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Voor o.a.
Gordijn- en
meubelstoffen

Bushaltes beter toegankelijk
voor mensen met beperking
Vanaf 21 mei zijn de provincie
Utrecht en diverse gemeenten- ook
de Utrechtse Heuvelrug- aan de
slag gegaan met het verbeteren
van de bushaltes in het gebied.

Maak een afspraak en bezoek de showroom!
T.: 06 - 4801 4609 • E: smitvanstaa@casema.nl
De Langkamp 3-06 • 3961 MR Wijk bij Duurstede

@denieuwsbode
www.nieuwsbode-heuvelrug.nl

De afdeling Driebergen van De
Zonnebloem maakte een uitstapje
naar de Floriade in Venlo. De deelnemers hadden een mooie dag
uit. Er gingen 45 gasten mee.

www.nieuwsbode-heuvelrug.nl

Postzegels
Driebergen

Op zaterdag 2 juni, van
13.30 tot 16.30 uur is er een
postzegelruilbeurs in Huize
Beukenstein, Hoofdstraat 57
in Driebergen. De toegang is
gratis.

Wandeling

Reactie: ‘Huis
Doorn blijft op

Negatief advies van Raad van Cultuur op

Amerongen

In-verkoop, nieuw en gebruikt
kantoormeubilair
o.a. Ahrend, Gispen, Kembo, Lensvelt, Comforto
geopend: ma-vr 08.00-18.00 za 10.00-16.00
showroom 1.000m2 direct uit voorraad leverbaar

Ambachtsweg 3 Maarsbergen
www.madeko.nl 0343-430344

Voor al uw verbouw - uitbreidings en
onderhouds wensen.
Bel voor een geheel vrijblijvend advies / offerte.
Tel 06-118 628 78 Fax 0346-35 40 21
www.rijkdebruin.nl

Nieuwsbode
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Adverteren?
Informatie: Tel. 030 - 6928000
verkoop.nbo@whm.wegener.nl

Op vrijdagavond 1 juni start
om 19.00 uur aan de tabaksschuur aan de Veenseweg in
Amerongen een wandelexcursie door de Amerongse
Bovenpolder.
De wandeling loopt van de
droge zandgronden van de
Utrechtse Heuvelrug naar de
moerasachtige weilanden van
de Amerongse Bovenpolder.
Door het kwelwater van de
Heuvelrug verandert de flora
en fauna van hoge naar lage
grond. De gids wijst tijdens
de wandeling op de speciale
flora. Ook de noodzaak van
ruimte voor de rivier en de
te nemen maatregelen in het
landschap komen ter plaatse
ter sprake.
De wandeling start bij de
tabaksschuur aan de Veenseweg in Amerongen. Trek
stevige schoenen aan! Deelname kost 8 euro.
Informatie en inschrijven:
www.cursusprojectamerongen.nl

Voortuinkeuring
Doorn

Groei en Bloei Doorn e.o.
houdt een regionale voortuinkeuring. Iedereen die
met een mooie voortuin het
aanzien van de woonwijk
verfraait, kan meedingen
naar de prijzen. Geef uzelf
op of iemand anders met
een mooie tuin. Voorwaarde
is wel dat de voortuin vanaf
de weg goed zichtbaar moet
zijn. Inschrijving is open
voor alle voortuinbezitters
in Doorn, Wijk bij Duurstede, Maarn, Maarsbergen,
Leersum en Langbroek.
Aanmelden: voor 15 juni via
nudo@planet.nl

Huis Doorn.

Verbijstering bij Huis
Doorn: de Raad voor Cultuur gaf op 21 mei een
negatief advies over de
subsidie-aanvraag van
het paleisje, het landgoed
en de laatste rustplaats
van de voormalige Duitse
keizer Wilhelm II.

U Doorn
In plaats van de gevraagde
517.000 euro is 237.000 euro
voor beheer en behoud van
de collectie toegekend.
Huis Doorn schrijft in een
reactie: ‘‘In 2000 trof Huis
Doorn hetzelfde lot en het
commentaar nu lijkt op een
boze echo uit dit verleden.
In de afgelopen twaalf jaar is
flink aan de weg getimmerd
met goede resultaten en een

herwonnen vertrouwen bij het
Rijk. Dit uitte zich in de rehabilitatie als Rijksmuseum en de
overdracht van het landgoed
aan de Rijksgebouwendienst
om ons te kunnen richten op
publieke en museale taken.
Een internationale museumcommissie bevestigde dat Huis

‘Loze en
oneigenlijke
argumenten
voor korting’
Doorn op de juiste weg is. Het
e-museum is opgericht met een
bijzonder archief en films en
foto’s; tientallen tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen vonden plaats op het
landgoed. De vereiste eigen inkomstennorm van 17,5 % wordt

Picknickconcert
Doorn

Van Os Timmerwerken v.o.f.

Schaapscheerdersfeest
nieuwbouw - verbouw - onderhoud - renovatie
ramen - deuren - kozijnen - trappen - keuken - badkamers

Op 2 juni vindt bij de schaapskooi Leersum, aan de Achterweg, het jaarlijkse schaapscheerdersfeest plaats. Tussen
14.00 en 16.00 uur gaat bij de 14 schapen ‘‘de jas uit’’. Ook
Darthuizer toneel is aanwezig. De toegang is gratis. Voor
schmink, ponyrijden en drankjes betaalt u een kleine bijdrage. Kom op de fiets! Zie www.schaapskooileersum.nl

Bartiméus Doorn verzorgt
op 3 juni een picknickconcert in de historische moestuin. Vocal group Instead
zingt tussen 14.00 en 16.00
uur ‘‘meerstemmige zomermuziek’, met nummers van
onder meer Stevie Wonder,
Caro Emerald en Jurk!. Bij
slecht weer vindt het concert
plaats in de grote kas.
Na het concert kunnen bezoekers een kijkje nemen in
de moestuin. De moestuinwinkel en de theeschenkerij
zijn de hele middag open.
Vooraf reserveren voor het
concert is gewenst en dat kan
via tvlith@bartimeus.nl
Kaartjes kosten 5 euro.
Een routebeschrijving is te
vinden op www.bartimeus.
nl/moestuin

