
DE LUNTERSE KRANT IS EEN WEKELIJKS NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD VOOR LUNTEREN EN OMGEVING  |  06 - 25 231 976   |  HDEROOY@INTROWEB.NL

DE LUNTERSE KRANT IS EEN UITGAVE VAN LUNTEREN MEDIA BV 

1 April!

Gefeliciteerd!

Hang deze krant voor het raam en maak kans op één van de 10 verjaardagstaarten!
Meld je aan op www.lunteren.com/slagroomtaart

DE LUNTERSE KRANT IS JARIG!
En dat vieren we met deze jubileum editie!

Met een terugblik op de ‘geboorte’ van de krant, interviews met mensen van het 

eerste uur en leuke anekdotes. Ook een 1 april-grap met een bijzondere wending 

en uiteraard over de samenwerking van Lunterse instanties en de Lunterse Krant.

Met dank aan alle adverteerders die deze jubileum editie mogelijk hebben gemaakt.

En vergeet niet... zie de achterpagina.

KleurrijkDe allereerste Lunterse Krant 

Samenwerken

Bekende Lunteranen zijn...
JA

A
R

G
A

N
G

 2
1 

- 
N

R
. 0

9
 -

 Z
A

T
E

R
D

A
G

 7
 M

A
A

R
T

 2
0

2
0



Zaterdag 7 maart 2020 pagina 02

Van Lagen
Groente • Fruit • Rauwkost 

Hoofdweg 107 – 6744 WH Ederveen - T 0318 – 571017 - gvlagen@kliksafe.nl

Al onze versgesneden groenten zijn puur natuur!

Witlof
1 kilo 

Koningsdag zijn wij gesloten!

Iedere woensdagmiddag
zijn wij open tot 18.00 uur.

Trostomaten
500 gram 

Nieuwe oogst
mandarijnen
15 voor

Jonagold Klasse 1
3 kilo

Hollandse komkommers 
per stuk

Verse fruit- en rauwkost
salade, 100 gram
Vaste lage lente en zomerprijs

Bildtstar en Agrias
20 kilo

In onze winkel volop
(verse) cadeau-ideeën, 

relatiepakketten, 
fruitmanden 

en themapakketten.  

Versgesneden
stoofschotel 
400 gram

Extra aanbiedingen 
via mail of 

www.gertvanlagen.nl.
Deze aanbiedingen zijn geldig in week 18.

Volop Hollandse aardbeien en 
asperges uit Limburg tegen 
geldende dagprijzen.

Vers gesneden seizoens
stampot, 400 gram
         VERaSsend anders

1, 25

1, 49 3, 50

3, 75 0, 79

0, 99

6, 95

1, 49 1, 79

Actie van de week 
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Smulsalade
500 gram 2, 99

Van Lagen
Groente • Fruit • Rauwkost 

Hoofdweg 107 – 6744 WH Ederveen - T 0318 – 571017 - gvlagen@kliksafe.nl

Versgesneden stampotgroenten! U proeft het verschil! 
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Van Lagen
Groente • Fruit • Rauwkost 

Hoofdweg 107 – 6744 WH Ederveen - T 0318 – 571017 – gvlagen@kliksafe.nl

Al onze versgesneden groenten zijn puur natuur!

Italiaanse roerbakmix
400 gram 

Huzarensalade
500 gram

Seizoens stamppot
erg lekker van smaak
400 gram 

Alle soorten rauwkost
100 gram 

Chinakool (gesneden)
400 gram 

Grote zoete Navels
2 kilo

Andijvie
mooi geel hart

Welland appels
heerlijke aromatische appel
2 kilo

Zoete druiven
zonder pit

Bij aankoop vanaf € 15,-: 
Gratis kilo 

Goudgele Golden Delicious

Mandarijnen
groot
10 voor

In onze winkel volop
(verse) cadeau-ideeën, 

relatiepakketten, 
fruitmanden 

en themapakketten.  

Perssinaasappels
zoet
20 voor

Extra aanbiedingen 
via mail of 

www.gertvanlagen.nl.
Deze aanbiedingen zijn geldig in week 17.

Bildtstar en Agria
20 kilo

Elstar (boomgerijpt)
Kilo

1, 69 2, 99

1, 49 0, 99

1, 25 2, 98

1, 99 2, 98

2, 99

1, 69

3, 99

6, 95

2, 95

Nieuw! 
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Volop cadeaupakketten met heerlijke delicatessen, 
verse producten,  chocolade, snoep nootjes en ook 

de traditionele fruitmand. 
Pakketbezorging mogelijk in de hele regio.

Zie www.alshetlekkerenversmoetzijn.nl

Witlof
Zoete navels

10 voor 3, 50 Mandarijnen

vanaf 14 voor ... 2, 99

1, 25Verse Bospeen

bos

Tom-ei-ij-selderijsalade

100 gram 0, 99

Rode bieten

kilo 0, 69

Jonagold
klasse 1
3 kilo 4, 50

2, 49

Deze aanbiedingen zijn geldig van za. 7 maart t/m vr. 13 maart.

Huzarensalade

500 gam 2, 995, 00Elstar kinderappel

4 kilo

Bildtstar, Rijnvelders
en Agria
20 kilo 11, 95

0,75

Blauwe druiven
super lekker
500 gram

per 
3 zakken

EXTRA 
voordelig

500 gram

Woensdag 
11 maart 

i.v.m. 
Biddag 

gesloten.

(Aanbiedingen geldig in week 11 - maandag 9 maart t/m zaterdag 14 maart)
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

€1.98Paardenrookvlees 100 gram

€1.49Gebraden kiprollade 100 gram

€0.98Palingworst 100 gram

Extra belegen  kaas €8.45
per kilo

Van de Echte Bakker €7.50Saucijzenbroodjes 5 stuks

€2.98Kipkerriesalade 200 gram

€2.59Parmaham 100 gram

€1.49Boerensnijworst 100 gram

20 den en 40 den, 2 paar €12.50Marcmarcs
15 den, 3 paar voor ... €10.00Marcmarcs

€10.00Marianne 30 den, 3 paar voor ...pa
nt

y’
s

€1.69Slagersleverworstje 250 gram

Vers van ‘t mes:

Oranjeband tuinzaden weer uit voorraad leverbaar!

Woensdag 11 maart zijn wij i.v.m. Biddag de gehele dag gesloten.

FAMILIEBERICHTEN

                                          Zoveel bezoekjes
                                          Zoveel berichten
                                          Zoveel kaarten
                                          Zoveel woorden
                                          Zoveel troost
                                          Zoveel lieve mensen

Wij willen hierbij iedereen bedanken voor alle medeleven 
en liefde die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na 
het overlijden van

Henk Dirksen
De stilte valt zo hard dat het wel waar moetzijn...
Ons verstand zegt dat het goed is... maar in onze ogen 
blinkt soms nog een traan.

                                       Gijsje Dirksen - van de Lagemaat
                                       Kees en Angélique
                                          Henry
                                          Matthijs
                                       Lia en Teunis
                                          Ghiep

                                       Voor altijd in ons hart.

Lunteren, maart 2020

Zoveel bezoekjes
Zoveel berichten
Zoveel kaarten
Zoveel woorden
Zoveel troost
Zoveel lieve mensen                           

Wij willen hierbij iedereen bedanken voor alle 
medeleven en liefde die wij mochten ontvangen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van  

Henk Dirksen
De stilte valt zo hard dat het wel waar moet 
zijn...
Ons verstand zegt dat het goed is... maar in 
onze ogen blinkt soms nog een traan. 

Gijsje Dirksen - van de Lagemaat
Kees en Angélique
     Henry
     Matthijs
Lia en Teunis
     Ghiep 

Voor altijd in ons hart.

Lunteren, maart 2020

Thuis

Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn

Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn

Als je dan de muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan

maar naar Huis gegaan

Als ik morgen wakker word,
is de Heer bij mij en als ik niet wakker word,

ben ik bij Hem.

In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is van ons heengegaan onze wijze, lieve, 
zorgzame en krachtige moeder, schoonmoeder en oma

Cornelia Johanna van Benthem-van IJken
* Baarn, 25 november 1934                                                       † Lunteren, 1 maart 2020

                                                                                                   Mirjam en Jaap Jan
                                                                                                      Senna
                                                                                                      Indra
                                                                                                      Kaya
                                                                                                   Carlos en Rachel
                                                                                                      Cheyenna
                                                                                                      Carlito
                                                                                                      Joëll
                                                                                                      Davey

Correspondentieadres:
Rouwstate Van de Weerd, t.a.v. Familie Van IJken Schaapsweg 79, 6712 CC Ede

Vrijdag 6 maart jl. heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.



LUNTEREN - Mantelzorgers 
hebben vaak te maken met ver-
lies. Dat kan gaan over het ver-
lies van gezondheid, een dier-
bare, vooruitzicht of het gemis 

aan contact. Kennis over hoe je 
omgaat met verlies en hoe je 
daarvan herstelt, helpen je om 
het gemis een plek te geven en 
om je leven op te pakken. 

Tijdens de themabij-
eenkomst Mantelzorg 
en verlies gaan we op 
een interactieve manier 
met toneel, discussie en 
spel met elkaar in ge-
sprek over verlies. 

Dit jaar organiseren 
Mantelzorgtrefpunt 
Lunteren en Stichting 
Ana vier interactieve 
themabijeenkomsten. 

In het najaar van 2020 volgen 
de laatste twee bijeenkomsten. 
Belangstellenden (ook zonder 
mantelzorgachtergrond) zijn 
van harte welkom op donder-
dag 12 februari. De bijeen-
komst duurt van 19.30-21.00 
uur. Inloop vanaf 19.15 uur. 

De locatie is: Kerkgebouw 
Bethanië (naast gebouw Ina 
Ama), Van Limburg Stirum-
straat 25 in Lunteren. De toe-
gang is gratis. Meer informatie 
via: info@ana-upu.nl, info@
mantelzorgtrefpunt.nl of Ag-
nes Lagerweij, mobiel 06-
21985859. 

Huldiging leden 
Hervormd Zangkoor 
Lunteren

LUNTEREN - Tijdens de wekelijk-
se repetitieavond in de Bethelkerk 
van het Hervormd  Zangkoor Lunte-
ren (HZL) werden twee koorleden in 
de bloemetjes gezet.
Aldine van de Brink-Boon en Ge-
sanne van ‘t Hol werden maandag 
24 februari gehuldigd in verband 
met respectievelijk  25 en 12,5 jaar 
lidmaatschap van het Hervormd 
Zangkoor Lunteren.

LUNTEREN - Dinsdag 10 maart 
zal Oene Dijk, docent aan de Aca-
demie van Bouwkunst in Amster-
dam, een lezing verzorgen over: Het 
17e-eeuwse Stadhuis van Amster-
dam, nu paleis.

In 1648, meteen na de de 80-jarige 
oorlog, begon Amsterdam aan het on-
gekende project te bouwen. Geen an-
der land had zo’n spectaculair, groot 
en duur politiek gebouw.Het nieuwe 

stadhuis was een pronkstuk in de stad 
en tijdens de bouw vergeleek dichter
Joost van de Vondel het al met de 
Griekse wereldwonderen.
Later rijmde hij het grafschrift van 
de architect Jacob van Campen: ‘Van 
Campen rust hieronder, bouwer van 
het achtste wonder.’
Dichter Constatijn Huygens schreef 
over ’s werelds achtste wonder, met 
zoveel steen omhoog en zoveel hout 
eronder. Dat hout zijn de 13.659 palen 

waarop 
het ge-
b o u w 
rust.
G e n e -
r a t i e s 
school-
k i n d e -
ren heb-
ben dat 
a a n t a l 
moeten 
l e r e n : 
de da-
gen van 
het jaar 
met een 
‘1’ er-
voor en 

een ‘9’ erachter! In de lezing zal de 
inleider de ontstaansgeschiedenis van 
het huidige Paleis op de Dam in Am-
sterdam toelichten en aantonen waar-
om het oorspronkelijk als stadhuis ont-
worpen gebouw niet misstaat in welk 
rijtje van architectonische wereldwon-
deren dan ook.

Verder komen er 
een aantal van 
de gebruikers en 
bewoners van 
dit majestueuze 
kunstwerk aan 
bod. Het belooft 
een boeiende, 
i n t r i g e r e n d e 
avond te wor-
den.

De lezing wordt 
gehouden in het 
Witte Kerkje, 
Dokter Kimmij-
serlaan 28 6741 
DR Lunteren.
Aanvang 20.00 
uur. Gasten zijn 
van harte wel-
kom. Entree 
voor niet-leden 
€ 7,50.

WEKEROM – Donderdag 12 maart 
wordt het eerste Wekeroms Twaalf-
uurtje georganiseerd in het Kultur-
hus. Iedereen is vanaf 11.30 uur van 
harte welkom om een lekker brood-
je te komen eten en iets warms te 
snacken. 

Elke donderdag
De lunch wordt bereid door jongeren 
van ’s Heeren Loo. Ruth van Swaay, 
sociaal werker bij Malkander vertelt: 
“Ik vind het belangrijk dat mensen el-
kaar op een gastvrije en ongedwongen 
manier kunnen ontmoeten. Er zijn best 
wat mensen in Wekerom die veel al-
leen zijn. Door dit te organiseren zor-
gen we voor gezellige contacten”. 

Het Wekeroms uurtje zal elke donder-
dag worden georganiseerd in het Kul-
turhus. Aanmelden kan tot woensdag-
middag en we vragen 3 euro bijdrage 
aan de lunch.

Vraag naar een gezellig eetmoment
“Alleen eten is het meest ongezellige 
wat je kunt bedenken”, zegt Ruth van 
Swaay van Malkander. 
“Ik weet dat er bewoners in Wekerom 
zijn die veel tijd met zichzelf door-
brengen. Omdat ze alleenstaand zijn, 
weduwe geworden, geen dag-invul-
ling meer hebben door pensioen of 
vanwege persoonlijke omstandighe-
den. Zij zouden best af en toe samen 
willen eten. Niet elke dag en ook niet 

heel ingewikkeld. Maar juist ontspan-
nen en ‘gewoon’, zoals de meeste 
mensen vroeger thuis tussen de mid-
dag samen aan tafel aten. En laten we 
wel wezen: als je altijd voor jezelf 
moet zorgen, dan is het toch fijn dat 
anderen ook ‘s voor jóu zorgen? Daar-
om organiseren we vanaf donderdag 
12 maart het Wekeroms Twaalfuurtje.” 
Het Twaalfuurtje is een lekkere brood-
maaltijd met altijd een warme snack.

Samen met jongeren 
van ‘s Heeren Loo
Jongeren van ’s Heeren Loo gaan mee-
helpen met de bereiding van de lunch 
in het Kulturhus. “We kiezen bewust 
om met hen samen te werken”, vertelt 
Ruth. “Het is voor iedereen belangrijk 
om mee te doen en een eigen plek te 
hebben. Juist door dit met elkaar te or-
ganiseren ontmoet je nog eens iemand 
die je anders misschien niet zou spre-
ken. Dat geeft gespreksstof en verras-
sende verhalen.”

Iedereen is welkom
Het doel van het Wekeroms Twaalf-
uurtje is om elke week zo’n 20 men-
sen welkom te heten. “Iedereen is van 
harte welkom. 
Er even uit en lekker eten”, aldus een 
enthousiaste Ruth. Aanmelden kan tot 
woensdagmiddag bij het Kulturhus. 
Het Wekeroms Twaalfuurtje kost drie 
euro. 

Bijeenkomst gastouders

Zaterdag 29 februari zijn we met de gastouders en werkgroep bij elkaar gekomen 
in De Bron. De werkgroep leden hebben verteld hoe het allemaal is gegaan in 
Wit-Rusland en de gastouders hebben hun ervaringen met elkaar kunnen delen 
en eventuele vragen konden gesteld worden. 
We willen via deze weg de gastouders bedanken voor de bloemen die wij als 
werkgroep hebben gekregen. Ook willen we iedereen bedanken voor zijn/haar 
inzet, giften en bijdrages.  Alle kleding die we afgelopen tijd hebben verzameld 
is opgeslagen en we hopen dit alsnog uit te kunnen delen als de kinderen op een 
later tijdstip naar Lunteren mogen komen.

Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren

Zaterdag 7 maart 2020 pagina 03

Malkander start het Wekeroms Twaalfuurtje

De eetzaal in het Kulturhus Wekerom.

Lezing Culturele Kring Lunteren

Themabijeenkomst mantelzorg en verlies



Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

Spaar nu alle
20 Kruiden Sje�es.
Kweek je eigen kruiden en laat zien wie de Sjef is.
Van zondag 1 september t/m zaterdag 5 oktober 
2019 ontvang je bij elke 15 euro aan boodschappen* 
een gratis Kruiden Sje�e. Kijk voor lekkere recepten 
en de actievoorwaarden op plus.nl/sje�es

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet 
wettelijke toegestane artikelen. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. 

Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram
Per bakje
Bijv. Johma Ei salade, 
bakje 175 gram

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

PLUS Vers aardbeiengebak
Aardbeien-schnitte, 
halve -vlaai met slagroom 
of halve -bavaroisevlaai
Per stuk
Bijv. Aardbeienschnitte, 
per stuk

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

Unox Soep in zak
Alle zakken à 570 ml, 
combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. Unox Soep in zak 
extra rijkgevuld 
tomatensoep, 
2 zakken à 570 ml

5.78 2.89
De actieprijzen variëren 
van 2.19 - 2.99 1+1

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo gesloten

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

Vlees-
vervangers
Alle varianten, 
uit de koeling, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

Douwe Egberts 
Ko�  e Aroma 
Rood Snelfi lter 
Alle enkelpakken à 500 gram,
Pads Zak 54 stuks 
of oplosko�  e 
Pot 200 gram, 
combineren mogelijk
2 stuks***
Bijv. Douwe Egberts 
Aroma Rood Filterko£e, 
2 pakken à 500 gram 

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

Lentebok
Alle varianten à 30-50 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks**** 
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

2=1 Château 
de l’Horte 
Vin De France 
of Duc de 
Meynan 
Saint Mont
Alle flessen à 75 cl

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

Vlees-
vervangers
Alle varianten, 
uit de koeling, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

Douwe Egberts 
Ko�  e Aroma 
Rood Snelfi lter 
Alle enkelpakken à 500 gram,
Pads Zak 54 stuks 
of oplosko�  e 
Pot 200 gram, 
combineren mogelijk
2 stuks***
Bijv. Douwe Egberts 
Aroma Rood Filterko£e, 
2 pakken à 500 gram 

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

Lentebok
Alle varianten à 30-50 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks**** 
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

2=1 Château 
de l’Horte 
Vin De France 
of Duc de 
Meynan 
Saint Mont
Alle flessen à 75 cl

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo gesloten

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

Vlees-
vervangers
Alle varianten, 
uit de koeling, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
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PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

Douwe Egberts 
Ko�  e Aroma 
Rood Snelfi lter 
Alle enkelpakken à 500 gram,
Pads Zak 54 stuks 
of oplosko�  e 
Pot 200 gram, 
combineren mogelijk
2 stuks***
Bijv. Douwe Egberts 
Aroma Rood Filterko£e, 
2 pakken à 500 gram 

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

Lentebok
Alle varianten à 30-50 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks**** 
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

2=1 Château 
de l’Horte 
Vin De France 
of Duc de 
Meynan 
Saint Mont
Alle flessen à 75 cl

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
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of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
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Alle bekers à 450 gram
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Alle varianten
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combineren mogelijk
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Bijv. Douwe Egberts 
Aroma Rood Filterko£e, 
2 pakken à 500 gram 
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63
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Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99
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de l’Horte 
Vin De France 
of Duc de 
Meynan 
Saint Mont
Alle flessen à 75 cl

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19
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Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68
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of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk
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romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
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Rood Snelfi lter 
Alle enkelpakken à 500 gram,
Pads Zak 54 stuks 
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Pot 200 gram, 
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2 stuks***
Bijv. Douwe Egberts 
Aroma Rood Filterko£e, 
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10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

Lentebok
Alle varianten à 30-50 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks**** 
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

2=1 Château 
de l’Horte 
Vin De France 
of Duc de 
Meynan 
Saint Mont
Alle flessen à 75 cl

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP
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Kruimige 
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2.44 - 3.68
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Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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van Rinsum�/�Schras  9 // Ederveen // T: 0318 578578

Pater�/�Dorpsstraat 28 // Harskamp // T: 0318 456435

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

Coca-Cola
regular, light of 
zero sugar
4 flessen a 1,5 
liter 

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

Coca-Cola
regular, light of 
zero sugar
4 flessen a 1,5 
liter 

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Bovenstaande producten zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Grolsch
Radler citroen 0.0% 
of radler citroen 2.0%
Per 6 flesjes
of radler citroen 2.0%

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

Vlees-
vervangers
Alle varianten, 
uit de koeling, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

Douwe Egberts 
Ko�  e Aroma 
Rood Snelfi lter 
Alle enkelpakken à 500 gram,
Pads Zak 54 stuks 
of oplosko�  e 
Pot 200 gram, 
combineren mogelijk
2 stuks***
Bijv. Douwe Egberts 
Aroma Rood Filterko£e, 
2 pakken à 500 gram 

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

Lentebok
Alle varianten à 30-50 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks**** 
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

2=1 Château 
de l’Horte 
Vin De France 
of Duc de 
Meynan 
Saint Mont
Alle flessen à 75 cl

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo gesloten

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

11/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten 
opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Geldig in week 11
zondag 8 t/m 
zaterdag 14 maart 2020

Bestel je boodschappen op plus.nl of met de 
PLUS app en laat deze GRATIS* thuisbezorgen!

kortingscode:GRATIS
*Uitgezonderd PLUS Express

+1
HANDDOEK

ZEGEL

1.45 - 2.25

Per zak

1.-
TOT 55% KORTING 

PLUS Witlof
Los

Hero Jam  
Alle potten à 270-340 gram

Bonduelle Vriesverse groente
Alle zakken à 300-400 gram

Hero Jam  

PLUS Witlof
Los

1.79 - 1.99

Per pot

1.-
TOT 49% KORTING 

1.98

Per kilo

1.-

2.35 - 3.69

Per pak

1.-
TOT 72% KORTING 

Alle 
Vivera 
Vleesvervangers

PLUS Rib-, schouder- of haaskarbonade

1.07 - 1.60

Per 160 gram

1.-

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

1.09 - 1.53

Per pak

1.-Campina Yoghurt
Alle pakken à 1 liter
of kwark
Alle bekers à 500 gram

Royal Club of Rivella 
Alle flessen à 1 liter

11.

Royal Club of Rivella 
Alle flessen à 1 liter

1.54 - 1.65

Per fl es

1.-

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00
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plus.nl

11/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten 
opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Geldig in week 11
zondag 8 t/m 
zaterdag 14 maart 2020

Bestel je boodschappen op plus.nl of met de 
PLUS app en laat deze GRATIS* thuisbezorgen!

kortingscode:GRATIS
*Uitgezonderd PLUS Express

+1
HANDDOEK
ZEGEL

1.45 - 2.25

Per zak

1.-
TOT 55% KORTING 

PLUS Witlof
Los

Hero Jam  
Alle potten à 270-340 gram

Bonduelle Vriesverse groente
Alle zakken à 300-400 gram

Hero Jam  

PLUS Witlof
Los

1.79 - 1.99

Per pot

1.-
TOT 49% KORTING 

1.98

Per kilo

1.-

2.35 - 3.69

Per pak

1.-
TOT 72% KORTING 

Alle 
Vivera 
Vleesvervangers

PLUS Rib-, schouder- of haaskarbonade

1.07 - 1.60

Per 160 gram

1.-

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

1.09 - 1.53

Per pak

1.-Campina Yoghurt
Alle pakken à 1 liter
of kwark
Alle bekers à 500 gram

Royal Club of Rivella 
Alle flessen à 1 liter

11.

Royal Club of Rivella 
Alle flessen à 1 liter

1.54 - 1.65

Per fl es

1.-
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1.-
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1.79 - 1.99
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1.-
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1.98
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1.-

2.35 - 3.69

Per pak
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Vleesvervangers

PLUS Rib-, schouder- of haaskarbonade
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LUNTEREN/EDE - Muziek en dood 
vormen al eeuwenlang een ijzerster-
ke combinatie. In elke stijlperiode 
kennen we wel een aantal componis-
ten die, geheel naar de muziekstijl 
van hun tijd, een requiem hebben 
geschreven. 
Eén ding hebben die oude en jonge 
dodenmissen gemeen: het is prach-
tige, ontroerende treurmuziek met 
een diepe, emotievolle gelaagdheid.

Zaterdag 14 maart zal COV Sur-
sum Corda uit Lunteren het herden-
kingsconcert ‘Requiem’ uitvoeren.

Op het programma staat, naast het 
‘Requiem for the Living’ van Dan For-
rest (1978), het bekende en geliefde 
‘Requiem’ van W.A. Mozart. 

Het Requiem van Mozart is een mis, 
gecomponeerd voor de rust en zielen-
heil van de overledenen. Dan Forrest 
heeft zijn ‘Requiem for the Living’ 
echter geschreven voor de mensen die 
achterblijven, voor allen die zorg en 
pijn ervaren.
In een jaar waarin we in Nederland 
vieren dat we 75 jaar in vrijheid mo-
gen leven, is ‘Requiem for the Living’ 

een intrigerende titel, die ons aan het 
denken zet over leven in vrijheid en 
veiligheid. 

Samen met het Holland Symfonie Or-
kest en vier gerenommeerde solisten 
zal COV Sursum Corda op een sfeer-
volle locatie, de Oude Kerk in Ede, 
deze twee werken ten gehore brengen.
Het geheel staat onder leiding van diri-
gent Gert Jan van der Pol.
Zaterdag 14 maart 20.00 uur, Oude 
Kerk, Grotestraat 58 Ede. 
Meer informatie en kaartverkoop via 
www.covsursumcorda.nl.

REGIO - HappyNurse vindt dat 
zorg beter kan en moet. Zij geloven 
in de kracht van de eigen mensen. 
De zorg is de afgelopen jaren enorm 
veranderd. 
Het aantal zelfstandig wonende ou-
deren met een (complexe) zorgvraag 
neemt toe. Bij HappyNurse denkt 
men met de cliënt mee en kijken ze 
samen naar een oplossing om iedere 
cliënt de nodige zorg te bieden. 

Het streven is dat iedereen thuis kan 
blijven wonen, ondanks de com-
plexiteit van zorgvraag. 

De teams bestaan uit verzorgenden, 
(wijk)verpleegkundigen en casemana-
ger dementie. Bij HappyNurse kunnen 
cliënten terecht voor persoonlijke ver-
zorging en verpleging. Naast palliatie-
ve zorg kunt u bij complexe zorgvra-
gen ook bij ze terecht. 

Hierbij kunt u denken aan: complexe 
wondzorg, stomazorg, thuisdialyse, 
canulezorg en zorg omtrent medica-
tie- en voedingspompen. De eigen 
zorgverleners hebben ervaring binnen 
verschillende takken van de gezond-
heidszorg zowel intra- als extramuraal.  
Via de HappyCampus wordt de kennis 
vergroot en de vaardigheden van de 
mensen. Geïnteresseerd! Kijk eens op 
happycampus.nl! 

Sinds 1 januari is HappyNurse ver-

huisd met ons kantoor vanuit Ederveen 
naar Veenendaal, gezondheidscentrum 
‘het kloppend hart’ Hootsenheem 3. 

De zorg voor cliënten in Lunteren en 
Ederveen wordt gewoon gecontinu-
eerd.

Men is ook continu op zoek naar 
gemotiveerde medewerkers, heb je 
interesse neem dan contact op met 
06-40791348 of stuur een email naar 
wijkteam.lunteren@happynurse.nl

LUNTEREN - De C.G.Z. de Lofstem 
uit Ederveen heeft op 19 februari haar 
ledenvergadering gehouden. Tijdens 
deze vergadering werden vier jubila-
rissen bedankt en gehuldigd.
Het was een feestelijke avond voor het 
koor en uiteraard ook voor de jubila-
rissen. De wens van bestuur en koor-
leden is dat we nog vele jaren samen 

mogen zingen tot eer van onze God die 
ons deze mooie mijlpalen geeft.

Op de foto met v.l.n.r.: mevr. Coby 
Smit, mevr. Henriette Willemsen en 
mevr. Hennie Veldjesgraaf. Deze drie 
dames hebben 40 jaar als sopraan ge-
zongen in het koor. Dhr. Rijk Ploeg 
heeft er al 25 jaar opzitten als tenor.

OTTERLO - Taxateur G.J.M. (Ger) 
de Ree komt op 14 maart naar Ot-
terlo om aardewerk en tegels te 
taxeren. Iedereen die aardewerk of 
tegels bezit maar geen idee heeft van 
de waarde is welkom. 
Iedere bezoeker mag twee stukken 
aardewerk of tegels meenemen. 
Taxatiedagen zijn leerzaam en span-
nend. Er is altijd kans dat een stuk 
aardewerk iets uitzonderlijks blijkt 
te zijn. 

Ger de Ree, eigenaar van Capriolus 
Contemporary Ceramics, vertelt graag 
over de bijzonderheden van tegels en 
ander keramiek. Hij geeft inzicht in 
stijlperiodes en in de gebruikte tech-
niek van de stukken. Zijn taxaties zijn 
populair bij liefhebbers en verzame-
laars.
De taxatie is gratis, men betaalt alleen 
de entreeprijs voor het museum. De 

taxatiemiddag is van 13.00 tot 16.00 
uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nederlands Tegelmuseum
In het Nederlands Tegelmuseum ko-
men vijf eeuwen kunst, cultuur en ge-
schiedenis samen in een ogenschijnlijk 
eenvoudig product: de tegel. Neder-
land heeft een unieke positie in de his-
torie van tegels, tegeltableaus en kera-
miek.  Het Nederlands Tegelmuseum 
toont de grootste en meest veelzijdige 
collectie Nederlandse wandtegels en 
tegeltableaus. Vanaf de late Middel-
eeuwen tot hedendaagse keramiek. 

Al wandelend door het museum ont-
vouwt zich de geschiedenis en de her-
komst van de tegel. Van de opkomst 
tussen 1580 en 1625, via de latere 
schaalvergroting door het ontstaan van 
meer tegelbakkerijen tot en met de in-
vloed van industriële technieken. 

LUNTEREN - Zondagavond 8 maart 
is er een welkomdienst in de Gere-
formeerde Kerk aan de Oranjestraat 
in Lunteren. Het is een welkomdienst 
met aandacht voor wat er zo vlak voor 
Pasen gebeurt op de Olijfberg in Jeru-
zalem.

Als je nu op de Olijfberg komt in Je-
ruzalem, zie je halverwege een mooie 
kerk in de vorm van een traan. Op de 
vier hoeken van de kerk staan kruiken 
in de vorm van een traan. Dat is naar 
aanleiding van Psalm 56, vers 9, waar 
staat dat God onze tranen opvangt in 
een kruik. Ons verdriet vloeit niet weg 
in een open riool.

Jezus laat merken, dat Hij wenst, dat 
mensen bedenken wat tot hun heil 
dient.
Daar kun je aan voorbij leven, maar 

je kunt er ook bij stil staan. Dat is het 
thema van deze welkomdienst.
Ds. Wim Scheltens zal deze dienst lei-
den. De WelcomeSingers zijn er zon-
dagavond ook weer bij onder leiding 
van Margret Spelt. 
Iedereen is hartelijk welkom en de 
welkomdienst begint om 19.00 uur.
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HappyNurse is nu ruim drie jaar actief in de omgeving Lunteren/ Ederveen maar ook in Ede, Veenendaal en sinds kort ook 
gestart met een team in Wageningen!

HappyNurse is een landelijke thuiszorgorganisatie die 
met alle ziektekostenverzekeraars contracten heeft

Taxatie dag 
in het Nederlands Tegelmuseum

Ger de Ree bekijkt een tegeltableau tijdens een taxatie dag.

COV Sursum Corda met:
Herdenkingsconcert ‘Requiem’ in Oude Kerk Ede

Jubilarissen De Lofstem zingen 145 jaar

Welkomdienst Gereformeerde Kerk



      O.A.: TAFELS, STOELEN, HOEKBANKEN, RELAXFAUTEUILS, 

  KASTEN,  CARPETTEN, VERLICHTING, HOCKERS & ACCESSOIRES*

     KORTINGEN

TOT WEL 70%

SPECIALE OPENINGSTIJDEN
MAANDAG 13:00  17:00 U
DIN. T/M DON. 09:30  17:00 U
VRIJDAG 09:30  21:00 U
ZATERDAG 09:30  17:00 U

LET OP: DEZE VERKOOP VINDT PLAATS OP DE TELEFOONWEG 131, EDE.
De verkooplocatie vindt u aan de rand van Ede centrum, naast de reguliere winkel van 
Soof Meubels en supermarkt Hoogvliet. Parkeer (het 1e uur is GRATIS!) in de parkeergarage 
“De Halte” onder bovengenoemde supermarkt. 

* Producten in de regulier winkel van Soof Meubels zijn uitgeloten van deze actie. 

SHOWROOMDEAL.NL 

Niks van uw gading? Onze winkel, één deurtje verderop, 

                           is ook gewoon open!

SOOF KWALITEIT ZONDER WACHTTIJD!
550M2 MEUBELS ALLES MOET LEEG!!!

NIEUW INGEKOCHTE SHOWROOM MODELLEN,

SOOF MEUBELS PRESENTEERT



Jubilarissen bij 
Chr. Vrouwenbond ‘de schakel’

OTTERLO - Christelijke Vrouwenbond ‘de Schakel’ van Hars-
kamp, Wekerom en Otterlo hield op 11 februari haar jaarvergade-
ring. In de Houtkamp te Otterlo smulden de dames van de gerech-
ten van een overvloedig buffet. 
Ook was er een tafel met zelfgemaakte toetjes.

Tijdens het officiële gedeelte werd het jaarverslag voorgelezen en enke-
le jubilarissen gehuldigd.
Ook de verloting met v.l.n.r.: Marja Vonk, Toos Theunissen,  Corrie Jon-
kers, zij zijn 15 jaar lid. Ellie van Omme, zij is 25 jaar lid.
Zij werden van harte gefeliciteerd en kregen elk een prachtige bos bloe-
men/gastendoekje/mok met daarop het logo van ‘de Schakel’. 

Toren Oude Kerk verkocht?

 LUNTEREN - Dat de gemeente Ede tekorten 
heeft op de begroting is bekend. Maar dat ze 
tot drastische maatregelen gedwongen zijn was 
nog neit publiekelijk vermeld.
Een oplettende Lunteraan zond bovenstaande 
foto naar de redactie van de Lunterse Krant. De 
toren (gemeente eigendom) van de Oude Kerk 
zou zijn verkocht.
Ter geruststelling, het bord moest waarschijn-
lijk even gestald worden.

Sjoelen Ederveen

De sjoeluitslagen van maandagavond 
2 maart in het dorpshuis De Zicht.
Klasse A: Marrie Mulder 1941 pt., 
Gerrie Groters 1820 pt., Dirk van Dijk 
1793 pt., Janny v.d. Bospoort 1678 pt.

Klasse B:  Nel Groeneveld 1816 pt., 
Joop Breeschoten 1787 pt., Gert Mul-
der 1732 pt., Dicky van Wingerden 
1680 pt., Eef van Brummelen 1663 pt.
Klasse C: Martien v.d. Bospoort 1706 
pt., Dini Groeneveld 1690 pt., Rien 
Groeneveld 1635 pt., Corrie van Beek 

1600 pt. Klasse D: Henk van ‘t Land 
1716 pt., Henk Budding 1643 pt., 
Gerda v.d. Bospoort 1623 pt., Betsie 
Mulder 1580 pt., Carin Boonstoppel 
1564 pt., Annette v.d. Windt 1501 pt., 
Wijnand Blankesteijn 1450 pt., Wim 
Mulder 1442 pt.          

Jong en oud welkom op Ederveens dorpswerkdag

Ederveen aan de slag!
EDERVEEN - Vorig jaar werd in Ederveen de omgeving van het oorlogsmo-
nument aan de Bruinehorst opgeknapt vanuit Levend Landschap en diverse 
Ederveense vrijwilligers. 
Als afronding van dit bewonersproject wordt op zaterdag 14 maart met bewoners 

een haag om de weide aangeplant, een 
afrastering geplaatst voor de pony’s en 
in een strook bloemenmengsel inge-
zaaid. De activiteiten starten om 09.00 
uur bij het oorlogsmonument aan de 
Bruinehorst.

Interesse om deel te nemen? U/jij zijn 
uiteraard van harte welkom, en het is 

wellicht wel goed om via dorpshuisederveen@outlook.com aan te melden.
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LUNTEREN – In het Buurtcentrum 
De Schakel is het vrijdagmiddag 13 
maart weer filmmiddag. 
Dan draait de film: Dora and the 
lost City of gold. De film is Neder-
lands ondertiteld.

Dora heeft weliswaar haar jeugd voor-
namelijk met haar ouders in de jungle 
doorgebracht, maar niets kon haar 
voorbereiden op de grootste uitdaging 
ooit: de middelbare school. 
Als haar ouders worden vermist moet 
de avontuurlijke Dora hen opsporen. 
Ze schakelt de hulp in van het aapje 
Boots, Diego, een geheimzinnige jun-
gle-bewoner, en een groep coole tie-
ners. Samen proberen ze haar ouders 
te redden en het mysterie van de verlo-

ren gouden stad op te lossen

Wanneer: vrijdag 13 maart. Waar: De 
Schakel. Tijd: 16.00 uur.
Kosten: € 3,00 kaartje en pauze drank-
je/iets lekkers.
Er is een speciaal arrangement: Biozz-
plus arrangement, € 6,50 een film-
kaartje, wat te drinken in de pauze, 
chips of popcorn erbij en na de film 
patat met 1 snack!

Maak een reservering voor het arran-
gement of alleen voor de film.
We zien je graag op vrijdag 13 maart 
2020 om 16.00 uur bij de BIOZZ!
Reserveer op: 0318-48 2992 of via 
info@lunterenaktief.nl

Filmmiddag in De Schakel
Dora and the lost City of gold

LUNTEREN - Zaterdag 21 maart 
geven de Urker MANS Formatie en 
Vocalgroup VOICE een paasconcert 
in de Hervormde Kerk in Lunteren. 
Beide groepen staan onder leiding van 
de bekende musicus Martin Mans. Ze 
brengen een programma ten gehore 
met nieuw repertoire van paasliederen 
waarin een opbouw van het verstilde 
passiegedeelte naar het uitbundige 
paasgedeelte is verwerkt. 
Hendrik van Veen bespeelt het orgel en 
geeft invulling aan de rode draad in het 
verhaal. Vocalgroup VOICE brengt het 
Paasevangelie in geestelijke en klas-
sieke arrangementen en vult de Urker 
Mans Formatie mooi aan. 
Dirigent Martin Mans weet de aan-

dacht vast te houden 
en de luisteraar mee te 

voeren in het muzikale verhaal. De 
zangers van de Urker MANS Formatie 
zingen in Urker dracht en vormen één 
geheel. Daarnaast zingt elke zanger 
een unieke solo. Beide groepen be-
staan uit goedgeoefende, deels profes-
sionele, zangers en zangeressen die de 
luisteraar een afwisselende voorstel-
ling bieden. 

Datum: zaterdag 21 maart, aanvang: 
20.00 uur. Locatie: Oude Kerk, Dorps-
straat 34, Lunteren. 
Toegang: € 18,50. Online en bij reserve-
ring € 17,00. Kinderen t/m 11 jaar gratis.                                                                                
ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op 
vertoon van de lidmaatschapspas € 
14,00. Reserveren: www.martinmans.
nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 
19 03. 

Passie- en paasconcert 
Urker Mans Formatie en Voice

TOPSLAGERIJ
AB VAN LEEUWEN
MOLENPARKWEG 1, (‘T NIEUWE ERF) 6741 ZP LUNTEREN 
TEL.: 0318-484938    |   MOBIEL: 06-20018530   |   WWW.SLAGERIJABVANLEEUWEN.NL
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SDS ‘55
Thuisprogramma
15.00 u.: SDS ’55 4 - DTS 8
15.00 u.: SDS ’55 5 - Lunteren 5
12.00 u.: DS ’55 JO19-1 - DTS JO19-2
10.15 u.: SDS ’55 JO15-1 - Sp. Nijkerk JO15-2
09.00 u.: SDS ’55 JO13-1 - Fortissimo JO13-1
09.00 u.: SDS ’55 MO13-1  - DFS JO11-1
09.00 u.: SDS ’55 JO8-1 - Harskamp JO8-1

Uitprogramma
14.30 u.: Barneveld 1 - SDS ’55 1
12.30 u.: DTS 4  - SDS ’55 2
15.00 u.: DTS 5 - SDS ’55 3
11.30 u.: Blauw Geel JO17-2 - SDS ’55 JO17-1
10.30 u.: DVS ’33 MO17-1 - SDS ’55 MO17-1
08.30 u.: Sp. Nijkerk JO9-3 - SDS ’55 JO9-1G

SPORT
PROGRAMMA 7 MAART



EDERVEEN - Wie kent ze nog, de modelspoor-
treinen uit vroeger jaren van Trix-Express? Me-
nig ouder en grootouder hebben met dit speel-
goed gespeeld. Zaterdag 21 maart geeft de Trix 
Express Vriendenvereniging Nederland (TE-
VVN) weer een kijkje in deze goede oude tijd 
in dorpshuis De Zicht te Ederveen. TEVVN is 
zeven jaar geleden opgericht en bestaat uit zo’n 
70 leden uit binnen- en buitenland. 

Wat is er te zien en te doen:
• Een oude demontabele 8 meter lange clubbaan 
met het unieke Trix-Express 3- railsysteem. 
• Diverse kramen met nieuw en gebruikt model-
treinmateriaal van Trix. 
• Kramen met bijpassend materiaal, zoals ge-
bouwen, boompjes, en scenery voor het aankle-
den van een modelbaan van alle merken.
• Er zijn Trix-onderdelen van locomotieven en 
wagons voorradig. 
• Er is een speciaal reparatieteam dat uw Trix 
treintjes kan repareren.

• Een kinderspeelbaan. Onder leiding van club-
leden kunnen kinderen zelf een treinbaantje 
aanleggen en laten rijden.
• Heeft u een Trix-trein waar u niets mee doet? 
Breng de trein mee en laat het door clubleden 
beoordelen. Er wordt ingekocht maar ook ver-
kocht tegen eerlijke prijzen. 
• Aanwezig zijn ook het Trix 2 -railsysteem, het 
International en het Mini-Trix.

Voor verdere vragen over Trix, reparatie of on-
derdelen kunt u contact opnemen met de voor-
zitter van de TEVVN; Ber Hofman, e-mail: 
berhofman@hetnet.nl Meer informatie over de 
vereniging TEVVN vindt u op de site www.
trixexpressvvn.nl

Waar: Dorpshuis De Zicht, Marktplein 10 te 
Ederveen. Wanneer: Zaterdag 21 Maart 2020 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Entree: € 3,00 (kinderen tot 12 jaar onder bege-
leiding van een volwassene gratis). 
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Vitterweg 7 
6741 JN  Lunteren 
T. 0342-401322 
W. jursoetendaal.nl 

Nú in de actie!  
 

 

 

 

 

 

STIHL MS 170  
Benzine kettingzaag 

€ 179,- 
 

i.p.v. € 199,- 

Tuin- en parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Modeltreinen in De Zicht Ederveen

“Kinderen zijn op zoek naar hun plekje binnen deze wereld. ‘Wie ben ik? 
Hoe maak ik duidelijk wat ik denk, voel en wil?  Hoe begrijp ik anderen en 
hoe kunnen anderen mij begrijpen?’ En dan is er nog de angst om beoordeeld 
te worden. ‘Ben ik wel goed/leuk/knap/grappig genoeg?’ Sommige kinderen 
hebben heftige dingen meegemaakt of een moeilijke thuissituatie. Ze zijn 
bang beoordeeld te worden aan de hand van hun verleden.”

Opvoeden is het moeilijkste wat je als ouder te doen hebt. Er is geen gebruiks-
aanwijzing, ieder kind is anders en vraagt een andere benadering. Misschien 
heb je schuldgevoelens als je voor een bepaalde aanpak gekozen hebt en an-
ders loopt dan je verwacht. Gelukkig ben je niet de enige, je zult merken als je 
het bespreekbaar maakt je herkenbare verhalen hoort. 
Zou je graag hulp willen om meer begrip en rust te krijgen in je gezin?
Kan je kind hulp gebruiken om weerbaarder te worden en te zijn?

Met het programma’s Pony Power voor Kids en Paar-
denkracht voor Pubers worden kinderen ondersteund in 
hun ontwikkeling, en krijgen concrete handvatten om 
hun zelfvertrouwen te vergroten en een positiever zelf-
beeld te krijgen. Dit helpt hen om 

beter voor zichzelf op te komen, negatieve gevoe-
lens, zoals stress en angst te verminderen. We oefenen 
met thema’s als communicatie, omgaan met nieuwe si-
tuaties, grenzen aangeven en bewaken, samenwerken, 
omgaan met emoties en meer. 

Het Pony Power en Paardenkracht werkboek
Elk kind krijgt zijn/haar eigen “Persoonlijk Pony Power/
Paardenkracht werkboek”. Het kind neemt het lesboek 
iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek 
gewerkt kan worden. 
Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof 
zal het geleerde nog meer betekenis krijgen. De kracht 
van dit programma zit in de driehoek kind-ouders-coa-

ches. Het blijft niet bij de 2-uurtjes les, het leeft door 
thuis, op school, en bij andere activiteiten.
Startdatum PPVK: (leeftijd 6 t/m11 jaar) 6, 13, 20, 
27 mei en 3 juni 2020. Terugkom middag 15 juli. Tijd: 
14.00-16.00.

Startdatum PKVP: (leeftijd 12 t/m 16 jaar) 4, 11, 18 april, 9 en 16 mei 
2020 Terugkom middag 4 juli. Tijd: 14.00-16.00.

Wat maakt deze programma’s uniek en waarom zou je hierin investeren?
Een bewuste keuze is het inzetten van een paard als hulpmiddel. We maken 
gebruik van de kwaliteiten die paarden van nature hebben. Paarden zijn prooi-
dieren en daardoor zeer gevoelig.  Paarden reageren op je houding en uitstra-
ling net zoals ze bij soortgenoten doen. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in 
hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. 
Ze leren zich snel aanpassen doordat ze direct in de praktijk met paarden oe-
fenen. Door de directe feedback van de paarden en de deskundige begeleiding 
van de coach ontstaan er essentiële leermomenten. 

DOEN-ERVAREN-LEREN. Geen saaie zit sessies maar praktijkgerichte 
lessen met pony’s.

Kom geheel kosteloos kennis maken op 20 maart 
2020 om 18.30 uur. We beginnen met een rondleiding 
en vertellen over de inhoud van de programma’s. Daar-
na kun je zelf ervaren wat de oefeningen met paarden je 
opleveren. 
Aan het einde een kopje koffie of thee en de mogelijk-
heid voor het stellen van vragen. En een Goodiebag mee 
naar huis. Neem de kinderen mee!

ZONDAG 5 APRIL KOMEN WE IN DE UITZENDING
VAN HOLLAND VAN BOVEN @SBS6 

TUSSEN 15.00-15.30 uur.  ALLEMAAL KIJKEN!

Stal Veldhoeve - Lunteren
Hennie Timmer & Annemieke Woudenberg
06 - 13 56 94 53 - www.stalveldhoeve.nl

Hoe worden kinderen weerbaarder?
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Winkel: Telefoonweg 137, 6711 NB  EDE
T 0318 - 220 206 E info@soofmeubels.nl

ADVIES & STYLING
‘S AVONDS EN AAN HUIS 
OP AFSPRAAK MOGELIJK!

STIJLVOL & STRAK DESIGN 
M E T een warm G E V O E L

W W W.SOOFMEUBELS.NLINTERIEUR    ADVIESNIEUW!



KLEINTJES
INFO: 06 25 231 976  |  HDEROOY@INTROWEB.NL

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Koersbal Ederveen

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 27 
februari in het doprshuis De Zicht in Ederveen.
Roelie Schouten 17 pt., Gert Hendriksen 12 pt., 

Wil Hendriksen 11 pt., Ben van Beek 10 pt., Wil 
Bakkenes 10 pt., Gijsje van Heerdt 9 pt., Jannie 
van Wakeren 9 pt., Janny van Beek 8 pt., Ger 
Groters 8 pt., Rinus van Wakeren 8 pt., Jan Wil-
lemsen 5 pt.

Wegstreeppuzzel 
de viersprong maart 2020

In de puzzel van De Viersprong ( pagina 33) die vol-
gende week verschijnt zijn enkele storende fouten 
geslopen Het betreft de volgende woorden: “Duit-
ser” moet zijn “Duitsers”   “Handgranmt”  moet zijn 
“Handgranaat” 

MIDDELPUNTJES
OPGEVEN: ABITO MODE (DORPSSTRAAT 51 LUNTEREN)

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53 

Te huur:
Bakhuisje in De Valk
Voor 1 á 2 personen, geen huisdieren

Tel.    06 - 145 28 99 77

Deze topper, Jan Vlastuin is 12,5 jaar 
bij ons in dienst!

Van harte gefeliciteerd!
Bouwbedrijf van de Vliert BV

20% KORTING
OP RAAMDECORATIE
Actie geldt t/m 20 maart. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

LUNTEREN - Afgelopen februari 
deed Topslagerij Ab van Leeuwen
mee aan de jaarlijkse grillworstkeuring.
“Het mag geen verrassing zijn dat onze
ingezonden producten hoge ogen
gooiden bij de jury. Daarom komen 
onze klanten niet voor niets 
steeds terug voor meer!”

In onze ambachtelijke worstmakerij maken 
we onder andere vier soorten grillworst:

- naturel
- met kaas
- kip
- Indische

Deze grillworsten behaalden allemaal ruimschoots 
de benodigde punten om het predikaat GOUD te behalen. 
Onze grillworst naturel is zelfs bekroond met GOUD*!

Al jaren weten wij onze kwaliteit constant te houden door het zelf uitsnijden van de varkens. 
Hierdoor hebben we een constante en verse vleesproductie voor de worstmakerij 
en zouterij. Het hele traject van versheid, kwaliteit en smaak is dus uitstekend beheersbaar.

Overigens zijn onze prijswinnende grillworsten niet de enige producten die wij zelf maken. 
In onze worstmakerij maken wij onder andere de met GOUD bekroonde rookworst,
runder rookvlees, gebraden gehakt, kookworst, boterhamworst en beenham.

TOPSLAGERIJ AB VAN LEEUWEN   MOLENPARKWEG 1  6741 DL   LUNTEREN

Om dit samen met u te vieren hebben we onze bekroonde grillworsten tot en met 
vrijdag 13 maart a.s. extra voordelig geprijsd! Deze aanbieding vindt u in de jubileumuitgave
van de Lunterse Krant. 
Kom en proef, de grillworst staat voor u klaar!

Als je deze vent kent, feliciteer hem maar, 
want hij is 50 jaar 

SP C   L VOOR   N  K   V  V K N     

S orten en fi men!! 

Met de Sony  �R- Z  fi mt u moeite oos u  
mountainbi etocht  , hard oo  arcours , 
  em edstrijd  of  motortocht  

    

 

Nu com  eet met afstandsbediening voor € 329,--  

 

 

 

 

�or sstraat      32     ars am  
 e    3  -   2   
 mai   info fotorie ebos n  
 nternet      fotorie ebos n   

 

Dorpsstraat 14 6732 AE Harskamp 
Tel.: 0318-456257 Email: info@fotoriezebos.nl 

Internet: www.fotoriezebos.nl

Gecertificeerde 
pasfoto’s

REGIO - In de week van 16 tot en met 21 
maart is de jaarlijkse collecteweek van Reu-
maNederland. Ook dit jaar kunt u de collec-
tant aan de deur verwachten. 
Ondanks de onzichtbaarheid van de ziekte, kam-
pen meer dan 2 miljoen Nederlanders met de gro-
te impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. 

Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek 
naar betere behandelingen financieren en ervoor 
zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen 
in de maatschappij. 

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op hun le-
gitimatiebewijs staan. 
Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone 
een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is het 
ook mogelijk om contant geld in de collectebus 
te doneren. 

Meer weten over de impact van reuma?
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor 
zes filmpjes die u meenemen in het leven met 
reuma. 

Collecteweek ReumaNederland van start



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. B. Jongeneel, 
18.30 uur: ds. G.F. Willemsen (Veenendaal). 
Biddag: 14.30 uur: ds. B. Jongeneel, 19.30 
uur: ds. B. Jongeneel.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren  
Bethelkerk (De Haverkamp 1): zo: 09.30 
uur : ds, Joh. Post,18.30 uur: ds. A.A.F. van de 
Weg (Apeldoorn). Biddag: 09.30 uur: ds. A.J. 
Schalkoort, 14.30 uur: ds. Joh. Post, 19.30 
uur: ds. J.A. Kloosterman.
Geref. Kerk Oranjestraat: zo.: 10.00 uur: 
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema, 19.00 uur: ds. 
W.J.W. Scheltens. Biddag: 14.30 uur: dhr. J. 
Kroon (kinderdienst in Maranathakerk), 19.30 

uur: ds. W.J.W. Scheltens (dienst in Maranat-
hakerk).
Herv. Gem. Maranathakerk: zo.: 09.30 uur: 
dhr. N. v.d. Voet (Veenendaal), 19.00 uur: dhr. 
C. Verduijn. Biddag: 14.30 uur: dhr. J. Kroon 
(kinderdienst), 19.30 uur: ds. W.J.W. Schel-
tens.
Molukse Evang. Kerk: zo.: 14.00 uur: ds. E. 
Pattij.
Vrijzinnige Lunteren: zo.: geen viering, 
20.00 uur: stilteuur.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: ds. A. Bloemendal (H.A.), 18.30 uur: ds. 
A. Bloemendal (dz. H.A.). Biddag: 08.45 uur: 
ds. A. Bloemendal, 19.30 uur: ds. A. Bloemen-
dal.
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 

(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. A.J. Schalkoort (Lunteren) (H.A.), 
18.30 uur: ds. A.J. Schalkoort (Lunteren) (dz. 
H.A.). Biddag: 09.30 uur: ds. P.D. van den 
Boogaard, 19.30 uur: ds. Joh. Post (Lunteren).
Gereformeerde Gemeente in Nederland: 
zo.: 09.30 uur en 18.30 uur: leesdienst.

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo: 09.30 uur en 
19.00 uur: ds. B.J. van Boven. Biddag: 09.30 
uur + 14.00 uur + 19.30 uur: ds. B.J. van 
Boven.

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo.: 10.00 uur: ds. 
H.J.T. Lubbers (Woudenberg), 18.30 uur:  ds. 
H.M. Burgraaf. Biddag: 10.00 uur: ds. H.M. 
Burgraaf, 19.30 uur: ds. H.M. Burggraaf.

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: zo.: 
10.00 uur: ds. M. Schreur (H.A.), 08.30 uur: 
ds. ds. M. Schreur (dz. H.A.). Biddag: 10.00 
uur en 19.30 uur: ds. M. Schreur.
Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp: 
zo.: 10.00 uur en 19.00 uur: ds. A. Vlietstra. 
Biddag: 10.00 uur: ds. A. Vlietstra,19.30 uur: 
ds. A. Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: zo.: 10.00 
uur: ds. T. Volgenant-Beima (Uchelen

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: ds. P.B. Ver-
spuij, 19.00 uur: ds. W. Poldervaart (Huizen). 
Biddag: 19.30 uur: ds. P.B. Verspuij

De Hartenberg (Apeldoornseweg 60): zo.: 
10.00 uur: ds. L. van Rouendal.

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, 
Lunterseweg 25) zo.: 09.30 uur 
en 16.00 uur:  leesdienst. Biddag: 
09.30 uur: ds. M. Joosse, 16.00 uur: 
ds. M. Joosse.

PREEKBEURTEN
ZONDAG 8 MAART + BIDDAG

T/m 7 maart
DE SUIKERTANTE - 20 jarig jubileum
Dorpsstraat 82
_______________________________
Vr 6 maart, 19:30 uur
LANDLEVEN OP DE VELUWE
Dia-avond Louis Fraanje
Rehoboth, Gasthuisstraat 5, Barneveld
www.de-veluwenaar.nl
_______________________________
Za 7 maart
SEIZOENSOPENING
Met modeshow en diverse activiteiten
Abito, Dorpsstraat 51
www.abito-mode.nl
_______________________________
Za 7 maart, 08:45-13:00 uur
OPENING

Vrolijkliefspulletjes , Edeseweg 40A
_______________________________
Za 7 maart, 09:00-12:00 uur
Rommelmarkt DE VOORMARKT
Lage Valkseweg 158, De Valk
_______________________________
Za 7 maart, 10.00-12:00 uur
KRINGLOOPSCHUUR
Luntersekade 10, Ederveen
_______________________________
Za 7 en 21 maart, 10:00-15:00 uur
BATTLEFIELDTOUR
Opgeven via www.platformmhe.nl
_______________________________
Za 7 maart, 19:30 uur
VOLLEMAANSWANDELING
WEKEROMSE ZAND
Reserveren www.glk.nl/activiteiten

Za 7 maart, 21:00-02:00 uur
TIME TO PARTY
Marktzicht, Hoofdweg 125, Ederveen
_______________________________
Za 7 maart
REBELLEN & DWARSDENKERS
Div. activiteiten tijdens Boekenweek
www.cultura-ede.nl
_______________________________
Di 10 maart, 16.00-17.30 uur
SPEELS BEWEGEN - 6 tot 12 jaar
Acrobatiek, kogellopen, koorlopen
Aanmelden De Zicht, Ederveen
_______________________________
Di 10 maart, 20:00 uur
STADHUIS VAN AMSTERDAM -
NU PALEIS Lezing door Oene Dijk
Culturele Kring, Dr. Kimmijserlaan 28
_______________________________
Do 12 en 26 maart, 14:00-16:00 uur
BREIEN & HAKEN
Ina Ama, Vd Duyn van Maasdamstr.18
_______________________________
Do 12 maart, 14:30-17:00 uur
KAARTEN, GEZELSCHAPSSPELLEN
Dorpshuis De Zicht, Ederveen
_______________________________
Vr 13 maart, 16:00-18:00 uur
JUNIOR BIOZZ
Dora and the lost city of gold
Schakelkids, Schaepmanstraat 58
_______________________________
Vr 13 maart
NLDOET PINETUM DENNENHORST
www.pinetum.eu
_______________________________
Za 14 maart, 08:30 uur
HENGSTENKEURING APPALOOSA
www.denieuweheuvel.com
_______________________________
Za 14 en 21 maart, 11:00-14:00 uur
ROOFVOGELWORKSHOP
Reserveren www.devalk-roofvogels.nl
_______________________________
Za 14 en zo 15 maart
KRAAMVISITE SCHAAPSKOOI
www.natuurcentrumveluwe.nl
_______________________________
Vr 14 maart, 16:30 uur
Ontmoetingsuitje BOERENGOLF

www.jowiszolder.nl
_______________________________
Za 14 maart, 20:00 uur
HERDENKINGSCONCERT
Requiem - W.A. Mozart en Requiem
for the Living - D. Forrest
www.covsursumcorda.nl
_______________________________
Ma 16 maart, 19.30 uur
BINGO Vrienden van de Hartenberg
De Molen, Molenweg 12, Harskamp
_______________________________
Di 17 maart, 12:00 uur
OPEN EETTAFEL
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_______________________________
Wo 18 maart, 18:45 uur
INSTAPCURSUS HARDLOPEN
www.clubphysique.nl
_______________________________
Wo 18 maart, 19:30 uur
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrienden van Luntersche Buurtbosch
Zaal Floor, Dorpsstraat 36
_______________________________
Wo 18 maart, 20:00-22:00 uur
VROUWENCAFE ANA UPU
Ina Ama, Vd Duyn van Maasdamstr.18
_______________________________
Wo 18 maart, 20:15 uur
JAARVERGADERING DE ZICHT
Dorpshuis De Zicht, Ederveen
_______________________________
Do 19 maart, 18:00 uur
VARKENTJE OP DE BBQ
www.restaurantdegoudsberg.nl
_______________________________
Do 19 maart, 19:30-22:30 uur
FILMAVOND
www.vrijzinniglunteren.nl
_______________________________
Za 21 maart, 10:00-16:00 uur
HENGSTENKEURING HACKNEYS
www.denieuweheuvel.com
_______________________________
Zo 22 maart, 10:30 uur
SCHEPPING, VERBEELDING 
EN ZIN ZOEKEN
Lezing met Laurens ten Kate
www.vrijzinniglunteren.nl

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

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

Zoek de 10 verschillen.        Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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Februari 2020 heeft een lekker 
weerrecord gezet.  Nooit eerder werden 
er in de Bilt zulke hoge temperaturen 
gemeten ten opzichte van voorgaande 

Februari-maanden.
Ook viel er geen sneeuw, de opwarming 
kon die dus niet als sneeuw voor de zon 

laten smelten. Elk nadeel heeft ook zo zijn 
voordeel en het voordeel van licht en zon 
hebben we leren benutten; onder andere

 in de vorm van zonnepanelen! 

Informatie aanleveren vóór maandag: uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Wij zijn er
voor u.

   Team Monuta Hofrust

Monuta Hofrust 
Uw uitvaartverzorgers:
Bettine van der Laan 
Diederick Truin
Rinske Blok - van Middendorp

T  0318 414 620
E  info@monutahofrust.nl
I   www.monutahofrust.nl
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DE LUNTERSE KRANT IS EEN WEKELIJKS NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD VOOR LUNTEREN EN OMGEVING  |  06 - 25 231 976   |  HDEROOY@INTROWEB.NL

DE LUNTERSE KRANT IS EEN UITGAVE VAN LUNTEREN MEDIA BV 

FELICITATIE BIJLAGE 
VAN 20 JAAR
LUNTERSE KRANT



Spuitwerk &
  Schadeherstel
    Bedrijfsvoertuigen

         Spuitwerk
     wanden &
plafonds

Dé specialist op het 
gebied van Spuitwerk 
en Schadeherstel

Kom bij ons in Ede meewerken aan schadeherstel, 
spuiten en poetsen van showtrucks vanuit heel Europa. 

Bel of app naar Eelco voor meer informatie: 06-831 711 80

EVE Spuiten - info@evespuiten.nl - www.evespuiten.nl

Vind je dit ook mooi werk?

EVE Spuiten feliciteert de Lunterse Krant met het 20-jarig jubileum!!

 www.maaikevandoornmakelaar.nl

GEFELICITEERD MET JULLIE 
20JARIG BESTAAN!

De medewerkers van 
Maaike van Doorn Makelaar 
zorgen ervoor dat het aan- 
of verkopen van je woning 
ook een feestje wordt!

Nog meer goed nieuws.
Ben je benieuwd wat je huidige woning 
waard is? Maak dan vrijblijvend een 
afspraak voor een gratis waardebepaling.

Bel 0318 48 37 00

LUNTERSE 
KRANT
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Door Willem de Frel

‘Wybe, hoe kwam je erbij om de Lunterse Krant te 
starten?’. Wybe: ‘In 1997 bestond onze winkel 50 jaar 
en ik wilde daar graag aandacht aan schenken, ech-
ter de bestaande lokale kranten hadden maar weinig 
aandacht voor de Lunterse actualiteiten’. ‘Ik kwam in 
contact met Henk de Rooy, die jaren bij de BDU had 
gewerkt en hij zou de werkzaamheden, om de krant 
wekelijks te laten verschijnen, wel willen oppakken’. 
‘De OLO, Ondernemers sociëteit Lunteren en Om-
streken, zag het plan wel zitten en bood financië-
le ondersteuning voor de opstart aan’. ‘Zoon Jacco 
Spelt was destijds ook bezig om de website www.
lunteren.com opnieuw op te zetten. Waarbij het voor 
mij wel duidelijk was dat naast de website een ge-
drukte krant er zeker ook moest komen’.

‘Bij de opzet van de krant waren tevens Chris Bo-
nenberg, toenmalig directeur van de Rabobank, Jan 
Paul van de Hoef en Henk Heineke die in algemene 
zin ook betrokken waren bij het initiatief. Waarbij de 
simpele formule was dat tegenover een redactionele 
pagina een pagina met advertenties moet komen te 
staan, op deze manier kan de Lunterse Krant financi-
eel gezond blijven’. 
(Red.) En volgens dit principe draait de Lunterse 
Krant nog steeds. We hebben geen winstoogmerk, 
maar zeker ook geen verliesoogmerk. Begin januari 
is een bescheiden tariefsverhoging voor de adver-
teerders aangekondigd, want in twee jaar tijd heeft 
de BDU de drukkosten 4X verhoogd, als gevolg van 
stijgende papierprijzen. Want de krant moet gratis 

huis aan huis bezorgd worden.
‘Waarom verschijnt de Lunterse Krant op vrijdag en 
wordt het merendeel verspreid op zaterdag?’. Wybe: 
De bedoeling was een weekend-krant, bovendien 
had de BDU alleen in de nacht van donderdag op 
vrijdag nog drukruimte’. 

Wat mis je van vroeger?
‘In het bijzonder de columns in het Lunters van 
Job van de Top’ mooie verhalen die door heel veel 
mensen als eerste werden gelezen. Job van de Top, 
een pseudoniem voor Leen de Schipper’. ‘En de 1 
april grappen, de mooiste was wel dat ik een aan-
kondiging in de Lunterse Krant deed dat de hooi-
berg, het Arfhuus op Het Nieuwe Erf verplaatst zou 
worden naar het Westhoffhuis. Ik vertelde dit aan 
de toenmalige bestuursleden van de Oud Lunterse 
Dag, Roel van de Brink, Theo van de Fliert en Harry 
Stroomberg, woest waren ze. 
Toen op 1 april mijn vrouw Henny thuiskwam van 
het station zij ze opgewonden dat het Arfhuus weg 
was. Dat bestaat niet, zei ik. Maar hij was wel weg, 
ik schrok me kapot. Wat bleek, ze kregen door dat 
het een 1 aprilgrap was en besloten het Arfhuus wél 
te verplaatsen. Zij hadden twee kraanwagens be-
steld en het hele ding werd over de toenmalige Edah 
supermarkt getild naar de achterliggende parkeer-
plaats. Het bleek dat er onderhoud aan het Arfhuus 

moest worden gedaan en daarvoor werd deze gele-
genheid maar aangegrepen.
Ze hadden mij goed tuk, zeg maar in de zeik geno-
men.’

Wat vind je nu van de Lunterse Krant?
‘Ik zie de laatste paar jaar een opleving, leuke co-
lumns en de grotere artikelen, zoals de sociaal-eco-
nomische beschouwingen en reisverhalen van Mar-
tin van Roekel, die spel ik. Ook de wekelijkse agenda 
van Wegwies, die dient het publiek in de breedste 
zin des woords. Ook jouw wijncolumns lees ik graag’.  
‘En de regelmatige speciale edities, zoals die zijn ge-
publiceerd over de exposities in het museum, ik her-
inner mij Wereldvrouwen, Jan Jans en de Kinderen 
en de recente expositie De wolf terug op de Veluwe. 
Vorig jaar herfst de speciale editie van het specta-
culaire jubileum van de rij- en ponyvereniging De 
Nieuwe Heuvel. En niet te vergeten de zeer uitge-
breide editie van alle onderdelen en disciplines van 
Het Buurtbosch ter gelegenheid van de opening van 
de pleisterplaats. Dan lees je hoeveel werk er verzet 
moet worden en hoeveel mensen hier met liefde tijd 
voor vrij maken. Prachtige voorbeelden van de func-
tie van de Lunterse Krant.

Heel mooi dat de Lunterse Krant deze pagina’s be-
schikbaar stelt, want ze moeten wel worden betaald. 
Ik weet dat de Lunterse Krant geen winstoogmerk 
heeft maar in het bijzonder een maatschappelijk doel 
dient. Ik wil benadrukken dat dit aspect meer onder-
kent moet worden. De Lunterse bevolking moet zui-
nig zijn op zijn krant. De Lunterse Krant zorgt voor 
verbinding.’ 

Beste minse, daarpsgenoote,

Noe mot ik toch nog effe wat an jullie kwiet. ‘t Is al-
weer zoo’n twienteg jaor geleeje, dat de eerste “Lun-
terse Krant” bij alle Lunteraone in de bus viel. En dat 

gebeurt al die jaore lang ok nog heelemaol graotes 
en veur niks! ‘t Kraantje mos z’n eige bedruupe mit 
de opbrengst van de advertenties. 

De keel die dat het uutgedocht en angezwengeld 
heet Wiebe Spelt. Die het, in saomewaarking mit be-
drieve die bij de OLO heure, “Lunteren Media B.V.” 
opgezet. Geliek vanof ‘t begin het Henk de Rooij al-
les op pepier gezet en de indeeling van de kraant 
gemaokt. Nao een jaor of vijf kwam d’r een bietje de 
klad in en dat het haost altied te maoke mit cente. 

Wim Blankespoor wier gevraogd um zich d’r mee te 
gaon bemeuje en deur wat heen-en-weer-gepraot 
mit de OLO kon de kraant weer deur. Wim het dat 
tot zoo’n drie jaor terug heel best gedaon, mer toen 
het’ie ‘t overgedaon an een aandere Wim, naomelek 
Willem de Frel. 
Ik kan jullie nog een mooi verhaol vertelle, dat in 
meert 2001 is ontstaon deur de kraant. D’r wier een 
bericht geplaotst, dat de gemeente Ee de meziektent 
op ‘t Neije Aarf kwiet wou. Iedereen wier gevraogd 
um op zaoterdagmaarge um tien uur naor ‘t daarp te 

komme, um d’r teege in te gaon. 
Noe viel die  zaoterdag op 1 april en toen het een 
koppel daarpsgenoote, ‘s maargens um vijf uur, de 
tent weggehaold. Zodoende sting d’r, toen ‘t heele 
halve daarp was uutgeloope, gien meziektent meer 
op ’t Neije Aarf! 
Laoter in de middag hen ze’m netuurlek weer op z’n 
plaots terug gezet en toen waore d’r nog veul meer 
neisgierege minse op de been. 
De Kraant blieft alle week huus an huus komme. Ok 
buutenof en we hoeve d’r nog steeds gien stuuver 
veur te betaole. 

Dus minse: Blief 
je advertenties in-
leevere, went dan 
kunne ze nog jaore 
veuruut mit de “Lun-
terse Krant”.

Roel van den Brink,
Lookoo 
van Lunteren.De Lookoo tijdens de Oud Lunterse Dag 2019.

De eerste Lunterse Krant op de persen van de BDU.

De muziektent in de takels.

Henk de Rooy (links), Wybe Spelt en de manager van  
de BDU met het eerste gedrukte exemplaar van de  
Lunterse Krant.

Wybe Spelt, grondlegger Lunterse Krant
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Jekuntmijhuren.nl
Aanhangwagens, Hoogwerkers, Verhuisliften

CLUISTRA.COM
AANHANGWAGENS

Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe collega’s:

Allround monteur aanhangwagens
40 uur - technisch - klantcontact

Medewerker bedrijfsadministratie
40 uur - plannen - verkoop - balie

Meer informatie over de vacatures vind je op onze web-
site. Meer weten of direct soliciteren? Stuur je motiviatie 
met je CV naar Diederik Cluistra: diederik@cluistra.com

CLUISTRA AANHANGWAGENS

Dealer Hapert Aanhangwagens
Onderhoud & reparatie
Verkoop onderdelen
BOVAG keuringen
Occasions

JEKUNTMIJHUREN.NL

Verhuur van:

Aanhangwagens
Hoogwerkers 
Verhuisliften
BE-combinaties

Cluistra Aanhangwagens en Jekuntmijhuren.nl feliciteren de Lunterse Krant met het 20-jarige bestaan

Zuiderkade 7  I  Postbus 672  I  6710 BR Ede

(0318) 51 90 73  I  info@keldermanbouw.nl

www.keldermanbouw.nl
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HET TEAM VAN DE 
KELDERMAN GROEP 

FELICITEERT
DE LUNTERSE KRANT

MET HAAR
20-JARIGE JUBILEUM!
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De Lunterse Krant bestaat twintig jaar. Sinds 1999 
drukt BDUprint in Barneveld meer dan 700.000 
exemplaren per jaar van het populaire dorpsblad. 
,,We zijn trots op deze mooie samenwerking’’, 
vertellen Martin van Ee en Martijn Vink van BDU-
print.

Door Frank Koot en Lucas van Harn

De Lunterse Krant zag in 2000 het levenslicht als op-
volger van het Lunters Nieuwsblad dat financieel in 
zwaar weer verkeerde. De enthousiaste lokale on-
dernemer Wiebe Spelt nam samen met de Onder-
nemerssociëteit Lunteren en omstreken het initiatief 
om de krant over te nemen. ,,Zonder het Lunters 
Nieuwsblad zouden ze anders de lokale ontwikke-
lingen niet meer kunnen volgen.’’ En dat was geen 
optie. Zodoende ontstond een nieuwe krant door 
Lunteranen, voor Lunteranen.

Lokale ondernemers sloegen de handen ineen. ,,Een 
paar mensen hebben daarbij grote invloed gehad op 
de krant zoals hij nu is. Zo vervulde Henk de Rooij als 
hoofdredacteur de afgelopen 20 jaar zijn taak met 
een hoop passie en toewijding en heeft vormgeef-
ster Ester van Leuveren de krant een nieuwe, frisse 
uitstraling gegeven. Wim Blankespoor zorgde ervoor 
dat de advertenties op tijd werden gefactureerd. In 
het najaar van 2017 haakte Willem de Frel aan om 
Henk de Rooy ondersteuning te bieden in het op-
fleuren van de Lunterse Krant. 

Wat de krant verder uniek maakt, is dat hij op het 
verbeterde wit 52 grams krantenpapier wordt ge-
drukt. Dit is tegenwoordig erg zeldzaam’’, aldus 

Martijn Vink, sinds januari de nieuwe commercieel 
manager van BDUprint. 

Een prettige samenwerking
BDUprint heeft de samenwerking met het team 
van De Lunterse Krant altijd als zeer prettig erva-
ren. Daarbij is het persoonlijk contact cruciaal. ,,Wij 
hechten veel waarde aan tijdige aanlevering van de 
digitale opgemaakte pagina bestanden en directe 
communicatie. Gelukkig was dit altijd het geval.’’ 
Martin van Ee maakte als commercieel directeur van 
BDUprint de start van de Lunterse Krant van dichtbij 
mee. ,,Eerlijk gezegd hadden weinigen ooit verwacht 

dat ze het twintig jaar zouden volhouden. Tijdens 
de viering van het tienjarig bestaan in partycentrum 
Floor te Lunteren was er al de verwondering dat we 
tien jaar bezig waren. En inmiddels zijn we al 20 jaar 
verder. Dit bewijst maar eens dat als de juiste men-
sen ergens achter staan, er prachtige dingen kunnen 
gebeuren.’’
Het jubileum werd afgelopen zomer al een beetje 
gevierd met een ballonvaart. ,,We hadden Willem de 
Frel uitgenodigd op de Ballonfiësta. Ook zijn klein-
zoon Stef was van de partij. Dit geeft wel aan dat we 
altijd goed en fijn contact hebben gehouden’’, aldus 
Martijn Vink.

Ruim 14.000.000 kranten
De cijfers van de Lunterse Krant zijn indrukwekkend. 
Vorig jaar heeft de Lunterse Krant meer dan 700 
pagina’s samengesteld en laten drukken. Hiervoor 
waren meer 3000 offsetplaten nodig. Verder was er 
zo’n 34.000 kilo FSC-papier nodig, dit papier is 100% 
gerecycled. 
In de afgelopen 20 jaar hebben we dus meer dan 
14.000.000 kranten voor de Lunterse Krant mogen 
drukken. ,,Prachtige cijfers, waar we erg trots op zijn.” 

Een blik op vooruit
Martijn Vink: ,,Met de nieuwste krantendrukpers van 
Nederland laten wij ons volledig geautomatiseerde 
drukproces zo efficiënt mogelijk verlopen. Hierdoor 
kunnen wij al jaren de Telegraaf, NRC Weekend, de 
Barneveldse krant en Ede Stad en heel veel andere ti-
tels drukken. We zijn blij met lokale kranten zoals de 
Lunterse Krant en hopen nog jarenlang deze krant te 
mogen drukken.’’ 

Door Willem de Frel

Weinigen weten wie eigenlijk de eigenaar van de 
Lunterse Krant is, welnu dat is Lunteren Media 
BV en deze vennootschap valt onder de vleugels 
van de OLO. Niet vreemd want de OLO stelt zich 
graag bescheiden op maar in het kader van het 
jubileum toch dit artikel. 
Evenmin is breed bekend dat de OLO jaarlijks diver-
se sociaal-maatschappelijke doelen in het versprei-
dingsgebied van de Lunterse Krant financieel on-
dersteunt. Meestal blijft de OLO op de achtergrond.

Drijvende krachten 
Drijvende kracht achter de oprichting van de Lun-
terse Krant was Wybe Spelt en namens de OLO de 

in december 2009 overleden Herman Klomp. Het 
initiatief om te komen tot de uitgave van de Lun-
terse Krant was de groeiende onvrede over de mate 
waarin het Lunterse nieuws in de andere media aan 
bod kwam. 

Website www.lunteren.com 
Ook de website Lunteren.com valt onder het regime 
van de OLO. Deze website is vorig jaar totaal ver-
nieuwd en biedt veel informatie over Lunteren en de 
regio. Neem eens de tijd om deze website te bezoe-
ken want dat is zeer de moeite waard.

Verbindende functie voor lokale ondernemers
De OLO verbindt ondernemers. Een aantal malen 
per jaar komen de leden bijeen en delen dan hun 

zakelijke ervaringen op een informele 
manier uit. In het voorjaar wordt een 
uitje met de partners georganiseerd. 
In september maken de leden een be-
drijfsbezoek, zoals de Grolsch brou-
werij en een andere keer het Nestlé 
gebouw in Rotterdam met interessan-
te ervaringen van de daar gevestigde 
ondernemers. Dergelijke bezoeken 
worden opgevolgd door een ontspan-
nend thema, zoals karten, kleiduiven 
schieten, maritieme activiteiten en wat 
dies meer zij. Ook worden in de herfst 
bezoeken gebracht aan bedrijven van 
leden die hun deuren openen voor een 
uiteenzetting van hun onderneming.

Hét medium van de 
Dorpsraad Lunteren

Voor de Dorpsraad Lunteren is de Lunterse krant 
het medium bij uitstek!
Door de interesse in deze krant en het grote 
spreidingsgebied wordt de Lunterse krant door 
veel mensen gelezen. 

Waardering
Het grote bereik dat de Lunterse krant daardoor 
heeft en de meerwaarde die de krant heeft boven di-
gitale media maken dat ook de Dorpsraad Lunteren 
al jaren haar nieuwsberichten daarin publiceert zoals 
aankondigingen en verslagen van dorpsraadverga-
deringen en andere informatie waarbij de Dorpsraad 
Lunteren is betrokken. 
‘Wij waarderen het dat de redactie van de Lunterse 
krant daarvoor altijd ruimte maakt in de krant.’

Nauwe samenwerking
Al sinds de eerste uitgave in 2000 werken de Lunter-
se krant en de Dorps-
raad Lunteren nauw 
en prettig samen. 

‘Wij feliciteren Henk 
de Rooy en Wil-
lem de Frel met het 
20-jarig jubileum van 
de Lunterse krant en 
hopen nog lang van 
dit medium gebruik 
te maken!’

Willem de Frel (links) en Martijn Vink van de BDU in 
het papiermagazijn.

De Lunterse Krnat altijd voortgaand.

‘Als de juiste mensen ergens achter staan, 
kunnen er prachtige dingen gebeuren’

Ondernemers sociëteit OLO (Lunteren en Omstreken
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Wie de Lunterse Krant openslaat
Heeft de laatste informatie paraat
Gefeliciteerd met jullie krant
Het zorgt in Lunteren voor een band

Bisofloor - kanaalplaten uit Zeewolde   |   www.bisofloor.nl

 

BOUWBEDRIJF H. KLOMP B.V.
Kauwenhoven 27
6741 PW Lunteren
T 0318 482466
M 06 21103511

www.bouwbedrijfklomp.nl
h.klomp@bouwbedrijfklomp.nl 

GEFELICITEERD
LUNTERSE KRANT!

WWW.BUROKOORTS.NL
T. 0318 742 106

Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren

Postadres: Postbus 3, 6740 AA Lunteren
Tel.:          +31(0) 318 461 141
Fax:          +31(0) 318 461 657
E-mail:     info@dvw.nl

 

 
 
Careander Wonen en Dagactiviteiten in Lunteren feliciteert De Lunterse Krant 
met haar 20-jarig jubileum!  
 
Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het 
gebied van wonen, werken, ambulante ondersteuning en vrije tijd. 
Ondersteuning op maat, bijvoorbeeld bij de nieuwe woonlocatie aan de 
Schaepmanstraat in Lunteren. Meer weten? Kijk op www.careander.nl  

Dorpshuis De Zicht is 
gevestigd Marktplein 10, 
6744 WJ Ederveen.

Op weekdagen is het beheer 
van het dorpshuis telefonisch 
bereikbaar van 08:00 tot 
10:00 uur: 0318 - 57 10 63. 

E-mail: dorpshuisederveen@
outlook.com

www.exclusieveschoorstenen.nl

feliciteert de 
Lunterse Krant 

met haar 20-jarige 
jubileum!

Reeënlaan 19 | Lunteren www.hardeman-vanas.nl | 0318 57 52 36

V.D. Aanhangwagens
Onderdelen & Reparaties

J. v. Diermen
Oranjestraat 27
6741 CV Lunteren
Tel. 0318 - 48 38 28
E-mail: info@vdaanhangwagens.nl

E-STER D.SIGN FELICITEERT DE LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL,  
MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE ENIGE ECHTE KRANT VAN LUNTEREN! E-STER D.SIGN FELICITEERT DE 
LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL, MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE 
ENIGE ECHTE KRANT VAN LUNTEREN! E-STER D.SIGN FELICITEERT DE LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN 
HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL, MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE ENIGE ECHTE  KRANT VAN LUNTEREN!

WWW.E-STER.BIZ



met het 20-jarig jubileum
van de Lunterse Krant

directie en medewerkers

Van harte
gefelciteerd

DAN BEN JE BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!
Wil jij werken en

leren combineren?
Hardeman | van Harten biedt je als erkend leerbedrijf een mooie kans om met een BBL- 

vakopleiding in de dak- en wandbeplating jezelf te ontwikkelen tot een volwaardig monteur. 

Daarnaast kun je altijd contact met ons opnemen als je op zoek bent naar een goed stageadres.
Vakopleiding

Monteur

Metalen Gevels en
Daken

Doel opleiding

De vakopleiding leert de monteur te werken

volgens de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken,

opgesteld door Dumebo DWS, 

de branchevereniging voor specialistische

aannemers voor metalen dak- en gevelsystemen.

Voor wie bedoeld

De opleiding staat open voor iedereen van 16 jaar en ouder

met een diploma op VMBO-niveau.

MBO-diploma

De leerling verwerft na het voldoen aan de examen eisen en

de proeve van bekwaamheid het officiële MBO-diploma

Monteur Metalen Gevels en Daken (niveau MBO 2).

BBL-opleiding

De vakopleiding Monteur Metalen Gevels en Daken is erkend

als een tweejarige BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende 

 Leerweg). Een BBL-opleiding bestaat uit een combinatie van 

leren en werken; de leerling gaat doorgaans een dag per week 

naar school en de andere vier dagen werkt de leerling 

bij een erkend leerbedrijf.

Heb je interesse?

Neem contact met ons op via:

info@hardeman-vanharten.nl

of bel 0318 461551.

Lage Veldweg 10, 6741 JL  Lunteren

T 0318 46 1551

F 0318 46 2116

E info@hardeman-vanharten.nl

S www.hardeman-vanharten.nl

dé specialisten
in dak- en wandbeplating
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in- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto’s en 

bedrijfsauto’s 

apk keuring, schadeherstel
en reparaties

Brinklanderweg 3, 6744 PC Ederveen  tel 0318 576703

fax 0318 573372  e-mail verkoop@garage-evers.nl  

internet www.garage-evers.nl  |  www.eversautoimport.nl

in- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto’s en 

bedrijfsauto’s 

apk keuring, schadeherstel
en reparaties

Brinklanderweg 3, 6744 PC Ederveen  tel 0318 576703

fax 0318 573372  e-mail verkoop@garage-evers.nl  

internet www.garage-evers.nl  |  www.eversautoimport.nl 

◆  Verkoop van planten voor bijen en 
    vlinders hommels en solitaire bijen
◆  eetbare planten
◆  kruiden
◆  heemplanten
◆  advies en aanleg insectentuin
◆  advies en aanleg eetbare tuin
◆  maken van insectenhotels
◆  onderhoud tuin
◆  snoeien fruitbomen en struiken

Kauwenhoven 15A  -  6741 PW Lunteren
t. 0318 – 486 450  -  e. info@snellenelektro.nl

Hoera voor 20 jaar de Lunterse krant! 

De Boomgaard groente & fruit Speciaalzaak, feliciteert de Lunterse Krant 
met haar 20 jarig jubileum! En wenst haar nog vele GEZONDE jaren toe!

 

Dorpsstraat 211 – 213  6741 AH Lunteren,  Tel:  0318 - 48 22 15
E-mail:  administratie@otsejuwelier-optiek.nl

Wil je meer weten of een 
afspraak maken? 

Bel/app dan gerust naar 
06 832 55 823 of stuur 
een e-mail naar 
info@
verkeersschool-willem.nl

www.shoeandmore.nl    -    Dorpsstraat 129 Lunteren

Wij feliciteren de Lunterse krant met het 20 jarig jubileum!

Architectuur
info@jfarchitectuur.nl  |  www.jfarchitectuur.nl  |  06 21 89 33 49  |  0318 30 15 20

Gefeliciteerd!
Wat een mooie mijlpaal.

Bedankt redactie!

Op deze paal blijven

wij verder bouwen!

Lenderinkweg 34 6733 AX WEKEROM  - T. (0318) 461 822  -  M. 06 5311 9942
E. info@autoschaderoseboom.nl

Tel. 06 - 46 33 11 24

Hema Lunteren feliciteert de Lunterse Krant met haar 20-jarige jubileum!

Lunteren
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Door Willem de Frel

Het moet gezegd, altijd baas boven baas. Viert de 
Lunterse Krant haar 20-jarig bestaan, Gert Jag-
tenberg viert zijn 50-jarig jubileum.  Haast on-
mogelijk want voor mij zit een zeer vitale man, 
snel van denken en goed van de tongriem gesne-
den. Maar deze ‘jonge man’ blijkt al 77 jaar op de 
teller te hebben. 

Hoe kwam je ertoe om 
diergeneeskunde te gaan studeren?
‘Ik ben opgegroeid op een boerderij in Doorn, een 
gemengd bedrijf, dus al van jongs af aan vertrouwd 
met dieren om mij heen. 
Bovendien was mijn vader een innoverend en in-
spirerend type, hij was een van de eersten die mais 
verbouwde als veevoer, dat was nieuw’. ‘Vervolgens 
studeren in Utrecht en stagelopen bij Docters van 
Leeuwen, een dierenarts van de oude stempel. 

Een strenge leermeester met veel ervaring. Van hem 
heb ik in de praktijk veel technieken geleerd. Maar 
het was ook iemand met streken. Op een dag vroeg 
ik hem of ik met hem naar een verlossing mocht. 
‘s Nachts maakte hij mij wakker, het was zover. Ik 
kleedde mij zo snel mogelijk aan en toen ik de trap 
afrende zag ik nog net de achterlichten van zijn auto’. 
‘De volgende nacht had ik mijn kleren over de stoel 

gehangen en toen hij mij riep griste ik de kleren van 
de stoel, rende naar beneden en trok in de gang mijn 
kleren aan, dat kon hij echt waarderen. 

Praktijk overgenomen van Huib van Riesssen
Aan het einde van mijn studie kreeg ik het aanbod 
om de praktijk van dierenarts Huib van Riessen over 
te nemen. Klein probleempje, ik was nog aan het 
afstuderen. Om de twee maanden te overbruggen 
bleef een gekwalificeerd dierenarts van Huib van 
Riessen aan de praktijk verbonden’.

VW Kever 
‘Op een dag werd ik gebeld in de avonduren of ik zo 
snel mogelijk bij een boer wilde komen aan de Veld-
huizerweg. Ik pakte mijn tas en stapte in mijn Opel 
Manta. Op het erf aangekomen vroeg de boer mij 
om een paar meter vooruit te rijden. Zijn probleem 
was niet dier-technisch, zijn accu was leeg en had 
de accu-kabels al in de hand. Nadat zijn auto, een 
VW-kever weer snorrend liep zei hij mij dat mijn auto 
niet ‘dierenarts-waardig’ was.
Ik antwoorde hem dat de volgende auto een hele 
mooie zou worden en dat hij eraan mee zou betalen’. 

Aanpalende ervaringen
Vulva reparatie
‘Als dierenarts stond ik de dravers bij van Stal van Os 
in de Schalm, dat was prachtig werk. Het kwam nogal 

eens voor dat tijdens de geboorte van een veulen de 
vulva uitscheurde, het gevolg was dat, weer op de 
been, de draver in galop het constante geluid van 
scheten liet horen. Niet bepaald een elegant geluid. 
Dan moest de merrie zogenaamd worden ‘dichtge-
zet’ ofwel een Cashlick operatie ondergaan en, al zeg 
ik het zelf, daar was ik zeer bedreven in’. 

Pluimvee keuring
‘In Barneveld heb ik de pluimvee keuring opgezet. 
Ik bleef daar jaren als plaatsvervangend inspecteur 
veterinair toezicht houden.

Diergeneeskundig Centrum Lunteren
‘Voorheen werden door mij zowel gezelschapsdieren 
alsook landbouwhuisdieren behandeld. 
Maar een ernstige schouderblessure noopte mij in 
1996 om te stoppen met de landbouwhuisdieren. 
Voor de gezelschapsdieren kun je bij mij voor alle 
disciplines terecht, te veel om op te noemen, kijk 
maar even op mijn website www.jagtenberg.eu

‘Soms maak je rare dingen mee, Mariëlle, in oplei-
ding tot dierenartsassistente, belde voor advies. Ze 
had een oppashond Sam, een border Collie. Sam 
wilde sinds een maand slecht eten en was ook ma-
ger en bovendien snel geprikkeld. Ik adviseerde om 
zacht voedsel te proberen. 

Maar na drie dagen was er geen verbetering. Sam at 
bovendien helemaal niet meer. Bij nader onderzoek 
voelde ik een merkwaardige verdikking. Na twee da-
gen aan het infuus, om aan te sterken, volgde een 
operatie. 
Er bleek een kleine deurstop vast te zitten in de dun-
ne darm.
De volgende dag at Sam weer goed en was na twee 
dagen weer de oude, springlevende hond’.

‘Graag wil ik besluiten met een quote: ‘Wees lief voor 
je huisdier en geniet ervan’. 

20 jaar lang is er een nauwe band tussen Muse-
um Lunteren en de Lunterse Krant. Het museum 
is in al die jaren uitgegroeid van Oudheidkamer 
tot een Museum voor Kunst en Cultuurhistorie.
De Lunterse Krant groeide van een bescheiden 
blad met beperkt nieuws tot een blad voor Lun-
teren en omgeving met een veelheid aan nieuws, 
informatie en aantrekkelijke lay-out. 
En niet vergeten van tijd tot tijd bijzondere spe-
ciale bijlagen.

Het museum wordt al die jaren gerund door vrijwil-
ligers en is in hoge mate afhankelijk voor publici-
teit van de pers en in het bijzonder van de Lunterse 

Krant. Bezoekers worden geattendeerd op exposities 
die 4 maal per jaar wisselen in de programmering.
Het is voor de Lunterse Krant vaak een hele tour om 
alles in evenwicht en naar ieders tevredenheid weer 
te geven in het blad. Daarvoor is een eigenzinnig 
journalist nodig en die is er: Chapeau voor Henk de 
Rooy die deze kar al jaren trekt!

Een lokaal blad is van belang voor de cohesie van 
de bevolking. Lunteren is qua mentaliteit en omvang 
nog een dorp dat een wij gevoel heeft en iets met 
elkaar voor dorp en inwoners wil doen. De Lunterse 
krant is daarin een dragende factor
De komende 20 jaar zal er nog met regelmaat een 

beroep gedaan worden op ‘onze’ Lunterse Krant en 
wij hopen dat de goede samenwerking wordt voort-
gezet.
Lunterse Krant van 
harte gefeliciteerd 
met deze mijlpaal en 
we herhalen dat in 
2040! 

Namens Ver. Oud 
Lunteren en Museum 
Lunteren,
Jaap van Ravens-
waaij, voorzitter 

De dierenartspraktijk aan de Dorpsstraat in Lunteren.

Gert Jagtenberg in de pbehandelkamer.

Gert Jagtenberg 
50 jaar dierenarts in Lunteren

De Lunterse Krant: al 20 jaar samen op weg!
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Dikkenberg Betonelementen 
Bruinhorsterpad 20 
6741 PP Lunteren 
Tel: 0318 – 57 22 25 
wim@dikkenbergbeton.nl Kijk voor de maten op onze site! www.dikkenbergbeton.nl 

NAMENS BESTUUR, 
MEDEWERKERS 
ÉN ALLE 
VRIJWILLIGERS!

GEFELICITEERD
L U N T E R S E  K R A N T

 tel :  0318 - 57 28 41
 fax:  0318 - 57 40 02

 email :  info@pbosveevoeders.nl
 internet:  www.pbosveevoeders.nl

P. Bos veevoeders
Hoofdweg 144
6744 WP Ederveen

VOER WAAR MEER IN ZIT 

              EN MEER UITKOMT !!!

 tel:  0318 - 57 28 41
 fax: 0318 - 57 40 02

 email: info@pbosveevoeders.nl
 internet: www.pbosveevoeders.nl

P. Bos veevoeders
Hoofdweg 144
6744 WP Ederveen

• vleesvarkens 
• fokvarkens
• legpluimvee
• melkvee
• vleesvee
• paarden / schapen
• hobbydieren

Kwaliteitsvoer 
voor 

topresultaten!

VOER WAAR MEER IN ZIT 
              EN MEER UITKOMT !!!

P. Bos veevoeders 
feliciteert

 de Lunterse Krant 
met haar 

20 jarig jubileum.

RVS deuren voor stallen, 
hallen en loodsen

• Buitendeuren
• Binnendeuren
• Schuifdeuren
• Branddeuren

Inoxdoors bv
0318-265 000
verkoop@h2rwindows.nl
www.h2rwindows.nl

info@inoxdoors.com
www.inoxdoors.com

Leverancier van kunststof 
en aluminium kozijnen voor 

de utiliteitsbouw, industrie 
en agrarische sector De medewerkers van 

Inoxdoors feliciteren de 
Lunterse Krant met het 20-jarige jubileum

H2R Windows bv
De Stroet 2a
6741 PT Lunteren

Lunteren
0318-484 985

Wij feliciteren de 
Lunterse Krant met 
hun 20-jarig bestaan!



CONSTRUCTIE
Trouw aan de basis kan Dikkenberg las & montage ingeschakeld 
worden voor de constructie van een bouwwerk. Dit betekent,  
tekenen, berekenen, produceren én monteren. Alles door één partij 
uitgevoerd. De verantwoording nemend van A tot Z. Van Terneuzen 
tot Groningen. Ook worden antennemasten geproduceerd voor KPN, 
T-Mobile en Tele2. Voor de betonindustrie worden mallen gemaakt 
voor de productie van vele vormen van tegels en componenten in 
de nieuwbouw.

BEPLATING
Ook voor unieke gevelbeplating van uw bedrijfs- of kantoorpand is 
Dikkenberg uw partner. Dankzij moderne productietechnieken kan 
de beplating in diverse vormen worden vervaardigd. Vormgeving en 
functionaliteit zijn de sleutelwoorden. Uiteraard wordt de montage 
door vakkundige medewerkers uitgevoerd.

EXCLUSIEVE RVS-PRODUCTEN
Veelzijdig als zij zijn vervaardigen zij truckstylingsproducten zoals 
RVS gepolijste uitlaten, sidebars, topbeugels en bullbars. Maar ook 
schoorsteenkappen, windwijzers, trapleuningen en wat u dan ook 
uit staal wilt laten vormgeven.

DESIGN TRAPPEN EN HEKWERKEN
Het begon vooral met het lassen en monteren van stalen con-
structies voor tal van bouwprojecten. Geleidelijk werd er meer en 
meer gevraagd om stalen producten in een grote verscheidenheid 
te gaan produceren. Bijvoorbeeld fraaie design-trappen, waarbij 
ook de houten onderdelen, zoals de treden, worden gemonteerd. 
Hekwerken in een strak design uitgevoerd of traditioneel klassiek. 
Vanaf de tekentafel maken zij uw dromen waar. 

STALEN BINNENDEUREN
Stalen binnendeuren worden steeds vaker in het interieur toegepast. 
Bij Dikkenberg kunt u kiezen uit een verscheidenheid aan modellen. 
Stalen binnendeuren hebben een stoere en robuuste uitstraling en 
passen in vrijwel elk interieur. Ruimtes krijgen meer licht en worden 
daardoor optisch groter. De deuren worden standaard afgewerkt 
met een staallook-coating. 

EEN NIEUWE NAAM
Zoals gemeld dekt onze bedrijfsnaam al jaren de lading niet meer. 
Daarom hebben wij ons een nieuwe naam en logo aangemeten 
die wij in de komende periode geleidelijk zullen gaan invoeren.  
U heeft de primeur...

DIKKENBERG LAS & MONTAGE 
VIERT 20-JARIG JUBILEUM

Goorsteeg 15, 6741 TB Lunteren  |  T. 0318 589 428  |  info@jvandendikkenberg.nl  |  www.jvandendikkenberg.nl

Dikkenberg las & montage viert net als de Lunterse Krant dit jaar het 20-jarig bestaan. Feitelijk dekt de naam 

de lading al jaren niet meer want zij doen veel meer dan lassen en monteren. Zij creëren en geven vorm aan staal. 

Het Dikkenberg team bestaat uit 8 medewerkers in vaste dienst en ZZP-ers. 
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Het Bosbad Lunteren feliciteert de Lunterse Krant met dit mooie 
jubileum, en bedankt voor de jarenlange prettige samenwerking.

sinds 1960

Goorsteeg 22  |  Ede / Lunteren  |  0318 - 482828
Openingstijden:  woe. 13:00 - 17:00  |  zat. 9:00 - 13:00

Jansen Hoveniersbedrijf 

Boomkwekerij 

Tuincentrum 

feliciteert 

de Lunterse Krant 

met het 

20 jarig jubileum!

Mielweg 59, 6741 ZW Lunteren, tel.: 0318 484 794

Lunterse Krant van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum!

Alle medewerkers van 
Lunteren Media:

Bedankt voor de pret-
tige samenwerking en 
van harte gefeliciteerd 
met het 20-jarige 
jubileum van de
Lunterse Krant. 

Lunteren | 0318-306 899

info@organisatieservice.nl
www.organisatieservice.nl

info@richardnabtuinen.nl  -  06 122 130 73  -  Kijkveld 7, 6741 HD Lunteren

Ede      Barneveld      Varsseveld

Wij feliciteren de
Lunterse Krant

met het
20-jarig jubileum!

8,5
beoordelingen:

1000+

www.speelziek.nl      085 48 77 100

Van den Dikkenberg uit Ederveen, 
feliciteert de Lunterse krant met  het 20-jarig jubileum!

E-STER D.SIGN FELICITEERT DE LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL,  
MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE ENIGE ECHTE KRANT VAN LUNTEREN! E-STER D.SIGN FELICITEERT DE 
LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL, MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE 
ENIGE ECHTE KRANT VAN LUNTEREN! E-STER D.SIGN FELICITEERT DE LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN 
HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL, MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE ENIGE ECHTE  KRANT VAN LUNTEREN!

WWW.E-STER.BIZ
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Reactie op 20 jaar jubilea 
van de Lunterse Krant

2000  - 2020

Woorden van lof voor Team Lunterse Krant

Over de nieuwtjes van elke Lunterse toestand

Altijd met inzicht in al het gebeuren

Zomaar gebracht in brievenbus of deuren

Opsomming van vele sociale evenementen

Familieberichten, spelverslagen, markten in tenten

Kennisgeving over vele zaken

Advertenties, oproepen die ons allen raken

Mogen wij dit nieuws nog lang ontvangen

Over medeleven en geestelijke belangen

Met vriendelijke dank aan Lunteren Media B.V.

En aan het team Lunterse Krant ook zij werkten mee

Hopelijk blijft die samenwerking nog lang in stand

Hiep Hoera voor deze krant.

Groet van 
een Lunterse
Dorpsgenoot
Mevr. J. Groeneveld

In deze jubileumkrant kan niet voorbijgegaan 
worden aan Wim Blankenspoor. Jarenlang fun-
geerde zijn winkel aan de Dorpsstraat in Lunte-
ren als een doorgeefluik. 
Artikelen, Middelpuntjes, Kleintjes en wat niet al 
werden door Wim en zijn medewerksters in ont-
vangst genomen. En, het kwam (bijna) altijd in de 
Lunterse Krant. Soms werd er op de redactie ook 
weleens iets over het hoofd gezien.

Door de uitgeefster van de Lunterse Krant werd Wim 
Blankenspoor in 2002 benaderd om als coördinator 
van de Lunterse Krant te fungeren. Wim, die al veel 
bestuurlijke ervaring had bij KNA, zag deze uitda-
ging wel zitten.
Het hield o.a. in kontakten met adverteerders over 
tarieven en mogelijkheden, lijsten met tarieven sa-
menstellen voor het administratiekantoor, en de 
kontakten onderhouden met Henk de Rooy.
Ook de medewerksters van Wim werden hierbij be-
trokken, en zo zijn o.a. de rubrieken ‘Middelpuntjes’ 
en ‘Kleintjes’ ontstaan. Dorpsstraat 68 werd een 
centraal punt voor de Lunterse Krant.

Belangrijke schakel
Vooral de periode 2010 tot 2014 was weleens zorg-
wekkend door de financiële crisis, waardoor er veel 
minder werd geadverteerd. Mede doordat Lunteren 
Media (uitgeefster Lunterse Krant) geen winstoog-
merk heeft kon en kan de krant bestaan.

Wim is dan ook trots dat de krant al 20 jaar in Lun-
teren een belangrijke schakel in de Lunterse ge-
meenschap is, en ziet ondanks de digitale wereld 
de toekomst voor de papieren krant rooskleuring 
in. Met name voor de plaatselijk zakenberichten en 
het lokale nieuws die in regiokranten geen aandacht 
krijgen.

Traditie hoog in het vaandel
Toen Wim in 2017 zijn bedrijf beëindigde, vond hij 
dit ook een goed moment om, na een periode van 
15 jaar te stoppen met zijn medewerking aan de 
krant.         In de persoon van Willem de Frel heeft 
het bestuur een uitstekende opvolger gevonden.
Wim is dankbaar dat hij de kracht en zegen mocht 
ontvangen om dit werk te doen, en hij deel mocht 
maken van een dorpsgemeenschap, die de traditie 
hoog in het vaandel heeft staan.

Lunteren en de regio regelen als het moet de zaken 
zelf, en mede dankzij de medewerking van onderne-

mers uit Lunteren en de 
regio, door te adverte-
ren, blijft het mogelijk de 
krant uit te geven.

Wim wil dan ook de krant 
feliciteren met het 20-ja-
rig jubileum en hopelijk 
op weg naar de 25 jaar.

Het is feest bij de Lunterse Krant, want ze bestaat 
inmiddels alweer 20 jaar! Ja… wie had dat ooit 
gedacht, zoiets is voor Lunteren zelf misschien 
heel gewoon, zoals zoveel dingen die in het dorp 
gewoon ‘gedaon’ worden. Dat vinden we ook 
terug in het eigen Volkslied, hier zomaar enkele 
aansprekende regels:

“Wij hebbe zelf een dialect, Wij spreeke eige taol - Wij 
kenne buurerecht en –plicht, En schaand en leefmo-
raol” en  “Al is’t in Lunt’ren altied wat, Wij doen ’t zoo 
’t beste kan, Bij iedere echte Lunteraon
Staot Lunteren booven-an!!! “

In deze voorgaande regels proef je als het ware de 
hang naar het verleden, maar ook de nuchtere kijk 
op de toekomst. En daar past de Lunterse Krant ook 
helemaal tussen, gewoon zonder ‘poespas’ nee… ge-
woon op z’n Lunters! 

Verbondenheid
Tegelijkertijd herinner ik mij nog, dat ik mijn inmid-
dels overleden vriend Jaap van den Heuvel, in Lun-
teren zeker geen onbekende,  voor het eerst ont-
moette op een Oud Lunterse Dag in de zaal bij de 
bekende en inmiddels ook al overleden Boet Floor.
We stonden samen aan de bar, wat heen en weer 
te kletsen over ‘koetjes en kalfjes’, toen een ietwat 
deftige mevrouw naast ons een opmerking  maakte: 
“Nou meneer Fraanje, ik woon al meer dan dertig jaar 
in Lunteren, maar je komt er nooit tussen!” Waarop 
Jaap direct reageerde: “Nou mevrouwtje, ik denk dat 
ut mit Louis wel mee zal vallen, die praot zoas wij dat 
in Lunteren gewend bin. Hij blieft gewoon z’n eigen 
en gaot ok niet naost z’n schoene lope!”

Dat gaf een gevoel van verbondenheid en vanaf die 
tijd spraken we elkaar met enige regelmaat, want 

hij hield van een ‘praotje’ met zijn dorpsgenoten en 
vooral gewoon ‘plat’ Lunters.

Ook natuurlijk allerlei activiteiten in de Lunterse sa-
menleving etc. En een keer met een TV-optreden sa-
men met Sjaan van de Molenpol, Hennie van Beek 
en Jaap van den Heuvel, waarin de Veluwse taal en in 
het bijzonder ook plat Lunters gesproken werd.
In dat ene zinnetje “Niet naost z’n schoene lope” ligt 
eigenlijk alles opgesloten, precies datgene herken ik 

ook wekelijks in de Lunterse Krant. Helemaal in mijn 
lijn, want ik houdt van het pure van de natuur en 
van het gewone volk. Ik heb er echt helemaal niks 
mee als mensen zich anders voordoen dan dat ze in 
wezen zijn. 

Dat is nou net waarin de Lunterse Krant zich onder-
scheidt van anderen en dat al twintig jaar lang!

Louis Fraanje, voorzitter Jac. Gazenbeekstichting

V.l.n.r.: Louis Fraanje, Sjaan van de Molenpol, Hennie van Klein Wousje en Jaap van den Heuvel bij Floor.
                                                                                                                              Foto: ©Jac. Gazenbeekstichting

Lunterse Krant “Niet naost z’n schoene lope”!

Wim Blankenspoor
De winkel als een doorgeefluik
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Henk, gefeliciteerd met 20 jaar nieuws in Lunteren.
”De krant waar niks in staat………….”

Maar iedereen wil hem direct lezen. Ga zo door Henk, de 
koffie staat altijd klaar om 8 uur voor jou! 

Helma van Garderen en Gerard Pater
GoedvastGoed Makelaardij 

Goedvastgoed Makelaardij  •  Dorpsstraat 47  •  6741 AB Lunteren  •  T (0318) 46 13 24
M (06) 20 13 69 94  lunteren@goedvastgoed.nl  •  goedvastgoed.nl

ESSO ‘De Stroet’
Hullerpad 32 - 0318 488 188

ESSO ‘De Tol’
Edeseweg 40 - 0318 482 267

ESSO ‘Spelt’
Barneveldseweg 54a

Kom eens 
langs voor onze 

befaamde dagverse 
broodjes en heerlijke 

koffie bij CAFE HAVÉ 
(De Stroet).

Gefeliciteerd Lunterse Krant;

Na 20 jaar nog steeds 
als nieuw(s)! 

- HAVÉ Brandstoffen
 

Van de Pol Installatietechniek feliciteert de 
Lunterse Krant met het 20-jarig jubileum!!

Wilt u meer wooncomfort?
Kies dan voor een verwarmde vloer

Van de Pol Installatietechniek | Lunterseweg 45 | 6718 WC Ede 
info@polinstallatietechniek.nl | www.polinstallatietechniek.nl

 -   Duurzame energie
 -   Elektrotechniek
 -   Installatietechniek
 -   Vloerverwarming

Vloerverwarming Frezen:

• Frezen in cementdekvloer of tegelvloer
• Klaar binnen 1 werkdag (afhankelijk van de vloeroppervlakte)
• Combinatie met installatie van warmtepomp of cv

GENIETEN 
EN ONTSPANNEN
OP HET STRAND ZONDER ZAND

BIJ ONZE ZONNESTUDIO’S

LUNTEREN - BARNEVELD - HARDERWIJK

www.zonne-studios.nl | www.zonnepaleis.nl
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LUNTEREN Het zijn van die winkeltjes waar je 
verwacht met een vrolijk klinkende bel te wor-
den ontvangen. Zo’n winkel is De Suikertante in 
Lunteren. Het doet denken aan de snoepwinkel-
tjes van vroeger waar je zoethout voor een cent 
kocht. Waar je met een stuiver in je hand geen 
keuze kon maken bij al dat lekkers.

Verleidelijk en lekker
Dat is bij De Suikertante niet anders. Want het valt 
bepaald niet mee om een keuze te maken. De sor-
tering is enorm, neem alleen al de bonbons en cho-
colade artikelen van Chocolaterie Albèrt. Om bij weg 
te smelten zo verleidelijk en lekker. Zeker in deze tijd 
van het jaar. Maar liefst 29 smaken speciale bonbon-
eieren staan uitgestald.
Voor de kinderen is er een speciale ‘kinderwand’ 
waar alles per stuk te koop is. Het behoeft geen be-
toog dat dit de succesformule is bij de jongste klan-
ten van De Suikertante.
Echter, er is meer, veel meer. Een ruime sortering 

noten en zoutjes van Fa. Koppejan. Deze sortering 
wordt binnenkort nog verder uitgebreid. Een wand is 
gereserveerd voor de schalen met Sorini-chocolade-
bollen, waarbij je zo heerlijk kunt wegdromen.
Voor de drop- en snoepliefhebbers is er keuze te 
over. Voor hen is er een snoepeiland in het midden 
van de winkel met werkelijk een enorme diversiteit 
aan soorten en smaken.

Dorp Lunteren
Zevenenhalf jaar geleden switchte Evelien van Dries-
ten van product. Na ruim dertien jaar bekend te zijn 
geweest met ‘De Linnenkamer’ ging zij verder met  
De Suikertante. Een keuze die een schot in de roos 
bleek. 
“De Suikertante blijkt duidelijk in een behoefte te 
voorzien in het dorp en de regio. Er komen veel 
klanten uit Ede en het buitengebied, maar ook uit de 
verdere regio.”
Klanten die dan ook kennismaken met Lunteren. Een 
dorp dat Evelien heeft zien veranderen in de 20 jaar 

dat zij onderdeel uitmaakt van het winkelcentrum. 
“De uitstraling van het dorp is beter geworden. Ik 
heb veel ten goede zien veranderen. Lunteren heeft 
kwalitatief goede winkels. Er zijn nog veel particu-
liere ondernemers en ambachtelijke winkels, zoals 
bakker, slager, groenteboer. Regelmatig horen wij in 
de winkel van de toeristen dat zij verbaasd zijn dat in 
een relatief klein dorp, zo’n groot winkelaanbod is.”

Trouwe hulpen
Zij voelt zich al twintig jaar thuis in het Lunterse 
dorpshart. “Maar”, geeft Evelien aan: “Ik heb veel te 
danken aan de trouwe hulpen Gerrie v.d. Kolk, Corry 

Krommendijk, Annie Verschuur en Karin van Manen. 
Zij staan altijd voor mij klaar. En met respect denk 
ik terug aan Ger Verschuur, die zich heel veel jaren 
heeft ingezet met haar “poppenatelier” voor De Lin-
nenkamer.”
Zelf hoopt zij, samen met het team, ook in de toe-
komst gezondheid en krachten te mogen ontvangen, 
om het winkeltje nog vele jaren te mogen voortzet-
ten.

Goejemiddag vriendinnen, doe maar ‘anderhalf’ as-
jeblieft. Zo begint elke vrijdag het wekelijkse praatje 
met de Lunterse krant. 

‘Anderhalf’…?!? Zult u denken? Bij slagerij Wout van 
de Veen begrijpen wij precies wat Henk de Rooij 
hiermee bedoelt. Na 20 jaar kennen wij elkaar door 
en door, en hebben maar anderhalf woord nodig om 
te begrijpen wat we bedoelen. 

Elke week ploft Henk de Rooij een stapel nieuwe 
kranten op het bankje in de winkel. Nieuwe winkel-
dames worden snel bijgeschoold wat hij met ‘ander-
half’ bedoelt en we beginnen met snijden van zijn 
‘anderhalf’. 
Intussen vertelt hij naar verlangen met anderhalf 
woord een korte samenvatting van het nieuws. De 
rest moeten we zelf maar lezen. Zo’n 5 procent van 

de Lunterse krant wordt al 20 jaar door de slager 
gesponsord, want de wekelijkse aanbiedingen pro-
beert hij altijd op de tweede pagina van de krant te 
plaatsen. 
Zo hoeft u maar anderhalve pagina te lezen voordat 
u bij het belangrijkste nieuws uit de krant komt, de 
aanbiedingen van Wout van de Veen. Het is wel eens 
mis gegaan. Tja, als mensen kwamen om een kilo ge-
hakt voor wel heel goedkoop, kon het wel eens zijn 
dat er een foutje van de krant in geslopen was. 

Maar na 20 jaar samenwerken zijn die foutjes ver-
leden tijd, we hebben het er niet meer over. Want 
geduld, dat heeft Henk ook! 
Reclames verzinnen.. Elke week weer. Henk wacht 
soms tot net voor sluitingstijd tot de beste reclames 
weer verzonnen zijn. Ja, want zonder advertentie van 
Wout van de Veen kan de krant niet naar de druk-

ker! Mevrouw van Beek stapt de winkel in. ‘Ooh, kiek 
es an, de nieuwe krant weer? Nou, dan neem ik der 
weer een paar mee, want daar rekenen ze op, die 
meiden van Opella.’ 

Weet u wat trouwens wel heel bijzonder is? Henk 
weet als eerste wat in de aanbieding is, maar neemt 
toch altijd maar weer 
zijn ‘anderhalf’.. 
O ja, en af en toe 
neemt hij ook ‘4 
keer 2’.. En weg is 
hij weer, met zijn 
bijzondere blouse 
en onafscheidelijke 
hoed. 

Juu!!

Een nostalgisch hoekje bij de Suikertante.

Gerrie, hartelijk bedankt voor al je goede zorgen in de 
afgelopen 20 jaar! namens het team van De Suiker-
tante.

Evelien van Driesten met de Suikertante al weer vele 
jaren een begrip in Lunteren en wijde regio.

Wie kan de heerlijke paaseitjes weerstaan?

De Suikertante: 20 jaar ondernemer

Anderhalf
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Dorpsstraat 14 6732 AE Harskamp
Tel.:         0318 - 45 62 57

E-mail:    info@fotoriezebos.nl
Internet: www.fotoriezebos.nl

Dorpsstraat 14, 6732 AE  Harskamp, Tel: 0318 - 456257

riezebos
Foto / Video / Boeken

Laat van uw mooiste foto 
een kerstkaart maken.

Diverse soorten al vanaf € 0,35 incl. envelop
Ook eigen tekst mogelijk.

Diverse soorten al vanaf  € 0,40 incl. envelop.
Ook eigen tekst mogelijk.

20 Jaar Lunterse Krant, dat is een felicitatie waard!

Onze Valkse appeltaart 
nu met 20% jubileumkorting 
(geldig van 9 maart t/m 14 maart 2020)

Hoge Valkseweg 35
6741 GK Lunteren
tel: 0318-485652
email: tschuurtje@gmail.com

Hoofdweg 140
6744 WP, Ederveen
(0318) 570 443
info@bouwcentrumederveen.nl

The Travel Club feliciteert de Lunterse krant 
met het 20 jarig jubiluem!

The Travel Club | 06-51516843 | samantha@thetravelclub.nl
info@fysiotcl.nl       0318 - 487 004        Barneveldseweg 11H   6741 LH Lunterenfysiotcl.nl

De Lunterse Krant werkt
al 20 jaar!!

Van Harte Gefeliciteerd

 

Toptuinen B.V.
Hammerdijk 8b
6741 JK Lunteren 
Telefoon: (0318) 46 11 12
E-mail: info@toptuinen.com
www.toptuinen.com

 

  

 
 
 
 
          Opgericht in 1932 te Lunteren 
 
 
 
V.V. Lunteren feliciteert de Lunterse Krant met haar 20-jarige jubileum! 

V.V. Lunteren feliciteert de Lunterse Krant met haar 20-jarige jubileum!

Langstraat 58,  3771 BH Barneveld  -  Dorpsstraat 116,  6741 AN Lunteren
T. 0342 - 412 038  -  info@bakkerijdevries.nl

20 jaar Lunterse Krant, daarom nu 20 % op al het krokant brood

E-STER D.SIGN FELICITEERT DE LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL,  
MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE ENIGE ECHTE KRANT VAN LUNTEREN! E-STER D.SIGN FELICITEERT DE 
LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL, MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE 
ENIGE ECHTE KRANT VAN LUNTEREN! E-STER D.SIGN FELICITEERT DE LUNTERSE KRANT, IN DE PERSONEN VAN 
HENK DE ROOIJ & WILEM DE FREL, MET HET 20 JARIG JUBILEUM VAN DE ENIGE ECHTE  KRANT VAN LUNTEREN!

WWW.E-STER.BIZ
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...feliciteert de Lunterse Krant met 
het 20-jarig bestaan!

Buitink Montage BV | Werftweg 4 | 6733 GE Wekerom
buitinkmontage@gmail.com    |    www.buitinkmontage.nl

Utiliteitsbouw, Industrie en Agrarische sector

We zoeken nog een voorman/monteur. Wat voor jou? App naar 06-107 374 34

Hallenbouw Stallenbouw

Staalconstructies Dak- wandbeplating
Zonnepanelen i.c.m. 
dakrenovatie
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Dé schadehersteller
voor alle merken!

www.vanderwerfautoschade.nl

LUNTEREN
Postweg 67

T 0318-487273

EDE
Faradaystraat 8
T 0318-230008

www.vanderwerfede.nl

 

feliciteert de

 

met het haar jubileum. 

Al 20 jaar partner voor: 

 

 

Wij feliciteren de
Lunterse Krant!

DBA advies Verzekeringen | Hypotheken |  
Bankzaken
Oranjestraat 6
6741 CW Lunteren
T 0318-734280
E bankzaken@dba-advies.nl
I www.dba-advies.nl

De adviseur
die u kent

De Stichting Lunters Dorpsvermaak maakt 
graag gebruik van de mogelijkheid om aan-
dacht te besteden aan het 20-jarig bestaan 
van de Lunterse Krant. 

De Stichting bestaat momenteel uit vijf 

commissies, namelijk: het Oranjecomité, 
de Dweil- en Shantydag, het Rondje om de 
Koepel, de Sinterklaasintocht en de Kerst-
markt. 

Voor al deze commissies is de Lunterse 
Krant een belangrijke factor in de communi-
catie naar de Lunterse bevolking en de na-
bije omgeving van Lunteren. 
Doordat de krant wekelijks huis-aan-huis 
bezorgd wordt, heeft deze een belangrijke 
sociale functie en zorgt voor verbinding tus-
sen de inwoners van Lunteren en omgeving. 

We zijn blij met alle aandacht van de Lun-
terse Krant voor de activiteiten, die door de 
vele vrijwilligers worden georganiseerd, en 
willen de medewerkers van de krant hier-
voor bedanken. 

We hopen ook in de toekomst op een pret-
tige samenwerking en feliciteren jullie met 
dit jubileum!

Stichting Lunters Dorpsvermaak
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WEKEROM – Meer dan 17 jaar waren zij op de vrij-
dagmiddag en zaterdagochtend de vertrouwde ge-
zichten in Wekerom. De kinderen v.d. Craats waren 
in die tijd de trouwe bezorgers van de Lunterse Krant 
in geheel Wekerom. Naar de vijf zussen, Aline, Ber-
tine, Marieke, Jacoline, Stevelien en broer Gert werd 
wekelijks uitgekeken. Zij brachten het lokale nieuws 
bij de mensen in de bus.

Weg niet oversteken
“Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Onder-
weg kreeg je weleens ijs van de mensen als het warm 
was. Je kreeg altijd wel reacties, waanneer ik op pad 
was met de Lunterse Krant. In het begin deed ik al-
leen onze kant van de straat, want mocht de weg 

niet oversteken, was nog maar acht jaar. ”
Eerlijk bekent zij dat ze ook wel eens gemopperd 
heeft, als het weer bar en boos was. Zij ging op pad 
en trachtte dan de krant droog en ongeschonden bij 
de mensen in de bus te doen. Thuis had haar moe-
der dan de folders al in de krant gevouwen, zodat 
Stevelien meteen uit school de wijk kon gaan lopen. 
“In de vakanties moesten we zelf de folders in de 
krant vouwen.”
Omdat ze bij v.d. Craats in geheel Wekerom de kran-
ten in de bus deden, werd het dorp in wijken op-
gesplitst. Naarmate kinderen ermee stopten werden 
de wijken ook groter voor degenen die doorgingen. 
Nadat haar zus Jacoline in 2018 was gestopt, deed 
Stevelien alleen haar eigen wijk nog.

Wel jammer
Acht jaar was Stevelien toen zij haar zussen en broer 
ging helpen. Nu, op haar 21e zet de laatste telg v.d. 
Craats er een punt achter. In april gaat zij aan de slag 
als pedagogisch medewerkster en dan ontbreekt de 
tijd om ook nog de 
krant rond te bren-
gen. “Ik vind het wel 
jammer. Je ontmoe-
te de mensen en de 
mensen waren blij 
dat je er weer aan-
kwam. Iedereen ken-
de ons. Dat was ook 
wel leuk om de krant 
te bezorgen.”

De komst van de Lunterse Krant in 2000 deed in 
Lunteren heel wat stof opwaaien. 
Meningen, commentaren en reacties, in het dorp 
werd er volop over gepraat.
De eerste columnist was Jop van de Top, onder-
staand zijn eerste bijdrage. 

Jullie zulle wel net zo roar opkieke asdat ik doe. Weer 
een echte Lunterse kraant. Zit Luntere doar noe op te 
wachte? Ik geleuf van wel, went de loatste tied lees je 
van je eige daarp in de kraante uut Ede en Barneveld 
zowat niks.
Doarum geleuf ik wis en drie dat deze kraant be-
stoansrecht het. Ut is umtrent een joar of acht geleje 
dat ut Lunters Nieuwsblad opgehouwe het um te be-
stoan. En vanof die tied zin we zonder de meugelijk-
heid geroakt um te loate wete wat t’r zo-al in ‘t daarp 
an de haand is.

Noe weet ik net zo goed as jullie dat Luntere gien 
wereldstad is, mer d’r gebeurt genog umdat de min-
se die dit bloadje in het leve hen geroepe doar un 
goeie greep mee hen gedoan. En wat ook mooi uut-
gerekend is, dat ut net veur nieuwjoarsdag uutkomt. 

Dan kan ik jullie geliek allemoal ut allerbeste veur 
ut kommende joar toewense. Dat scheelt weer in ut 
versture van koarte, dat spul is lang nie goeiekoop 
tegenwoordig. 
Dus minse, ik wens jullie ok noames de vrouw alle 
goeds toe in de tied die veur ons leit. En veur de rest 
veul leesplezier, en grêêg tot de volgende keer.

Job van de Top

De wereldberoemde Lunterse Krant bestaat twin-
tig jaar!  De Lunterse Krant, u, jij en ik wij allemaal 
van harte gefeliciteerd met deze gebeurtenis. Een 
niet weg te denken Krant, ons onmisbare Lijfblad 
eigenlijk.  Een Krant dat bij Lunteren hoort zoals 
het Luntersche Buurtbosch bij Lunteren hoort.
Ten behoeve en ten nutte van de Lunteranen en 
omwonenden.

Sterker nog wat zou Lunteren zijn zonder de Lunter-
se Krant en het Luntersche Buurtbosch?
Het schept absoluut een onverbrekelijke band.
En geeft beide een grote verantwoordelijkheid om 
het gastvrije gemeenschapsgevoel van Lunteren als 
Dorp te blijven ondersteunen, uit te dragen en te sti-
muleren. Als je al zo lang samen optrekt, dan kun je 
uiteraard vele verhalen vertellen.
Over wat er in zo’n dorpsgemeenschap leeft en wel-
ke zaken ertoe doen, die je moet weten en wat je 
voor de inwoners kunt betekenen.

Thuis in Lunteren
De Lunteranen die na een dag hard werken even 
door de Lunterse Krant willen bladeren.
Of zij die even naar buiten willen, een eindje in het 
bos door de bladeren lopen. Om daarna weer fris en 
uitgerust te landen, thuis in Lunteren. 
Alle belangrijke gebeurtenissen van het Dorp wor-
den gedeeld in de Krant.
Geboorten, respectabele verjaardagen, huwelijken 
komen uitgebreid aan de orde.
Lunteranen weten als geen ander dat vele van deze 
festiviteiten zijn begonnen in Het Luntersche Buurt-
bosch, bij het middelpunt, de notarisbank, of de la-
nen rond de koepel.

Zelfs de eendjesvijver is een plek waar vaak iets 
moois ontstaat tussen mensen uit ons Dorp.

Zo zijn de Lunterse Krant en het Luntersche Buurt-
bosch als een eerbiedwaardig en maatschappelijk 
verankerd duo met elkaar en met Lunteren verbon-
den.
De Lunterse Krant en Het Luntersche Buurtbosch 
hebben zich voorgenomen dat jarenlange verband 
de komende eeuw nog intenser te verstevigen.

Ten behoeve en ten nutte van, maar vooral samen 
met de inwoners van Lunteren.
Laten we dus met z’n allen het glas heffen op deze 
jonge jubilerende twintig jarige.
Proost.

Namens het bestuur
Van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch
Henk Luchtmeijer
Voorzitter

De prachtige oude bomen in het Luntersche Buurtbosch.

Voordat ze op pad ging werd even de kran ingezien.

Twintig jaar samen optrekken, 
dat schept een onverbrekelijke band

Einde van een tijdperk in Wekerom
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De directie en medewerkers van Recreatiecentrum de Goudsberg 
feliciteren de Lunterse krant van harte met haar 20-jarige jubileum!

Feliciteert de Lunterse Krant met haar 20-jarig jubilieum!

Lage Valkseweg 58 6733GD Wekerom, 0318 - 46 15 27/ 06-20039099,info@veldhuisen.nl

www.portofinolunteren.nl

Openingstijden:

ma. t/m za. 13.00 - 21.00 uur
zo. gesloten

Dorpsstraat 45
Lunteren

 

 

20 jaar! Hartelijk gefeliciteerd met het jubileum.

Kruisbeekweg 22 | 6741 NG Lunteren
info@schildersbedrijfvliem.nl |www.schildersbedrijfvliem.nl

Ontwikkelen 
Bouwen 

Onderhouden 

 

Feliciteert de Lunterse Krant met  
haar 20 jarig bestaan! 

Verkoop en reparatie van alle merken
bedrijfs- en personenwagens.

Verhuur van 9-persoons bus

De Stroet 3 - 6741 PW Lunteren
T: 0318 - 48 60 22 - E: info@autobedrijfhbos.nl

www.autobedrijfhbos.nl 

TOPSLAGERIJ
AB VAN LEEUWEN
MOLENPARKWEG 1, (‘T NIEUWE ERF) 6741 ZP LUNTEREN 
TEL.: 0318-484938   |   MOBIEL: 06-20018530   |   WWW.SLAGERIJABVANLEEUWEN.NL

BEKROONDE KWALITEIT

20%
korting

Hele Grillworst
naturel, met kaas, indisch of kip
naar keuze:
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Kauwenhoven 78  -  6741 PW  Lunteren
Tel.: 0318-846527  -  Info@administratiekantoor-lunteren.nl

Ter info, niet publiceren:  
Graag willen we de Lunterse Krant feliciteren namens Grand Café Hotel Kruller en Otterlo Events. 
Echter konden we niet 2 logo’s uploaden. Gelieve wel onze beide logo’s in de advertentie vermelden, 
zoals onderstaande.  
   
 
 

     
 

       Grand Café Hotel Kruller en Otterlo Events feliciteren 
             de Lunterse Krant met haar 20-jarige jubileum! 
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’t Schuurtje: een goede keus

Toen we 15 jaar geleden naar een manier zochten 
om bekendheid aan onze plattelandswinkel te geven 
kwamen we uit bij De Lunterse Krant. Dat was een 
goede keus: wanneer we een advertentie geplaatst 
hadden leverde dat gelijk meer klanten op.
Daaruit bleek dat de Lunterse Krant goed gelezen 
wordt. Zeker toen de bezorging hier in De Valk een 
tijdje stillag kwamen er veel mensen vragen om een 
Lunterse Krant bij ons in de winkel.

Het contact met Henk de Rooy is altijd plezierig en 
in de loop van de jaren hebben we elkaar aardig le-
ren kennen bij de verschillende gelegenheden. Als er 
bijzondere gelegenheden waren dan was daar ook 
altijd plek voor in de Lunterse Krant en dat werkte 
nog beter dan een advertentie.
We zijn daarom dankbaar dat we ooit bij de Lunterse 
Krant gekomen zijn 
en hopen dat jullie 
nog lang een po-
dium zullen bieden 
voor adverteerders 
alsmede het sappige 
plaatselijke nieuws 
waar iedereen na-
tuurlijk het meest 
naar benieuwd is.

Bram en Jeltje

LUNTEREN – Sinds de start van de Lunterse Krant 
in 2000 zijn Het Westhoffhuis en buurtcentrum 
De Schakel trouw geweest in het aanleveren van 
artikelen. Er werd aandacht gegeven aan activi-
teiten, gebeurtenissen, exposities, winterfairs 
e.d.
Tot vorig jaar ging dit onder de noemer van SSC-
VL (Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk 
Lunteren), nu onder de naam Lunteren Aktief.
Bekend zijn inmiddels de tweewekelijkse stroken 
op pagina 5 in de Lunterse Krant.

Activiteitenladder
In het kader van haar twintig jarige bestaan ging de 
Lunterse Krant om de tafel met Ad Beckers en Mar-
jan Rogier-Walraven. En, natuurlijk in Het Westhoff-
huis, dat ook gewoon open is om er een kopje koffie 
te komen drinken. “Dan kan men meteen ook de ex-
positie bekijken, die in de gang te zien is.”
Adrem als altijd haakt Ad meteen in om de veelzij-
digheid van Het Westhoffhuis onder de aandacht te 
brengen. Hij zorgt voor de dagelijkse gang van za-
ken in beide huizen, dus ook in die van De Schakel.
“De activiteitenladder in de Lunterse Krant is een be-

grip geworden. Mensen kijken er echt naar en we 
merken dat het effect heeft op de activiteiten. Deze 
worden goed bezocht. De ladder geeft een stukje 
herkenbaarheid en men weet Het Westhoffhuis en 
De Schakel steeds beter te vinden. Men heeft het er-
over, er staat iets!”

Dingen samenbrengen
Het organiseren en regelen zit haar in het bloed. 
Als vrijwilligster is Marjan bestuurslid van het alge-
meen bestuur. Daarnaast is zij voorzitster Commissie 
Kind en Jeugd, PR en Communicatie. Van haar hand 
komen dan ook onder andere de berichten m.b.t. 
jeugdactiviteiten in de krant. Denk hierbij aan de 
filmmiddag op de vrijdag. “Het is ontzettend leuk te 
merken dat kinderen dankzij het berichtje in de krant 
naar de filmmiddag komen.”
“Weetje wat zo belangrijk is?” Het persoonlijke dat 
de Lunterse Krant uitstraalt. Het ploft bij iedereen op 
de mat. Je doet er je aardappelschillen in, maar eerst 
lees je ‘m wel. Weet je de krant brengt dingen sa-
men. De papieren versie moet gewoon blijven, al; is 
het maar om de overlijdensberichten. De krant is het 
samenbindmiddel van de samenleving!”

De vele vrijwilligers
‘De Schakel blijft open! We zijn op onze inhoud be-
oordeeld’. Hiermee kopte de Lunterse Krant in ok-
tober 2003. Berichten dat buurtcentrum De Schakel 
zou worden gesloten schoten bij de bezoekers ervan 
in het verkeerde keelgat. 
De Lunterse Krant deed verslag van het hoe wen 
waarom. Met als gevolg dat er een ‘volksopstand’ 
losbarstte in de Wormshoefwijk voor het behoud 
van De Schakel. Actie werd ondernomen, raadsleden 
en wethouders werden uitgenodigd om tot de con-
clusie te komen, dat zij niets wisten van het belang 
van het buurtcentrum en de activiteiten die er plaats 
vonden.

Nu, anno 2020, is de situatie weliswaar gewijzigd, 
maar de (financiële) druk vanuit Ede is nog steeds 
merkbaar. Het zijn de vele vrijwilligers die De Scha-
kel en Het Westhoffhuis draaiende houden. Zij zullen 
het misschien niet zo  formuleren, maar ze doen dit 
om wat voor de ander te mogen betekenen.

Per slot van rekening geldt het ook hier dat wij met 
elkaar de samenleving levendig maken en houden.

Beste Lunteranen,

Wij begrepen van Henk de Rooy dat het “Lunterse 
krantje” 20 jaar bestaat. De vraag van Henk was of 
wij iets wilde schrijven over wat de Lunterse krant 
voor ons betekent en hoe die bijdraagt aan ons werk 
als wijkagent. Dat kunnen wij wel.

De Lunterse Krant is voor ons heel belangrijk! In 
deze tijd dat sociale media zoals Facebook en In-
stagram hoogtij vieren komen wij er niet onderuit 
om ook onze belevenissen en resultaten te delen via 
het “ouderwetse” papieren krantje. Wij beseffen ons 
heel goed dat de ouderen onder ons niets of onvol-
doende weten over sociale media maar dit ook niet 
meer willen. 
Hoe mooi is het dan dat wij al 20 
jaar kunnen en mogen schrijven in 
de Lunterse Krant. Op deze manier 
houden we de mensen in Lunteren 
(en omstreken) toch op de hoogte 
van wat er allemaal gebeurt. 

De afgelopen jaren (in ieder geval 
de tijd dat wij er wijkagent zijn) heb-
ben wij geprobeerd om met enige 
regelmaat een stukje te schrijven. Af 
en toe moest Henk ons daar we aan 
herinneren maar dat is ook goed. 
Het is altijd nadenken over wat we 

schrijven want we maken wat dat betreft genoeg 
mee. 
We gebruiken de Lunterse krant dan ook maar al te 
graag voor het delen van preventieadviezen of om 
te melden dat we in de voorliggende periode een 
paar goeie boeven achter slot en grendel hebben 
gekregen. Kortom een waardevolle aanvulling voor 
ons werk. 
Wij willen de Lunterse Krant dan ook hartelijk be-
danken voor hun bijdrage en feliciteren met het ju-
bileum!

Tot een volgend stukje,
Ilco de Ruijter (rechts op foto) en Bart Bosman, 
wijkagenten Lunteren

Het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat in Lunteren.                                                           De Schakel aan de Schaepmanstraat in Lunteren.

Westhoffhuis en De Schakel zijn een onmisbare schakel

Met elkaar maak je de samenleving



geldig van 6 t/m 14 maart

Knip deze coupon uit 
en ontvang

Open nu een 
nieuwe betaal-
en spaarrekening 
en krijg 20 euro 
cadeau! *
*  Geldig tot 1 april 2020,
    vraag naar de voorwaarden. Oranjestraat 6, Lunteren

0318-734280

%

 

 

 

Verhoog u weerstand. 

Nu alle Multi vitamines van New Care  

20% korting  
Deze Aktie loopt van 7 maart t/m 20 maart 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

* Geldig van 6 t/m 14 maart 2020 

Wij feliciteren de Lunterse Krant met het 20 jarig bestaan! 

Tegen inlevering van deze coupon  
20 % korting op alle fietstassen. 

6 maart t/m 13 maart 2020:

20% korting op1 artikel naar 
keuze op vertoon van deze bon

We zien je graag bij 
no nonsense

Dorpsstraat 123 - 6741 AD Lunteren
T (0318) 42 33 00 - E info@voorverfenwonen.com
I www.voorverfenwonen.com

20% KORTING OP 
VERFGEREEDSCHAP
Actie geldt t/m 13 maart. Vraag naar de voorwaarden.

KNIP DE BON UIT, LEVER HEM IN EN ONTVANG

 

  

 

Lunterse krant gefeliciteerd!
Bij inleveren van deze coupon, krijgt u voor 20% 

korting op uw lunch of koffie break

Broodje Biezonder
Dorpsstraat 76 
Lunteren

Geldig tot 31 maart 2020
Maximaal 4 personen per coupon

Couponactie  Lunterse Middenstand in kader van 20 jaar Lunterse Krant.
Knip de coupon uit en doe er uw voordeel mee bij de deelnemende winkels in Lunteren.
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Lunters Volkslied

Wie ’t Lunters bloed deur d’adren vloeit

Wiens hart klopt fier en vrij

Wie veur ons daarp van liefde gleuit

Verheft een zang als wij

Die viendt ons daar een oord van lust

Mit z’n bos en veld en hei

Hier leef je zoo je leeve mot

Hier leef je vrij en blij! (bis)

Wij hebbe zelf een dialect

Wij spreken eigen taol

Wij kennen buurerecht en -plicht

En schaand de leefmoraol

Al zin w’in Lunteren bij de tied

Wij blieve doodgewoon

En ieder veegt naor rang of staand

Z’n eige straotje schoon! (bis)

‘k Bin blij da’k op z’n Lunters leef.

En da’k in Lunt’ren woon

Went overal, dus ok bij ons

Komt boontje om z’n loon

Al is’t in Lunt’ren altied wat

Wij doen ’t zoo beste kan

Bij iedere echte Lunteraon

Staat Lunt’ren boven-an!!! (bis)



Couponactie  Lunterse Middenstand in kader van 20 jaar Lunterse Krant.
Knip de coupon uit en doe er uw voordeel mee bij de deelnemende winkels in Lunteren.

Molenparkweg 4b Lunteren
www.bon-ami.nl

20% korting op onze 
strijkvrije Olymp overhemden

Actie van 
6 - 14 maart

 

 

Brouwer Heeft’t 
Bij het tonen van deze bon 

20% korting op deurbeveiliging! 

DORPSSTRAAT 149 – 155  -  6741 AE LUNTEREN 
TEL: 0318-482339 

 
 
Tegen inlevering van deze bon  
krijg je 20% korting op een  
carpaccio gerecht naar keuze! 

 

Geldig in de maart 2020  
Geen korting over korting  

De Wormshoef feliciteert de Lunterse 
krant met hun 20 jarig bestaan! 

 

Geldig in de maand maart 2020, alleen in de winkel

20% 
korting op 1 artikel

Shop de nieuwe collectie nu in onze winkels & online!

Shop de nieuwe collectie nu in onze winkels & online!

dames (maatje extra), heren & kinderkleding

knip uit

dorpsstraat 161 | Lunteren

Deze actie loopt t/m 
31 maart 2020.

In te leveren bij al 
onze winkels.

feliciteert de
 

met hun
 

Nieuw:
onze stomerĳ ! Breng uw ! Breng uw 

kleding vandaag nog.

Dorpsstraat 121, 6741 AD Lunteren, T. 0318 - 74 45 01, E. lunteren@readshop.nl

Inspiratie voor 
leuke cadeau’s!

Nieuw:
onze stomerĳ ! Breng uw ! Breng uw 

kleding vandaag nog.

Dorpsstraat 121, 6741 AD Lunteren, T. 0318 - 74 45 01, E. lunteren@readshop.nl

Inspiratie voor 
leuke cadeau’s!

Wij zoeken voor de 
drukke periode een 
spontaan creatief type.

Bel ons, of loop even 
binnen in de winkel.

Werktijden in overleg.

Dorpsstraat 121 Lunteren, Tel. 0318 74 45 01, lunteren@readshop.nl

Bij aankoop 
vanaf  20 euro 

aan cadeau artikelen 

Lunters Tasje caceau!

OP = OP

Dorpsstraat 205   -   6741 AH    -   Lunteren

Broodje Mexcicano Burger
niet voor watjes

Prijs: 3.50 - 20% = 2.80

Schoenen - Fashion - Outdoor

----------------------------------------------------------------------------------

Alle kinder-
schoenen

 20% 
korting*actie geldig tot 31 maart 2020

 en niet i.c.m. andere acties

*

*



   Albert Heijn

 in het centrum

van Lunteren

Albert Heijn Lunteren, minstens zo
gezond voor je portemonnee

De meeste en de 
beste aanbiedingen

Albert Heijn Lunteren, minstens zo

droog en overdekt parkeren in de 

parkeergarage onder de winkel
GRATIS

Albert Heijn Wilbrinkplein 3 te Lunteren
Alle dagen open van 8.00 - 21.00 uur (zondags gesloten)

PrijsfavorietPrijsfavoriet

Albert Heijn Lunteren is een frisse eigentijdse 

winkel met héél véél vers. Een duurzame winkel 

met een groot assortiment producten, gemaakt 

met zorg voor mens, dier en milieu. En besparen 

op je boodschappen doe je bij AH met Prijsfavo-

rieten. Alleen producten van topkwaliteit met een 

altijd lage prijs halen de selectie. Inmiddels zijn 

er al 1000 Prijsfavorieten, waaronder je dagelijkse 

groente en fruit. Dus als je het blauwe duimpje 

ziet, zit je goed. Albert Heijn Lunteren is ook de 

winkel voor mooie bloemen en planten, voor jezelf 

of om cadeau te geven. In de parkeerkelder onder 

de winkel kunt u droog en gratis parkeren. Met 

een lift stapt u gemakkelijk de winkel in. Maar ook 

op het Wilbrinkplein is goede parkeergelegenheid. 

U bent van harte welkom.
Supermarktmanager Machiel Natzijl

PrijsfavorietPrijsfavoriet PrijsfavorietPrijsfavoriet PrijsfavorietPrijsfavoriet

Albert Heijn Lunteren feliciteert de Lunterse Krant 
met haar 20-jarige jubileum!
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In de afgelopen 16 jaar dat wij ons Therapeutisch 
Centrum Lunteren hebben, is de Lunterse Krant voor 
ons van onschatbare waarde gebleken. 
De ‘best gelezen krant van Lunteren’ wordt daad-
werkelijk door (bijna) iedereen gelezen. 

De artikelen die over ons eigen Therapeutisch Cen-
trum gingen, werden vaak door onze patiënten ge-
zien en besproken. Maar bovenal zijn wij door dit 
fijne krantje op de hoogte gehouden van wat er zich 
in ons mooie dorp afspeelde. 

Wij denken dat de Lunterse Krant een typisch voor-
beeld is van wat het dorp Lunteren zo bijzonder 
maakt. De ondernemers van Lunteren zie je regel-
matig adverteren en soms artikelen plaatsen. 
De lokale verenigingen, op het gebied van zowel 
sport, cultuur als levensbeschouwing zijn vertegen-
woordigd met hun bijdragen. 

Soms is er zelfs een ingezonden brief van een inwo-
ner! Er is aandacht voor alle aspecten van de samen-
leving in heel Lunteren en zijn directe omgeving, 
zonder onderscheid te maken.

Wij zijn dankbaar dat Henk de Rooij, met aanvanke-
lijk Wim Blankenspoor en sinds enkele jaren Willem 
de Frel aan zijn zijde, deze krant heeft gemaakt tot 
wat hij is. 
Henk zie je overal opdraven waar wat te doen is in 
Lunteren, compleet met karakteristieke hoed. Foto’s 
makend en mensen interviewend zorgt hij dat het 
verhaal verteld wordt.

Petje af, mannen!! Ga zo door!

Pieter Vaessen, Jan Vinke, Geke van Houten en alle 
collega’s van Therapeutisch Centrum Lunteren.

De eerste advertentie die we in de Lunterse Krant 
geplaatste was de vacature waarop Susan van Laar, 
onze hypotheek adviseur, reageerde. Per 1 maart 
2016 was de start van ons kantoor in Lunteren een 
feit. 

Via de Lunterse krant hebben wij gemakkelijk en 
goed dit nieuws kunnen verspreiden door middel 
van de advertentie “Nieuwe bank in de buurt”. Hier-
na zijn er door ons de afgelopen jaren nog andere 
advertenties geplaats zoals; open huizendagen en 
de verhuizing oktober 2019 naar ons nieuwe kantoor 
aan de Oranjestaat 6. 

Er werd altijd enthousiast gereageerd door Henk de 

Rooij en zijn team, zo werd de komst van Joke Hol, 
begin vorig jaar en vorige maand de uitbreiding van 
het nieuwe team door Carla Bol groots in de Lunter-
se Krant gedeeld. 

In de periode van de kinderspaarweken of als er 
gastlessen op basisscholen gegeven worden, wisten 
ze altijd weer een leuk stukje voor ons te plaatsen. 
De Lunterse krant heeft ons goed geholpen bij onze 
naamsbekendheid. 

We hopen nog heel lang van de Lunterse Krant te 
kunnen genieten. 
Het is voor ons elke week weer een krant om naar 
uit te kijken.

Stichting 
de Vluchtheuvel-Lunteren

De betrokken kerken in de Vluchtheuvel feliciteren 
de Lunterse krant.  De Stichting de Vluchtheuvel-Lun-
teren” is sinds 1983 gevormd als een interkerkelijk 
samenwerkingsverband vanuit de diaconieën van de 
Lunterse kerken en bestaan uit de Gereformeerde 
Kerk, de Oude Kerk, de Maranathakerk en de Her-
steld Hervormde Kerk uit Lunteren.  Ook de Molukse 
kerk doet mee. 

Sinds het bestaan van de Lunterse Krant hebben 
veel aankondigingen in de Lunterse Krant gestaan. 
Via ons bestuurslid Willem Blankenspoor was het wel 
heel eenvoudig om Henk de Rooy te spreken.  Henk 
de Rooy staat nog steeds altijd klaar om foto’s te 
maken en een verslag te doen. Bovendien is hij een 
graag geziene gast bij onze koffie en speciale zomer 
activiteiten. 

Onze eerste zomeractiviteit in 2015 met de aankon-
diging van robot Zora trok door de Lunterse Krant 
veel bezoekers. Dankzij de Lunterse Krant kunnen 
wij in de stille vakantie weken in de zomer een aan-
trekkelijk programma aanbieden voor de senioren in 
Lunteren. 
We kunnen goed merken dat het gelezen wordt door 
de bezoekers op de verschillende activiteiten. De 
Lunterse Krant staat midden in de Lunterse samen-
leving en daarin zit de kracht van de krant. Ook wel 
en wee kunnen worden gedeeld en dat is uniek maar 
ook wat ons bindt. 

We wensen de Lun-
terse krant nog vele 
jaren toe.

Voorzitter 
Geeske Telgen 
namens de stichting 
De Vluchtheuvel Lun-
teren

We nemen u mee naar het Centrum van Lunteren. 
Daar vindt u een grote verscheidenheid aan winkels. 
U gaat even terug in de tijd in de winkel van firma 
Jongbloed., maar u vindt ook de nieuwste technolo-
gieën in onder andere de supermarkten. 

Naast de bekende ketens zijn in Lunteren Centrum 
nog vele unieke winkels met oog voor de consument 
en zijn of haar wensen. 
Samenwerking staat hoog in het vaandel bij de win-
keliers. Dat zien we terug in alles wat er in het cen-
trum wordt georganiseerd. 
Daarbij denken we aan bijvoorbeeld de jaarlijkse zo-
merbraderieën en rommelmarkten.

Elk jaar voor Pasen worden er eieren verstopt bij de 
Paaskolk. Daar komen vele kinderen op af. Verder 
zijn er elk jaar acties rondom Moeder/Vaderdag.  
Wat ook elk jaar terugkomt is de Shantydag. Vergeet 
ook de Sinterklaasintocht niet en de Decemberactie. 

De Fashionday is een vrij nieuwe activiteit van winke-
liers die voor u met passie wordt georganiseerd. Met 
al deze activiteiten werken de winkeliers onderling 
samen, en daarin kunnen we de goede samenwer-
king met de Lunterse Krant niet missen. De Lunterse 
Krant is al 20 jaar een goed gelezen krant met Henk 
aan het roer!

De Lunteraan is een trouwe klant, dat zien we terug 
in het feit dat ze regelmatig terugkeert in de winkels. 

De Lunterse winkeliers zien de toekomst zonnig in! 

De Dorpsstraat in Lunteren op één van die zeldzame zonnige dagen in de afgelopen maanden.

Middenstandsvereniging: In Lunteren koop je ‘t

DBA-advies | RegioBank feliciteert 
de Lunterse krant met het 20 jarige jubileum!

De Lunterse Krant werkt!
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De Wilbrink Staete is gelegen aan zowel 
de Dorpstraat als het Wilbrinkplein. 
Het plan kent daardoor een tweezijdige  
oriëntatie. De appartementen zijn gelegen 
op de eerste verdieping, waarbij de entree 
aan de Dorpsstraat is gesitueerd. Via een 
trappenhuis met lift is een groene binnentuin 
bereikbaar. Vanaf deze binnentuin zijn de 
appartementen individueel bereikbaar.

www.stroombergmakelaardij.nl

T 0318 482 916
E info@stroombergmakelaardij.nl

Molenparkweg 10
6741 ZR Lunteren0318 482 916

6 LUXE APPARTEMENTEN
GELEGEN IN HET CENTRUM VAN LUNTEREN

WILBRINK
S T A E T E

WILBRINK
S T A E T E

WILBRINK
S T A E T E

SUCCESVOL VERKOCHT

Bruinehorst 23

6744 PA  Ederveen

T 0318 - 57 81 10

Burg. Lodderstraat 52

4043 KM  Opheusden

T 0488 - 44 20 00

www.warringkleding.nl

u onze nieuwe
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De koffi  e staat klaar

Persoonlijke aandacht

Gratis parkeren voor de deur

Ontdek nu de 
VOORJAARSCOLLECTIE
van  WARRING KLEDING.

Mooie DESSINS, FRISSE
VOORJAARSKLEUREN en 
nieuwe modellen vindt u in 

onze collectie.

Ook hebben wij een 
NIEUW MERK toegevoegd 

namelijk SORGENFRI.

Hartelijkwelkom!

 

                  RIOOLONTSTOPPINGEN 
                                    DONKERSTEEG 
                                    
 
                                   
 
                                   
 
                    
 
                                    
 
                                 
                 
                
                                   
 
                          
  
                                   
 
 
                                                                                                                                         
 
                                                           
 
                                      

W. Donkersteeg

v.d. Duyn v. Maasdamstraat 30
6741 WP Lunteren

Tel. 0318 - 482442
Mob. 06 - 10905912



Hang deze krant voor het raam en maak kans 
op één van de 10 verjaardagstaarten!

Meld je aan op www.lunteren.com/slagroomtaart


