
De Oldtimerdag in Ederveen, het Oranjeconcert 
van de Urker Mans formatie in Lunteren en 
Toverlantaarns in Museum Lunteren: enkele 
uittips van de Barneveldse Krant. p 24

Beeldenroute  
De Grebbelinie  
rond Renswoude  
en Ederveen
RENSWOUDE/EDERVEEN Kunste-
naarscollectie 14Karaats verzorgt 
van zaterdag 13 mei tot en met 1 
oktober een Beeldenroute in het 
Grebbeliniegebied rond Renswou-
de. 
Speciaal voor dit gebied maken 
zestien kunstenaars een kunst-
werk langs een uitgezette fiets- of 
wandelroute van 15 kilometer 
lengte. Deze tijdelijke kunstwer-
ken zijn geïnspireerd op het 
bijzondere landschap van het 
verdedigingsgebied De Grebbeli-
nie met zijn rijke cultuurhistorie. 
Deelnemende kunstenaars zijn 
onder meer Roeland van de Wall 
Repelaer (Amersfoort), Wim Koops 
(Ede), Karin van Veldhuisen- (Rens-
woude), en Jan Hiensch (Voorthui-
zen). 
De kunstwerken zijn te bezichti-
gen aan de hand van een gratis 
routefolder met fiets- en wandel-
kaart, beschrijvingen van de 
kunstwerken en het gebied. De 
route, die ook in delen te volgen is, 
voert grotendeels over kleine 
dijkjes en wegen, forten en 
verdedigingswerken. De routefol-
der is vanaf 10 mei verkrijgbaar bij 
de VVV-kantoren en boehandels, 
Momo theaterwerkplaats in 
Ederveen en in Renswoude bij Fort 
aan de Buursteeg, Camping De 
Grebbelinie en restaurant De 
Dennen. 
De beeldenroute wordt gecomple-
teerd door enkele locatietheater-
voorstellingen van de expositie 
Making Of bij Momo theaterwerk-
plaats in Ederveen (Renswoudse-
weg 1).  
Burgemeester Petra Doornenbal 
van Renswoude opent deze 
beeldenroute op 13 mei om 11.00 
uur op het Fort aan de Buursteeg 
in Renswoude. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.14karaats.nl

Hardloop 3-daagse 
Wekerom
WEKEROM De Hardloop 3-daagse 
in Wekerom wordt gehouden van 
donderdag 18 tot en met zaterdag 
20 mei. Inschrijven kan op 
rondomwekerom.nl, voor vijf of 
tien kilometer. Iedere dag is er een 
andere route. De start is bij het 
Kulturhus, Dorpsplein 1. De 
hardloop 3-daagse wordt op 
zaterdagmiddag afgesloten met 
een feest. Donderdag en vrijdag 
starten beide afstanden om 19.00 
uur en zaterdag om 15.30 uur.

´Hubertuś   
in Huubs  
St(r)eekproef
Het Garderense Westcord-
Hotel De Veluwe 
Restaurant Hubertus 
verdient meer à la carte 
werk. Die slotsom volgt op 
een prima duo van Ierse 
beef en kalfsoester en een 
gedurfde wijncombinatie.
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Diversiteit in beeld: 53 Barneveldse vrouwen in de kern geportretteerd p 25
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