogelijkheden in dezen zijn, de 
gemeente wil dit ook graag oplossen. 
Zo lang er nog geen schop aan de 
Westzoom in de grond gaat mogen 
de tuinders daar gewassen blijven 
verbouwen. We moeten bovendien 
goedkeuring krijgen van PKN 

Nederland. Iedere begroting wordt 
gewogen en gekeurd en volkstuinen 
is geen doel binnen de PKN. Maar 
ik ben bang dat we armoede weer 
zien toenemen en in dat kader zouden 
volkstuinen een diaconaal doel op zich 
kunnen zijn.” 

Sociaal beding
Willem: “Een paar maanden 
geleden werd ik gebeld door een 
jurist uit Almere die meldde dat 

er een overdracht op handen was 
van het volkstuinen terrein maar 
dat een overdracht niet zou kunnen 
plaatsvinden omdat er een sociaal 
beding op zou rusten, wat is hiervan 
waar of niet waar?” 
Gradus: “Uit onderzoek van de 
documenten uit het verleden door 
deskundigen (o.a. juristen en een expert 
op het gebied van “oud handschrift ”)  
is gebleken, dat de kerk de graven van 
notaris Van den Ham, zijn vrouw en 

van zijn broer moeten onderhouden 
en dat verder geen sociaal beding is 
vastgelegd.”
Willem: “Wil je als kerk evengoed 
niet sturing geven aan een sociale 
invulling, zoals starterswoningen 
en seniorenwoningen zodat er een 
doorstroming ontstaat waardoor de 
woonwens van een aantal gezinnen 
weer op gang komt?” Gradus: “Nee, 
de diaconie heeft geen aanvullende 
eisen gesteld voor wat betreft de 
ontwikkeling, dat laten we aan de 
gemeente over in samenspraak met de 
ontwikkelaar. Wel overleggen we hoe 
de opbrengst kan worden aangewend 
om een sociale en diaconale invulling 
te geven die juist voor ons dorp 
meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld 
als het gaat om een zorginstelling. 
Wethouder Peter de Pater noemde 
al een ‘zorgboerderij’ als mogelijke 
bestemming. Daar staan we voor 
open.” 

Geen krant in de bus?

Nieuwbouw op volkstuinen terrein aan de Westzoom in Lunteren

Hema Lunteren wordt twee keer zo groot
LUNTEREN – Na 15 jaar gaat 
Hema Lunteren verhuizen naar de 
overkant; het voormalige pand van 
Shoe & More. Met 550 m² wordt 
de Hema in Lunteren twee keer zo 
groot.  

Half februari wordt er een begin 

gemaakt met uitbouwen. De 
appartementen boven de winkel 
blijven hetzelfde.  

“Wij zijn blij dat we hier in Lunteren 
kunnen uitbreiden en de klant een 
ruimer assortiment kunnen aan bieden. 
Hoe dit er gaat uitzien zijn we nog 

volop mee bezig. Zijn er suggesties 
dan horen wij dit graag,” aldus de 
medewerkers van Hema Lunteren. 

Verdere ontwikkelingen met 
betrekking tot de bouw en inrichting 
van Hema worden gemeld in deze 
krant.

Neem dan contact op met onze verspreider All-Inn (0571-274137) of ga naar 
www.allinnbezorger.nl/klantenservice/

Beeld van de volkstuintjes.            Foto: Henk de Rooy
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(Aanbiedingen geldig in week 5 - Maandag 30 jan t/m zaterdag 4 feb )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Jonge kaas €9.50kilo

€1.
Paardenrookvlees
Onbijtcervelaatworst

€2.

Veluwse spekrollade

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

100 gram

Taartbodem €0.24 cm

Gehaktballen, kant & klaar

€7.
Blikje vulling aardbeien/kersen

Appelflappen

Slagroomsnitt

€4.4 x 100 gram

€2.

5 stuks €9.

250 gram, 3 stks.

Wij verzorgen ook uw kantinefruit/bedrijfskantine

van de Echte bakker

VERS GESNEDEN VLEESWAREN:

Pannenkoeken 

Slagersrookworsten

98

Vitterweg 7
6741JN Lunteren 
0342-401322

Nieuw in ons assortiment de MSA 300
Stihl kettingzaag op accu.
De kracht van een machine voor
professioneel gebruik maar dan op
accu.

lekker 

leren met 

je handen?

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.

  Lekker werken en leren

  Direct geld verdienen 

  Zicht op een goede baan

  Hoog slagingspercentage

de bouw wacht op jou.nl

Kom naar
EEN VAN onze
open dagEN!
KIJK VOOR ALLE
DATA OP DE WEBSITE
EN MELD JE AAN.
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Poffertjes

Zuurkool uit ‘t vat / vers gesneden hutspot / gesneden boerenkool 
€9.

25€2.
25€2.

8 stuks

38 stuks
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Petitie voor uitbreiding van bedrijvenpark De Stroet
“Voor sommige mensen is het nooit genoeg”
LUNTEREN - Als tegengeluid op de 
petitie ‘tegen’ het bedrijvenpark De 
Stroet besloot initiatiefnemer Wim 
van Ede zijn eigen petitie ‘voor’ de 
uitbreiding van De Stroet te starten. 
Inmiddels hebben 215 mensen 
‘voor’ gestemd en 309 ‘tegen’.

Toen Wim een aantal weken geleden 
het bericht in de Lunterse Krant las, 
gingen zijn nekharen overeind staan. 
“Ik ben zelf geen belanghebbende, 
maar voor sommige mensen is het 
blijkbaar nooit genoeg,” vertelt 
ondernemer Wim die zelf geen directe 
baat heeft bij de uitbreiding.

Natuur
In het artikel stond dat er 258 bomen 
worden gekapt, maar dit is volgens 
Wim niet het hele verhaal. “Er worden 
wel bomen gekapt, maar daar komt ook 
natuur voor terug. Zo wordt 45 procent 
van het terrein voor natuur ingericht. 
Er komen bomen, waterpartijen en 
herlocatie van leefgebieden voor de 
dieren. Er is al zoveel water bij de wijn 
gedaan.”

Volgens Wim zijn bedrijven nu 
genoodzaakt om allemaal rare 
bokkensprongen te maken om hun 
bedrijvigheid voor te zetten. 

“Sommige bedrijven zitten nu zelfs 
tijdelijk op een ander plek. En er is 
al een flink bedrag geïnvesteerd om 
de hoogspanningskabel ondergronds 
te krijgen. Dan ben je nu eigenlijk al 

op een punt waarop je niet meer terug 
kunt.”

Politiek
Binnen de gemeenteraad wordt, 
net als in het dorp zelf al jaren over 
uitbreiding van De Stroet gesproken. 
Zelfs in de tijd van oud-wethouder 
Wilke Dekker (15 jaar geleden) ging 
het daar al over.

Anne-Jan Telgen (CDA) legt uit wat 
de geschiedenis van deze plannen 
zijn. “Een bedrijventerrein mag niet 
zomaar worden aangelegd. Daar moet 
toestemming van de provincie voor 
zijn. Er moet voldoende vraag zijn en 
potentie voor een vergroting van het 
bedrijventerrein. De provincie gaat 
niet over één nacht ijs en vindt die 
potentie voldoende aangetoond.”  

Ondernemers
“Vraag maar eens na bij de 
ondernemers van het huidige terrein, 
er zijn genoeg bedrijven die wel willen 
groeien maar niet kunnen, tel daarbij 
op de ondernemers die nu nog in het 
buitengebied zitten, maar dat eigenlijk 
helemaal niet mogen, die willen we 
ook naar de bedrijventerreinen krijgen, 
als die komen, dan wordt als bonus het 
buitengebied ook nog mooier.”

De verwachting is dan ook dat de uit 
te geven gronden snel verkocht en 
bebouwd worden. Dat geeft niet alleen 
op de nieuwe Stroet maar ook op de 
oude Stroet ruimte. Hierdoor kunnen 

ook jonge ondernemers een bestaande 
hal huren en zo flexibel in een nieuwe 
jas groeien. 
 
Bestemmingsplan 
Of er ook gekeken is naar andere opties 
meldt Anne-Jan: “Natuurlijk hebben 
wij ook nagevraagd bij de provincie of 
de uitbreiding niet aan de andere kant 
van de A30, of meer langs de A30 kon 
komen. Dat mag niet van de provincie, 
dus dat is helaas geen optie.”

“In 2019 heeft de gemeenteraad al een 
startnotitie goedgekeurd. Daarmee 
heeft de raad aangegeven dat zij de 
noodzaak ziet van uitbreiding van 
de Stroet en de meerwaarde voor 
Lunteren van die uitbreiding. In de 
startnotitie zijn kaders neergezet 
waaraan het definitieve plan moet 
voldoen.”

Binnenkort worden in de raad de 
definitieve bestemmingsplannen 
en de ontwerpen die daarbij horen 
behandeld. Daarin moeten alle plannen 
verder zijn uitgewerkt. “Wij hebben 
ons dus al lang geleden uitgesproken 
voor uitbreiding van de Stroet, die 
politieke steun is er zeker, nu gaat het 
erom of de initiatiefnemers zich aan 
die plannen gehouden hebben en hoe 
ze om zijn gegaan met de mogelijke 
bezwaren van omwonenden.”

Meer informatie over het bedrijvenpark 
kunt u vinden op:
www.bedrijvenparkdestroet.nl.

Snertwandeltocht zaterdag 18 februari

Een mooie route van ca 8 km met drie heerlijke gerechten. Met onderweg QR 
code’s voor leuke informatie over de omgeving.Het startpunt is Het Uilenbos en 
de starttijden zijn tussen 11 en 13 uur. De kosten per deelnemer zijn € 15,-. 

De eerste stop is Restaurant De Goudsberg met een broodje worst. Bij de tweede 
stop krijg je een heerlijke kom erwtensoep van De Boomgaard. Om uiteindelijke 
weer bij Het Uilenbos terecht te komen voor een pannekoek.

Loop je gezellig mee? 
Geef je op via happenenmeer@gmail.com. Zijn er dieetwensen laat het dan even 
weten.

Een nieuw initiatief van De 
Schakel, het Buurtkastje. Dit 
kastje is voor iedereen die het 
nodig heeft

Waarom het buurtkastje? 
Het buurtkastje is er om 
voedselverspilling tegen 
te gaan en om mensen te 
ondersteunen die het net even 
iets minder hebben. Dat neemt 
niet weg dat iedereen van het 
buurtkastje gebruik kan maken, 
zowel om er producten in te 
zetten als mee te nemen. Staat 
het er vandaag niet bij wat je 
kan gebruiken dan kan het er 
morgen zomaar in staan!

Wat kan je in het buurtkastje plaatsen
• alles wat onder de noemer “supermarktproducten” valt, zolang het maar 

niet over de houdbaarheidsdatum gaat maar ook verzorgingsproducten 
zoals zeep, deodorant, maandverband etc.

• alleen houdbare producten, geen versproducten i.v.m. hygiëne (vliegjes 
etc.), (buiten)temperatuur

• geen voedsel wat gekoeld moet zijn, alleen ongekoelde producten
• geen aangebroken producten
• wat niet in het buurtkastje hoort, zijn rookwaren en alcohol.

Zie het als een kleine voedselbank, een openbare proviandkast. Er is geen drempel 
om overheen te stappen om elkaar te helpen. 

Vanaf eind januari  2023 zal het buurtkastje bij De Schakel in gebruik zijn. 
Het kastje staat links aan de zijkant van De Schakel, Schaepmanstraat 58, 6741 
WV Lunteren

Voor vragen?: www.info@lunterenaktief.nl of via 0318-482992

Buurtkastje in Buurtcentrum De Schakel 
Geef wat je missen kan en pak wat je nodig hebt!

Gezellige eerste Newbornfair in Lunteren

LUNTEREN – Blink Mode voor 
Kids en Creation Verloskundigen 
organiseerden donderdag 26 
januari de eerste Newbornfair in 
Floor Partycentrum.

Speciaal voor de gelegenheid nodigden 
ze organisaties en ondernemers 
uit Lunteren en omgeving uit om 
op deze avond aanwezig te zijn. 
Kinderdagverblijf Partou was van de 

partij, maar ook de lokale fietsenmaker 
Henk Donkelaar met o.a. bakfietsen. 
Regio-Bank gaf advies over financiële 
veranderingen.

Al met al was er aan alles, wat te 
maken heeft met het krijgen of hebben 
van een kind, gedacht. De organisatie 
kijkt dan ook terug op een geslaagde  
eerste editie en hoopt volgend jaar 
terug te komen met de Newbornfair.

Artist impression van bedrijvenpark De Stroet.

Luchtfoto van de plek waar bedrijvenpark De Stroet wil uitbreiden.      Foto: Gerwin van Luttikhuizen



Kunnen wij jou uitdagen? Voor onze 
mooie projecten zoeken we vak-
mensen die tactisch te werk gaan. 
Ga de uitdaging aan en pak je kans! 
Wij hebben op dit moment onder 
andere de volgende vacatures: 

Nijverheidsweg 19, Barneveld

CAMPUS.NL

Lees meer over werken bij Campus via:

WERKENBIJCAMPUS.NL

u

PROJECT-
LEIDER
Installatietechniek

Daarom zou jij deze kans niet 
moeten laten liggen: 

 Je speelt een cruciale rol in 

de begeleiding van prachtige 

projecten. Je krijgt alle 

ruimte en de volle 

verantwoordelijkheid voor 

jouw project.

 Vanuit de organisatie word je 

ondersteund door een fi jne 

club mensen. Op je collega’s 

kan je rekenen! 

 Goede inzet wordt 

gewaardeerd, dat merk je 

bij ons op tal van manieren. 

Ga naar werkenbijcampus.nl/
vacatures of scan de QR-code:

m/v

KOM    WERKENBIJCAMPUS.NL

Maak jij de stap naar Campus? 
Ontdek de kansen en mogelijkheden! Ik bespreek ze graag met je 

tijdens een kennismakingsgesprek. Neem je contact met mij op?

  0342 - 239 000

  chris@campus.nl

PROJECT-
LEIDER
Elektrotechniek

m/v

Elektrotechnische projecten 
leiden bij Campus. Net wat 
voor jou: 

 Het is aan jou besteed om 

projecten tot een goed einde 

te brengen. Je neemt de 

volle verantwoordelijkheid 

en zorgt dat het hele project 

goed geregeld wordt.

 Je denkt vooruit en je zet 

alles op alles om tot het 

beste resultaat te komen. 

 Samenwerken is aan jou 

wel besteedt: je overlegt 

met collega’s op kantoor, 

schakelt met de mensen op 

de bouw en houdt contact 

met de opdrachtgever. 

Ga naar werkenbijcampus.nl/
vacatures of scan de QR-code:

(HULP)-
MONTEUR
Installatietechniek

Monteur worden of ben jij 
het al? Daarom kies jij voor 
Campus: 

 Nieuwe technieken hebben 

onze volle aandacht en 

passen we graag toe. 

 Blijven leren loont. Daarom 

bieden we alle mogelijk-

heden voor het volgen van 

cursussen en trainingen.

 Alles is goed op de rit: van 

werkkleding tot de bus en 

van het gereedschap tot de 

registratie van je uren. 

Ga naar werkenbijcampus.nl/
vacatures of scan de QR-code:

m/v

m/v

WERKVOOR-
BEREIDER
Elektrotechniek

Waarom jij werkvoorbereider 
bij Campus zou worden: 

 Fijne collega’s die je 

graag op gang helpen en een 

prettige werkplek (zeker in 

het nieuwe pand) bieden jou 

een fi jne werkomgeving. 

 Je krijgt alle ruimte voor 

jouw inbreng in de voor-

bereiding van uitdagende 

projecten.

 Een cursus volgen, door-

groeien binnen de 

organisatie, ideeën voor 

verbeteringen? Wij bieden 

je alle ruimte.

Ga naar werkenbijcampus.nl/
vacatures of scan de QR-code:

vacatures of scan de QR-code: Ga naar werkenbijcampus.nl/
vacatures

TACTISCH 
TECHNISCH?
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Henk de Rooy

De Citroën U23 (Type 23) werd 
gespot in de Dorpsstraat, op weg 
naar een statiefoto bij de Lunter-
se molen De Hoop. Mijn goede 
vriend Louis Fraanje (zijn chauf-
feurshart ging sneller kloppen bij 
het zien van de vrachtwagen) tipte 
mij en de interesse was gewekt. Bij 
navraag via Lunteraan Rik van 
Harn, bleek de Franse vrachtwa-
gen bij vader Willem van Harn in 
de loods te staan. Ook Willem is 
geen onbekende. Zo kon het 
gebeuren dat we met z’n drieën 
een zeer plezierige dinsdagochtend 
beleefden.

Bij de brandweer
Het eerste wat opvalt in de loods is 
niet de Citroën vrachtwagen maar 
een oogverblindende Parisienne. 
Naast de noeste werker staat een 
oogverblindende Citroën Rosalie uit 
1933 de show te stelen. Het is wer-
kelijk een beauté (schoonheid), die 
in al haar pracht staat te glimmen. 
Ook de vrachtwagen heeft zo zijn ei-
gen charmes. Deze komt, volgens de 
tekst op de portieren, uit het plaatsje 
Bécherel in Bretagne, dat ligt in het 
departement Ille-et-Vilaine.
Wat opvalt is de uitsparing in de huif 
boven de cabine. Willem heeft hier-
voor een verklaring: “Ik denk dat het 
bij de brandweer hoorde. Volgens 
mij was de opening bestemd voor 
het vervoer van ladders.”
De motorkap gaat open en dan blijkt 
hoe eenvoudig de motor is, 1.767 
cc (diesel). Vermoedelijk stamt de 
Citroën U23 uit eind jaren veertig, 
begin jaren vijftig. De productie 
begon in 1935 en duurde tot 1969. 
De ontwerper ervan was Flaminio 
Bertoni. Deze Italiaan is ook de 
ontwerper van enkele iconische 
Citroëns: de Traction Avant, Citroën 
2CV (Eend) en de Citroën ID/DS. 

Honderd meter ver
Inmiddels is de koffie rondgegaan 
en de verhalen komen los. Louis en 
Willem vinden elkaar in de gesprek-
ken. Het vroeger is deze ochtend het 
thema. De vrachtwagen is voor even 
naar de achtergrond verdrongen. 
Bij Willem en Louis gaat het over 
bekende en minder bekende Velu-
wenaren en de stropers. In de jeugd 
van Louis en Wim waren stropers de 
onbekende bekende figuren van het 
Veluwse land. Stropers en jacht-
opzieners hadden een kat-en-muis 
verhouding met elkaar.
Het verhaal komt op een bekende 
stroper die beiden gekend hebben. 
Willem: “Ja, ik heb hem nog gekend. 
Als een jongen van een jaar of 
vijftien keek je ogen uit en genoot je 
van de verhalen. Ik ben een keer met 
hem mee geweest. Achteraf waren 
het mooie momenten en verhalen, 
maar op dat moment …!”
Louis zou Louis Fraanje niet zijn als 
ook hij met een bijzondere anekdote 
zou komen. 

“Op een gegeven moment sprak ik 
een jachtopziener. Het kwam op een 
bekende stroper die we beiden ken-
den. De stroper wordt betrapt met 
een geweer. De jachtopziener bekijkt 
het geweer eens: “Een best wapen”, 
zegt hij. De stroper: “Ik kan er wel 
honderd meter ver mee schieten”. 
Op de vraag wat hij doet als een 
zwijn tweehonderd meter ver was? 
De stroper dacht even na. “Ach, dan 
schiet ik toch twee keer!”
Een bulderende lach rolt door de 
loods.

Een handelende hobbyist
Maar nog altijd is daar de vraag: 
Hoe raakt een Citroën U23 vracht-
wagen, met een Frans kentekenplaat 
(!), verzeild in een Lunterse Loods?
Willem moet even nadenken: “Die 
heb ik ergens in het, Kamper …? 
Aarzelend: Kamperland …?”
“Kampereiland”, gooit Louis erin. 

“Juist ja. Ja daar was het, het 
Kampereiland!” “Via via, kreeg 
ik er lucht van en het leek mij wel 
wat. Ergens bij een boer opgehaald 
en het is een leuk object om eraan 
te klussen. De wagen staat mij hier 
trouwens niet in de weg.”
En zo vergaat het met meer objecten, 
machines, tractoren en motoren. 
“Zes weken terug heb ik nog een 
‘Indian’(motor) uit 1926 verkocht. 
Achter in de loods staat nog een 
Harley 1300 uit 1942. Een originele 
legermotor, die ik uit Amerika heb 
gehaald. Ik heb hier de ruimte en ze 
staan mij niet in de weg.”
Willem kun je typeren als een han-
delende hobbyist. Een duizendpoot 
die zijn mannetje wel staat. Binnen 
werken was niets voor hem. Naar 
buiten moest hij, in de buitenlucht 
zijn. Hij kwam terecht op het 
Deelerwoud, waar hij ook van alles 
deed in het bos en alles wat daar mee 
te maken had. Later zou Willem in 
(sier)stenen en aanverwantmateriaal 
gaan handelen. Hieruit ontstond Van 
Harm Bestratingsmaterialen.

Tinus tussengas
De koffie gaat weer rond en nu is het 
Louis Fraanje die met een mooi ver-
haal over zijn tijd als trucker komt. 
Het komt over de schakelbehen-
digheid bij de vrachtwagens van 
vroeger. “Tegenwoordig druk je op 
een knop en de vrachtwagen doet het 
werk. Maar toen ik nog op de truck 
zat …!” Louis zat waar hij behoorde 
te zitten, op de praatstoel.
Over het schakelen zegt hij: “Dat is 
wel heel leuk te vertellen. Vroeger 
had je geen synchromesh (Engelsta-
lig) versnellingsbak en moest je ge-
woon hand schakelen met een flinke 
dot tussengas. Wij noemden dat een 
‘dubbel klutsen’. Hier komt ook de 
naam ‘Tinus tussengas’ vandaan.” 
“Bij een moderne versnellingsbak 
zijn alle vooruit-versnellingen voor-
zien van synchromesh-ringen. Deze 

synchroniseren de toerentallen van 
de verschillende tandwielen (laten 
deze dus even snel ronddraaien), 
voordat deze door het schakelen met 
elkaar worden verbonden. Zo wordt 
gekraak van de versnellingsbak 
voorkomen.”
Wat Louis wil vertellen is, dat je 
vroeger echt aan de bak moest. Daar 
wist Willem ook over mee te praten. 

Vergiste ik mij nu bij het maken van 
de foto’s? 
Knipoogde Rosalie schalks naar mij, 
als een echte Parisienne die heel 
goed weet wat zij in huis heeft?

Ik elk geval heeft de snapshot van 
Louis in de Dorpsstraat een mooie 
ochtend opgeleverd en een aantal 
prachtige verhalen.

De man en zijn hobby: De Citroën U23 
Als een echte Parisiene kon ze het niet laten. De voorgrond behoorde haar toe: de Citroën Rosalie uit 1933 in al haar glorie.

In de loods van Willem: een trekker, een ‘grand lady’en de vrachtwagen. Willem van Harn (links) en Louis Fraanje halen herinneringen op.

Het statieportret van de Citroën U23 bij de molen De Hoop in Lunteren.

Detail van de vrachtwagen.



Kerkho�laan 17A Lunteren
Levensloopbestendige en energiezuinige
twee-onder-een-kapwoning die volledig

sleutelklaar wordt opgeleverd

Bel voor meer informatie 0318 48 37 00
of ga naar www.maaikevandoornmakelaar.nl

Koopsom: € 775.000,- k.k.

Nummer 17A nog beschikbaar!

12 februari, 10.30 uur 

rabbijn Marianne van Praag 
Viering

                                  www.vrĳzinniglunteren.nl

                                      www.vrĳzinniglunteren.nl

19 februari, 20.00 uur 

Judith Koelemeijer 

‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven”

www.vrĳzinniglunteren.nl

26 februari, 08.00 uur 

Meditatie-uur 
‘De kracht van stilte’

26 februari, 10.30 uur 

Bernard van Verschuer 
Viering 

  Welkom in ‘Het Witte Kerkje’ aan de Dr. Kimmijserlaan 28 in Lunteren 

Wij zoeken een

SERVICE MONTEUR (M/V)

Scan de QR-code en bekijk deze vacature.
Of kom langs, dan drinken we samen een kop koffie!

voor het uitvoeren van onderhoud en 
repara� ewerkzaamheden aan

o.a. he� rucks, palle� rucks, 
hoogwerkers en schrob- en 

veegmachines.

Barneveld  |  085-0645366  |  info@li� lease.nl  |  www.li� lease.nl
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LUNTEREN - Deze bijzondere 
lezing wordt gehouden in Het Witte 
Kerkje in Lunteren op zondag 19 
februari van 10.30 – 12.00 uur. Na 
afloop is er de mogelijkheid tot het 
stellen van vragen.
 
‘Etty Hillesum - Het verhaal van haar 
leven’ is de meeslepende geschiedenis 
van een jonge, gepassioneerde 
vrouw die ook onder de gruwelijkste 
omstandigheden van een wereldoorlog 
trouw bleef aan haar idealen en 
zichzelf. Op 9 maart 1941 begint de dan 
27-jarige Etty Hillesum een dagboek. 
Terwijl de nazi's haar als Joodse 
vrouw in Amsterdam steeds openlijker 
vervolgen, getuigt zij van een 
imponerende geestelijke vrijheid. Haar 
aantekeningen over de liefde, erotiek, 
familierelaties, vriendschap, geloof, 
zinloze haat en lotsverbondenheid zijn 
hoogstpersoonlijk, zeldzaam eerlijk, 
en tegelijkertijd volstrekt universeel.

Sinds de eerste publicatie van haar 

dagboeken en brieven hebben de 
geschriften van Etty Hillesum (1914-
1943) wereldwijd miljoenen lezers 
geïnspireerd. Maar wie was zij 
eigenlijk? Welke vrouw van vlees en 
bloed gaat schuil achter haar mooie 
woorden? Judith Koelemeijer wist 
een schat aan nog onbekend materiaal 
te verzamelen. In haar prachtige 
biografie geeft zij een verrassend 
nieuw perspectief op Etty's rusteloze 
jeugd, haar linkse studentenjaren, 
en haar uiteindelijke keuze om ‘het 
lot van haar volk te delen’ en niet 
onder te duiken. Etty Hillesum blijkt 
iemand met vele gezichten, getekend 
door een beladen familiegeschiedenis, 
waaraan zij zich tenslotte tóch weet te 
ontworstelen.

Judith Koelemeijer (1967) is 
schrijfster van literaire non-fictie. Van 
haar debuut, de familiegeschiedenis 
‘Het zwijgen van Maria Zachea’, 
werden meer dan driehonderdduizend 
exemplaren verkocht; bovendien kreeg 

het boek vele literaire prijzen Ook 
schreef zij de bestsellers ‘Anna Boom’ 
en het autobiografische ‘Hemelvaart’.
Judith Koelemeijer zal in haar lezing, 
die ongeveer een uur zal duren, mede 
aan de hand van een powerpoint 
presentatie, nog dieper ingaan op het 
leven van Etty Hillesum. De lezing 
wordt omlijst door muziek.

Aan het eind van haar lezing is er de 
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Onder het genot van een kopje koffie/
thee is er ook de gelegenheid om het 
boek te kopen (€34,95) bij Boek en 
Buro uit Ede, die in Het Witte Kerkje 
een boekentafel zullen inrichten en 
bemannen; Judith Koelemeijer is 
bereid om het boek te signeren.

De kosten van de lezing voor niet-
leden bedraagt € 5,-- (pinnen is 
mogelijk).
Adres: Het Witte Kerkje, Dr, 
Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren; 
www.vrijzinniglunteren.nl

Lezing door Judith Koelemeijer over haar boek
‘Etty Hillesum Het verhaal van haar leven’

LUNTEREN - De behoefte aan 
pure voeding, zonder allerlei 
kunstmatige toevoegingen, groeit 
ook in Lunteren enorm. Hoewel 
nog veel klanten zo’n uitgebreide 
reform en biologische afdeling niet 
bij een drogist verwachten, zijn er 
steeds meer trouwe klanten voor dit 
assortiment. 

Het werd steeds meer klanten een 
doorn in het oog dat veel producten 
nog steeds in plastic zijn verpakt. 
“Natuurlijk zamelen we het plastic 
apart in, en gelukkig is een deel al 
verpakt in afbreekbaar plastic, maar 
vanaf nu zijn ook de glazen statiegeld 

potten terug. ’Wisselwaar’ is een 
verpakkingsvrij concept met gangbare 
basisproducten zoals havermout, 
muesli, linzen, kikkererwten, 
bonen, rijst en couscous, “ vertelt 
winkeleigenaar Adriaan.

Hoe het werkt? 
De klant levert de lege statiegeldpot 
weer in, deze wordt door de fabrikant 
gereinigd en opnieuw gevuld. Zo 
zorgen we samen voor minder afval. 
Het zorgt ook nog eens voor een mooi 
opgeruimde keukenkast. De producten 
in (bio)plastic blijven ook nog gewoon 
verkrijgbaar, maar de eerste klanten 
zijn al overgestapt op ‘Wisselwaar’. 

Winterconcert 2023 in Renswoude
Zaterdagavond 4 februari zal na enkele jaren corona-maatregelingen weer 
een winterconcert plaatsvinden. In ‘t Podium, Renswoude brengen uw 
fanfare, slagwerkorkest en de jeugd(slagwerk)orkesten vanaf 19:30 uur een 
afwisselend en avondvullend muziekprogramma ter ore.

De avond zal starten met de allerjongste leden onder leiding van dirigent Nyncke 
de Vries. Al snel vervolgt het programma zich met het jeugdslagwerkorkest onder 
leiding van John Sonderen. Hedendaagse ritmische muziek brengen herkenning 
en de voeten op de dansvloer. 

Na een gezamenlijk nummer met het slagwerkorkest zal er naast 
slagwerkinstrumenten ook plaats gemaakt worden voor zang, gitaar, basgitaar, 
keys en blazers van onze fanfare. Een veelzijdigheid aan klanken, ritmiek en 
zangkunst blazen u de pauze in. Daarna wordt het programma vervolgd door 
het jeugdorkest en de fanfare onder leiding van Erik kluin. Prachtige melodieën 
samen met up-beat tempo maken de gehele avond tot een waar muziekfestijn.

Graag nodigen wij u uit voor deze muzikale avond op zaterdagavond 4 februari 
in ‘t Podium, Renswoude. De deuren zullen om 19:15 uur openen en om 19:30 
uur starten we het programma. Kaarten zijn te koop bij Abito Mode en Van Dijk 
Kappers voor €10,- inclusief consumptie. Bekijk onze website en socials voor de 
laatste informatie.

Verpakkingsvrij winkelen bij 
DA Soap & Spices in Lunteren

LEV-concert in Lunteren voor de 
verspreiding van het Evangelie
Mogelijk gemaakt door Operatie Mobilisatie

De Oude kerk in Lunteren zal op zaterdag 11 februari het toneel zijn van de 
wereldwijde verspreiding van het Goede Nieuws van Jezus. 

Het concert is een initiatief van Operatie Mobilisatie (OM) en heeft als doel 
iedereen in Lunteren en omgeving op te roepen mee te doen in Gods Missie: 
iedereen maken tot Zijn discipelen. Op het avondprogramma staat een optreden 
van de band LEV, een relevante boodschap voor deze tijd en er wordt een collecte 
gehouden. 

Lunteren en omgeving
Op zaterdag 11 februari, van 19.30 - 21.30 uur, mag Operatie Mobilisatie de Oude 
Kerk in Lunteren gebruiken om hun missie uit te dragen. Het belooft een avond te 
worden van ontmoeting en inspiratie, waarbij er aan het einde van de avond ook 
een collecte wordt gehouden ten behoeve van de verspreiding van het Evangelie. 

Iedereen in Lunteren én omgeving is van harte welkom om dit concert van 
LEV te beleven. Gratis plekken kunnen gereserveerd worden via: www.
operatiemobilisatie.nl/concert.  

Luchtfoto bouwput ‘De Maalderij’ in Wekerom
Afgelopen zaterdag  28 januari maakte Gerwin van Luttikhuizen met zijn drone deze prachtige luchtfoto van ‘De Maalderij’.
De wapening van de keldervloer is bijna gereed, eerdaags zal er dan ook met de betonstort begonnen worden.



OOUUDD  HHOOLLLLAANNDDSSEE  SSPPEELLLLEENN  
  ZZaatteerrddaagg  44  ffeebbrruuaarrii  iinn  HHeett  WWeesstthhooffffhhuuiiss  vvaann  1100..0000  ttoott  1144..0000  uuuurr  

KKeenntt  uu  zzee  nnoogg??  DDiiee  ggeezzeelllliiggee  OOuuddee  HHoollllaannddssee  ssppeelllleettjjeess??                                                                                         
WWee  hheebbbbeenn  vvoooorr  uu  kkllaaaarrssttaaaann::  ssjjooeelleenn  ––  ssppiieeggeellsscchhrriijjvveenn  --    ttaaffeellhhoocckkyy  ––  jjeennggaattoorreenn  ––  ggaatteennkkaaaass  ––  

rraatttteennvvaall  ––  ssppiirraaaallbboooomm  ––  bbaalllleennrroollssppeell  ––  hhaammeerrssppeell                                                                          
DDeeeellnnaammee  iiss  ggrraattiiss    ((iinncclluussiieeff  eeeenn  kkooppjjee  kkooffffiiee  mmeett  ggeebbaakk!!))..                                                                                         

OOff  uu  nnuu  aalllleeeenn  kkoommtt  ooff  ssaammeenn  mmeett  uuww  ((kklleeiinn))kkiinnddeerreenn  ooff  vvrriieenndd((iinn))  ddaatt  mmaaaakktt  nniieett  uuiitt..    
EErr  iiss  vvoooorr  iieeddeerr  wwaatt  wwiillss..  

LLuunncchheenn  kkuunntt  uu  ooookk  bbiijj  oonnss..  WWee  hheebbbbeenn  eeeenn  kklleeiinnee  lluunncchhkkaaaarrtt  mmeett  hheeeerrlliijjkkee  ggeerreecchhtteenn..   

NNaaaarr  eeeenn  iiddeeee  vvaann  JJoohhnn  BBrraavveennbbooeerr 

Kom werken bij 

Bethanië!

Ik sta graag

klaar voor 

onze bewoners. 

Word jij mijn

nieuwe collega?

Wij zoeken naast Peta nog meer zorgtoppers.
Ben jij Helpende (plus), Verzorgende IG of Verpleegkundige?

Dan nodigen we je graag uit bij Bethanië in Ede en Wekerom.
Zoek je werk als vakantiekracht?

Bekijk dan ook onze vacatures op de website!

www.bethanie.nl/vacatures

Peta
VERZORGENDE IG

EEN CONCERT VAN LEV
Operatie Mobilisatie nodigt je uit voor

ZATERDAG 11 FEBRUARI
19.30 - 21.30 UUR

OUDE KERK, LUNTEREN
DORPSSTRAAT 34

RESERVEER HIER ALVAST JE GRATIS PLEK:
www.operatiemobilisatie.nl/concert
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Nieuw journalistiek platform Edesevos.nl 
wil invloed van inwoners versterken
EDE – “De Edese Vos is uit zijn 
hol gekomen, rumoer in het 
dorp!” Zo opent uitgever Nando 
Eskes het nieuwe journalistiek-
maatschappelijke platform Edese 
Vos. De Edese Vos is een lokale 
start-up die de invloed van inwoners 
op de toekomst van Ede wil 
versterken. Het motto: “Scherp en 
vasthoudend.”

“Betrokken Edenaren maken 
zich al langer druk over de staat 
van de lokale journalistiek en het 
ontbreken van gezonde ’tegenmacht’ 
en maatschappelijk debat,” zegt 
Eskes. “Dat merkten we in tientallen 
gesprekken die we de afgelopen 
maanden met inwoners van Ede en de 
omliggende dorpen voerden. Zowel 
raadsleden als burgerinitiatiefnemers 
ervaren een groeiende afstand 
tussen politiek en inwoners. Met 
die afnemende betrokkenheid en 
draagvlak verzwakt onze lokale 
democratie.”

Mede-initiatiefnemer Ria Maliepaard 
deelt deze analyse. Ze is al lange 
tijd betrokken op het sociaal domein 
en was ook vier jaar actief in de 
Edese gemeenteraad. Ze ziet dat 
burgerinitiatieven vaak te weinig 

gehoor of steun krijgen en dan moeilijk 
slagkracht ontwikkelen. “We hebben 
het dan over inwoners die zich positief 
inzetten voor iets moois dat er nog niet 
is, en dat samen willen realiseren in 
alle sectoren van de maatschappij en 
het sociaal domein, zoals cultuur en 
sport. En bijvoorbeeld over initiatieven 
om medemensen in financiële nood te 
helpen of eenzame inwoners uit hun 
isolement te halen. Maar ook over 
inwoners die zich zorgen maken over 
mogelijk negatieve ontwikkelingen in 
hun directe woonomgeving. Denk aan 
de komst van windmolens te dicht op 
woonwijken of de afsluiting van de 
Bennekomseweg.”

De Edese Vos wil stevige journalistiek 
over thema’s die maatschappelijk 
breed leven combineren met 
constructief debat en het verbinden 
van burgerinitiatieven. Een speerpunt 
is het transparant maken van de 
besluitvorming en de inspraak daarop. 
“Wat de Edese Vos onderscheidt is dat 
inwoners zelf bepalen wat er wordt 
uitgezocht,” zegt onderzoeksjournalist 
Marc van der Woude. 
Hij schreef afgelopen jaar voor 
Ede Stad een reeks artikelen over 
de gebrekkige transparantie bij 
het Warmtebedrijf, en is mede-

initiatiefnemer van de Edese Vos. “De 
journalistiek is onafhankelijk, maar 
iedereen kan onderwerpen aandragen 
en meedoen. Ons team bestaat uit 
betrokken Edenaren die hier wonen 
en werken, aanspreekbaar zijn en de 
verantwoordelijkheid voelen voor 
het welzijn van hun eigen stad. Wé 
bieden een luisterend oor en pakken 
zorgpunten structureel op.”

De Edese Vos is een meerjarige 
samenwerking van de drie Edese 
initiatiefnemers. Het initiatief wil niet 
concurreren met bestaande media, 
maar iets toevoegen wat er nog niet 
is. Hierbij wordt samengewerkt met 
journalistieke innovators in andere 
plaatsen. “We hebben een actieve 
uitwisseling van ideeën,” zegt Eskes. 
Hoewel de ambitie stevig is, begint de 
Edese Vos bewust klein en bescheiden. 
“We gebruiken de eerste periode om 
het concept aan te scherpen en vooral 
veel te testen. 

We nodigen inwoners uit zich op 
de website in te schrijven voor de 
mail van de Edese Vos. Zo blijf je én 
goed op de hoogte van wat er in Ede 
speelt, én kun je zelf bijdragen aan dit 
initiatief.” Inschrijven kan op https://
edesevos.nl/.

Beschermde status voor 
graven Molukse KNIL-militairen

De gemeente Ede geeft de graven 
van 30 Molukse militairen uit het 
Koninklijk Nederlands-Indische Leger 
(KNIL) een beschermde status. Dat 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders besloten. Het college wil 
met dit besluit erkenning geven aan de 
gemeenschap en de herinnering aan 
de Molukse KNIL-militairen in ere 
houden.

Respect
De vraag om een beschermde status 
kwam vanuit de Molukse gemeenschap 
in Lunteren zelf. Wethouder Arnold 
Versteeg: ,,In onze gesprekken met 
vertegenwoordigers van de Molukse 
gemeenschap zijn we ervan overtuigd 
geraakt dat het belangrijk is om een 
beschermde status te geven aan deze 
graven. De Molukse KNIL-militairen 
hebben loyaal in het Nederlandse 
leger gediend, maar zijn bij aankomst 
in Nederland bepaald niet met alle 
egards ontvangen. De littekens zijn tot 
op de dag van vandaag nog voelbaar in 
de Molukse gemeenschap in Ede. De 
beschermde status van de graven biedt 
de Molukse gemeenschap de ruimte 
om op een respectvolle en eervolle 

manier haar historie beleven.’’

Beschermde status
De beschermde status gaat per 1 mei 
2023 in en betekent dat de graven 
van de militairen en hun eventuele 
echtgenotes voor onbepaalde tijd 
behouden worden, de gemeente geen 
grafrechten in rekening brengt en de 
onderhoudskosten op zich neemt.

KNIL
Het KNIL was het leger in de 
voormalige kolonie Nederlands Indië 
en heeft officieel bestaan van 1814 tot 
1950. Na de onafhankelijkheid van 
Indonesië werd het leger opgeheven. 
Een deel van de militairen werd 
ontslagen en/of naar Nederland 
gezonden. In 1951 besloot de 
Nederlandse regering zelf om 12.500 
Molukse militairen met hun families 
naar Nederland te halen.

Gemeenteraad
Het toekennen van de beschermde 
status maakt onderdeel uit van de Nota 
Begraven, waarover de gemeenteraad 
naar verwachting in maart van dit jaar 
een besluit neemt.

Dinsdag 21 februari vindt de volgende bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd door Safeinspect . Zij vertellen meer over hun nieuwe 
initiatief De Leefstijl Booster. Ondernemers die wonen of ondernemen in 
Lunteren worden van harte uitgenodigd.
 
Hoe doe jij het? Hoe zorg je ervoor dat je gezond en fit blijft?
Hoe zorg je ervoor dat je gezond en fit blijft als je de hele dag op kantoor zit? 
In het klaslokaal, achter het stuur, op de bouwplaats of? Het belang van een 
goede levensstijl krijgt nu meer aandacht dan ooit. Maar wist u dat gezond leven 
niet alleen maar afzien is en dat een gezonde levensstijl best leuk kan zijn? De 
Leefstijl Booster is het nieuwe initiatief van SafeInspect. Zij vertellen er jullie 
graag meer over tijdens de bijeenkomst op 21 februari.
 
De bijeenkomst vindt plaats aan het Hullerpad 13S in Lunteren. De bijeenkomst 
start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en deze avond wordt afgesloten met 
een hapje en een drankje.
 
Ondernemers die aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via de website 
www.businessclublunteren.nl of door te mailen naar sh.vanlaar@dba-advies.nl
Bij binnenkomst wordt een bijdrage verlangd van € 5,- per deelnemer voor de 
gastheren als tegemoetkoming in de kosten.

Bijeenkomst Businessclub Lunteren

Jaarvergadering De Christenvrouw Lunteren

Donderdag 16 februari 2023 houdt De Christenvrouw Lunteren  haar 
jaarvergadering.  Zij beginnen met  een gezamenlijke  maaltijd.

De avond  begint om  18.30 uur. Wilt u een bord, bestek, glas, kopje, pen en de 
uitnodiging  meebrengen.
 
Verder willen zij  u nog  vragen om wat mee te nemen  voor de verloting. 

U word verzocht bij verhindering  vóór  13 februari  zich af te melden bij W.Hooijer 
(0610478831). De avond vindt  plaats in de  Bethelkerk (Haverkamp 1).De berengroep van De Bron bezochten vorige week dinsdag brandweer Lunteren.      Foto: Henk de Rooy

Foto Edesevos.nl, Peter van der Woude.





Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Ds. B. Jonge-
neel,18.30 uur: Ds. L. Kruijmer (Ede).

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk: zo:09:30 
uur: ds. J.A. Klooster-
man, 18:30: ds. W. van 
Vlastuin. (www.hhglun-
teren.nl).

Geref. Kerk Oranjes-
traat : zo.: 10.00 uur: Ds. 
Pieter Both, (Harderwijk), 
19.00 uur: Gezamenlijke 
ZWO dienst in de 

Molukse kerk.

Herv. Gem. Maranathakerk:
zo:. 09.30 uur: ds J. Steenkamp, 19.00 uur: 
gez. ZWO dienst in Molukse kerk.
Molukse Evang. Kerk: zo: 19.00 uur: ZWO 
dienst in Molukse kerk.

Vrijzinnig Lunteren: Niet bekend.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. A. Goedvree (Hoevelaken), 18.30 
uur: Ds. M. Maas (Rijssen). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. H. van der Ziel, 18.30 uur: ds. P.C. 
Hoek

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Leesdienst.

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Ds. M. Goudriaan (Ede), 
18.30 uur: Ds. H.J.T. Lubbers 
(Woudenberg).

De Hartenberg (Apeldoornseweg 
60): zo:10.00 uur: ds. Gerda 
Silvis, 14.30 uur:  Ina Oosterhof 
(zangviering).

Harskamp
Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur: ds. J. 
Belder, 18.30 uur: ds. J.N. Zuijder-
duijn.

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. J. Kroon,

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

Ede
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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Wel/geen winter

Eind januari, vol in de winter, kunnen de 
winterse gezegden uit het vet.

Heeft januari koude en droge dagen dan 
zal in februari de sneeuw u plagen.

Immers, als de dagen gaan lengen, gaan 
de nachten strengen.

En is in de bijenkorf het gaatje klein dan 
zal het een strenge winter zijn.

Na deze februarimaand weet u het.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 5 FEBRUARI 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.

Advendo ‘57
Thuis:
8:30 Advendo ‘57 JO15-2JM - Groen Wit ‘62 JO15-3 
8:30 Advendo ‘57 JO10-2 - Bennekom JO10-4JM 
10:00 Advendo ‘57 JO15-1 - Blauw Geel ‘55 JO15-1
10:00 Advendo ‘57 JO13-1 - SML JO13-4JM 
10:00 Advendo ‘57 JO10-1JM - Bennekom JO10-3
12:00 Advendo ‘57 4 - Blauw Geel ‘55 6  
14:30 Advendo ‘57 1 - JVC Cuijk 1
14:30 Advendo ‘57 3 - Blauw Geel ‘55 4 
14:30 Advendo ‘57 7 - Advendo ‘57 5
  
Uit
8:30 Bennekom JO11-3 - Advendo ‘57 JO11-1JM 
8:30 Bennekom JO9-5 - Advendo ‘57 JO9-1JM 
9:00 ONA’53 JO8-3JM - Advendo ‘57 JO8-1 
10:30 Lunteren JO13-2 - Advendo ‘57 JO13-2 
10:30 Prins Bernhard VR1 - Advendo ‘57 VR1 
12:00 Lienden JO19-1 - Advendo ‘57 JO19-1 
12:15 Terschuurse Boys 2 - Advendo ‘57 2  
14:30 Advendo ‘57 7 - Advendo ‘57 5  
14:30 Unitas ‘28 MO20-1 - Advendo ‘57 MO20-1 
15:00 Sparta Nijkerk JO19-4 - Advendo ‘57 JO19-2 
15:30 csv Apeldoorn 11 - Advendo ‘57 6 

SDS ‘55
Thuis:
09:00 SDS’ 55 JO10-1 - Lunteren JO10-2   
09:00 SDS’ 55 JO8-1 - VVOG JO8-2   
09:10 SDS’ 55 JO7-1 - SKV JO7-2   
10:30 SDS’ 55 JO14-1 - KCVO JO14-1   
12:00 SDS’ 55 2 - Oeken 2   
12:30 SDS’ 55 JO19-1 - Fortissimo JO19-2   
14:30 SDS’ 55 1 - V.V. Barneveld 1

Uit
08:30 FC Jeugd JO7-1 - SDS’ 55 JO7-1  
08:50 WAVV JO7-1 - SDS’ 55 JO7-1   
09:45 Hoevelaken JO12-4JM - SDS’ 55 JO12-1  
13:00 V.V. Barneveld 3 - SDS’ 55 3   
14:30 V.V. Barneveld 4 - SDS’ 55 4   
14:30 DTS ‘35 Ede VR3 - SDS’ 55 VR1De uitslag van het koersballen in 

Buurtcentrum De Schakel van maandag 30 
januari is:

Henk Versteeg – 22 punten
Ada Brouwer – 15 punten
Annette v/d Wind – 14 punten
Geesje v/d Berg – 12 punten
Rita Kelderman – 12 punten
Riek Pol – 10 punten
Carin Boonstoppel – 10 punten
Marjan v. Donkelaar – 10 punten
Mies Ruttenberg – 7 punten
Annie Landlust – 7 punten 

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

Dicky v.Voorthuizen 14 pt.,
Helmert v.Voorthuizen – Dik v.Dijk 13 pt.,
Kees Meulenkamp – Teus Roelofsen 12 pt.,
Evert v.Butselaar – Jaap v.d.Krol 8 pt.,
Jannie Broekhuizen – Jannie Meulenkamp 7 pt.,
Coos v.Laar – Jaap Hek 6 pt.,
Gerrit d.Wit – Bertus Broekhuizen 5 pt.,
Corrie v.d.Krol – Jannie v.d.Broek 5 pt.,

SPORT
PROGRAMMA 04/02
UITSLAGEN KOERSBAL

VV Lunteren
Thuiswedstrijden 
08:30 Lunteren JO11-2 - DTS ‘35 Ede JO11-2  
08:30 Lunteren JO10-1 - Blauw Geel ‘55 JO10-1  
08:30 Lunteren JO10-3 - DTS ‘35 Ede JO10-7  
08:30 Lunteren JO8-1 - SDV Barneveld JO8-3  
08:30 Lunteren JO8-2 - Stroe JO8-1  
09:00 Lunteren JO15-2 - Beekbergen JO15-2  
09:30 Lunteren JO9-1 - SKV JO9-1JM   
09:30 Lunteren JO9-3 - DTS ‘35 Ede JO9-6  
10:00 Lunteren MO15-1 - Harskamp MO15-1(9-tal)  
10:30 Lunteren JO13-2 - Advendo ‘57 JO13-2  
11:00 Lunteren JO13-3 - Unicum JO13-4   
11:30 Lunteren JO13-4d - VDZ JO13-5   
12:00 Lunteren 2 - DTS ‘35 Ede 2   
13:00 Lunteren 3 - Stroe 4

Uitwedstrijden 
08:30 Bennekom JO8-4JM - Lunteren JO8-3  
09:00 AWC JO13-2JM - Lunteren JO13-1   
09:00 SDS’ 55 JO10-1 - Lunteren JO10-2   
09:30 V.V. Barneveld JO9-2 - Lunteren JO9-2  
10:00 Veensche Boys JO11-3 - Lunteren JO11-3  
10:30 Unicum JO17-1 - Lunteren JO17-1   
12:30 Blauw Geel ‘55 MO17-1 - Lunteren MO17-1  
13:00 Hoevelaken 7 - Lunteren 5   
13:00 Sparta Nijkerk VR4 - Lunteren VR1   
13:30 VVO JO15-1 - Lunteren JO15-1   
14:30 ESA 45+1 - Lunteren 45+1   
14:30 SDC Putten JO19-1 - Lunteren JO19-1  
15:00 Delta Sports ‘95 FC 1 - Lunteren 1   
15:00 DTS ‘35 Ede 12 - Lunteren 6   
17:00 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 - Lunteren JO19-2d
14:00 VDZ 45+2 - Lunteren 45+1

 

Vr 3 en ma 13 februari, 15:00-17:00 uur 
Workshop VRIENDSCHAP VALENTIJN 
Uitvinden, Bouwen, Programmeren: 
Westhoffhuis/Bibliotheek, Dorpsstraat 28 
www.digi-lab.org 
______________________________ 
Za 4,11, 18 en 25 feb., 11.00-16.00 uur 
BROCANTE & THEETUIN MAMARIA 
Ook op afspraak. Tel. 06-14828681 
Postweg 37 
_______________________________ 
Za 4 en 18 feb., 13.00-15.30 uur 
SPEUREN NAAR SPOREN 
Activiteit met allerlei opdrachten  
Natuurcentrum Veluwe,   
Groot Ginkelseweg 2a, Ede 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
_______________________________ 
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 
_______________________________ 
Za 11 februari, 14.00 t/m 23.00 
ZEUMER WINTERFESTIVAL 
Trek je foutste skipak aan 
Gelderpop met een nieuw winterfestival 
vol après-ski en 90’s muziek 
Zeumeren, Stroetweg 7, Voorthuizen 
www.zeumerwinterfestival.nl 
_______________________________ 
Za 11 februari, 14.00 uur 
VOORJAARSWANDELING 
over landgoed Klein Bylaer met aandacht 
voor flora en historie. Reserveren 
Kallenbroekerweg 182, Barneveld 
www.glk.nl 
 

_______________________________ 
Zo 12 en 26 februari, 08.00 uur 
MEDITATIE-UUR 
Het Witte Kerkje, Dr. Kimmijserlaan 28 
www.vrijzinniglunteren.nl 
_______________________________ 
Ma 13 februari, 19.30 uur 
Lezing MANTELZORG BIJ MENSEN   
MET PSYCHISCHE PROBLEMEN 
Mantelzorgtrefpunt in Ana Upu, Vd Duyn 
v Maasdamstraat 16 
_______________________________ 
Di 14 februari 
VALENTIJNSLUNCH OF -DINER 
Wormshoef, Dorpsstraat 192 
www.dewormshoef.nl 
_______________________________ 
Di 14 februari, 20.00 uur 
FRIDA KAHLO 
Een wereldwijde icoon en cultfiguur 
Lezing CULTURELE KRING door 
kunsthistorica Muriël de Beer 
Culturele Kring Lunteren, 
Witte Kerkje, Dr. Kimmijserlaan 28 
_______________________________ 
Wo 15 en 17 februari, 15:00-17:00 uur 
Workshop OPTOCHT 
Uitvinden, Bouwen, Programmeren 
Westhoffhuis-Bibliotheek, Dorpsstraat 28 
www.digi-lab.org 
_______________________________ 
Za 18 februari, start tussen 11-13 uur  
SNERTWANDELTOCHT 
HAPPEN EN MEER, 8 km 
Opgeven: happenenmeer@gmail.com  
Startpunt: Het Uilenbos  
www.facebook.com/happenenmeer 
_______________________________ 
Zo 19 februari, 10.00-13.00 uur 
ROOFVOGELWORKSHOP 
Reserveren 06-2375 0059 
De Valk, Hammerdijk 2 
Uitsluitend op afspraak 
www.devalk-roofvogels.nl 
_______________________________ 
Wo 22 februari, 19.00 uur 
HOUTSTOOKTRAINING 
Verschillende stooktechnieken 
Theorie en praktijk. Aanmelden 
HAVÉ Verwarming, Hullerpad 34 
www.haveverwarming.nl/stookavond 
_______________________________ 
 
Meer op www.lunteren.nl 

praten
over

afscheid
geeft

rust

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

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

Hofrust
Bettine 
van der Laan - Beekhuizen
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