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SPREUK 
VAN DE WEEK

In oktober korten de dagen 2 uur.

Is oktober nat en koel, 

wordt de winter 

zacht en zwoel.

LUNTEREN - Het is belangrijk om 

kinderen al vroeg te leren omgaan 

met geld. 
Daarom beloont RegioBank kinde-

ren die sparen tijdens de jaarlijkse 

Kinderspaarweken. Bij DBA-ad-

vies, Zelfstandig Adviseur van Re-

gioBank is het van 1 tot en met 31 

oktober een feest voor kinderen. 

Sinds vorig jaar heeft het kantoor in 

Lunteren een kasfunctie en voor de 

kinderen wordt het extra leuk wanneer 

ze hun spaarpotje daar kunnen legen. 

Wanneer er geld wordt gestort op de 

bestaande rekening van het kind bij 

RegioBank, mag hij of zij een leuk 

cadeautje uitkiezen. Ook kinderen die 

nog geen rekening hebben, zijn van 

harte welkom. Bij de Regiobank ver-

tellen ouders en kinderen dan graag 

over de kinderrekening JongWijs en 

de Zilvervloot spaarrekening. Een af-

spraak is niet nodig. Iedereen kan ge-

woon binnenlopen om een rekening te 

openen. 

Leer uw kind wat 

verstandig sparen en betalen is 

JongWijs is een financieel pakket voor 

kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- 

en betaalrekening mét jaarlijks leuke 

geldtips en weetjes. Bij JongWijs krij-

gen ook de ouders jaarlijks interessan-

te informatie en praktische tips. Uiter-

aard staan wij als Zelfstandig Adviseur 

ook voor hun klaar. Aan het JongWijs 

pakket zijn geen kosten verbonden. 

JongWijs begint met een spaarreke-

ning. 
Vanaf 8 jaar komt daar een betaalre-

kening bij en met toestemming van de 

ouders ook een Jeugdpas met Internet 

Bankieren en Mobiel Bankieren. “Dit 

kan, maar hoeft dus niet. Ouders mo-

gen dit aanvragen wanneer hun kind 

hieraan toe is. 

Voor het openen van een rekening is 

een geldig legitimatiebewijs van de 

ouders en een legitimatie of zorgpas 

van uw kind nodig. 

Ontwerpwedstrijd 

Er is deze maand ook een ontwerp-

wedstrijd “Ontwerp je eigen biljet”. 

De afbeeldingen van het biljet liggen 

bij de supermarkten en bij ons op kan-

toor. 
Wanneer deze versierd op het kantoor 

in Lunteren wordt ingeleverd ligt er 

wat leuks voor de kinderen klaar. Het 

biljet kan ingeleverd worden tot en 

met 31 oktober, hierna worden de drie 

prijswinnaars bekend gemaakt. Dus 

wie weet heb jij die mooie prijs! 

Van harte welkom 

Iedereen is van 1 tot en met 31 okto-

ber welkom bij DBA-advies | Regio-

Bank. Kom langs bij ons kantoor aan 

de Oranjestraat 6 in Lunteren. 

De koffie, limonade en de cadeautjes 

staan klaar!

Opbrengst 

Nierstichting

Lunteren – In de week van 14 t/m 19 

september was de landelijke collecte 

voor de Nierstichting.

In Lunteren werd het mooie bedrag 

van € 5.913,50 opgehaald. De gevers 

en collectanten worden bedankt voor 

hun inzet.

Het thema dit jaar was: Geef nierpati-

enten hun leven terug.

Trimbaan Wekerom geopend

WEKEROM - Wethouder v.d. Schans van Gemeente Ede 

heeft vrijdagmiddag 9 oktober op een symbolische manier 

de nieuwe trimbaan in Wekerom officieel geopend. Rond-

om (en in) de wadi achter het Kulturhus en de School met 

de Bijbel aan het Dorpsplein zijn de afgelopen tijd tal van 

nieuwe toestellen geplaatst voor jong en oud. Zo kan o.a. de 

wadi nu overgestoken worden met een trekvlot.

Enkele jaren geleden bleek dat er vanuit de bewoners zeker 

animo voor was om deze trimbaan te realiseren, meldt de 

Belangenvereniging Wekerom.

Met subsidie van de provincie, de gemeente Ede, en o.a. de 

wijkwaardebonnen zijn de mooie toestellen uiteindelijk tot 

stand gekomen. Sportservice Ede heeft meegedacht over de 

toesteltypes.

Er is afgesproken dat alle sportverenigingen hier uiteinde-

lijk gebruik van kunnen maken. “Ook de school heeft er 

intussen al gymlessen gegeven, dus het wordt al optimaal 

gebruikt”, aldus de Belangenvereniging. 

De wethouder: “Het heeft even geduurd voordat het alle-

maal zover was, maar we zijn blij dat dit project met initi-

atief van de inwoners van Wekerom uiteindelijk gelukt is.”

EDERVEEN – De Hoofdweg in 

Ederveen gaat op de schop. Tussen 

de Spinnebosweg en de Lunterse 

Kade worden wegwerkzaamhe-

den uitgevoerd. Hiervoor wordt 

de Hoofdweg opengebroken en zal 

het (doorgaande)verkeer in en om 

Ederveen grote hinder ondervinden. 

In opdracht van de gemeente Ede 

voert Aannemingsmaatschappij van 

Gelder de opdracht uit. De werk-

zaamheden zullen plaatsvinden in 

de periode van 26 oktober tot 27 

november 2020. Aanwonenden en 

bewoners hebben een brief in de bus 

gehad.

Het project kent twee fases 

Fase 1, van 26 oktober t/m 30 oktober 

– Hoofdweg Ederveen van de kruising 

Spinnebosweg t/m kruising Bruine-

horst – Bruinehorst vanaf de kruising 

Hoofdweg t/m de kruising Lunterse 

Kade (zie kaartje links).

Fase 2, van 2 november t/m 27 no-

vember – Hoofdweg Ederveen van de 

kruising Schras t/m de kruising Brui-

nehorst (zie kaartje rechts).

Wat staat er te gebeuren?

Op de Hoofdweg en Bruinehorst Eder-

veen tussen de Spinnebosweg en de 

Luntersekade, is op een aantal loca-

ties spoorvorming ontstaan. Op deze 

locaties en rond de putranden vervan-

gen we het asfalt. Onderhoud aan de 

rioolputten en het rioolstelsel tussen de 

Bruinehorst en Schras.

Het vervangen van straatwerk van de 

punaises (ronde drempels) op de krui-

singen de Zicht, Hortensiastraat, Se-

ringstraat en Bruinehorst.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de 

Hoofdweg afgesloten voor verkeer. 

Men kan twee omleidingen volgen:

1) Oostelijke omleiding: Via de Mei-

kade, Luntersekade en Tienminuten-

weg  -  2) Westelijke omleiding: Via 

de Brinklanderweg, Munnikenweg, 

Veerweg en N224.

Hulpdiensten

De hulpdiensten rijden bij calamitei-

ten te allen tijde door het werkvak. 

De wegen blijven zoveel mogelijk be-

schikbaar voor brandweer, ambulance 

en politie. Om dit mogelijk te maken   

worden ook extra verkeersregelaars 

ingezet tijdens de asfaltdagen op 28 en 

29 oktober.

Wegwerkzaamheden aan de Hoofdweg en het riool

Doorgaand verkeer Ederveen maand lang niet mogelijk

Foto: Gerwin van Luttikhuizen.

Kom sparen en ontvang een cadeautje! 

Kinderspaarweken bij RegioBank

DE LUNTERSE KRANT IS EEN WEKELIJKS NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD VOOR LUNTEREN EN OMGEVING  |  06 - 53 14 84 23   |  WILLEM@LUNTEREN.COM

DE LUNTERSE KRANT IS EEN UITGAVE VAN LUNTEREN MEDIA BV 

JAARGANG 21 - NR. 41
WOENSDAG 21 OKTOBER 2020 

WILLEM@LUNTEREN.COM 
06 53 14 84 23

HDEROOY@INTROWEB.NL  
06 25 231 976

SPREUK 
VAN DE WEEK

In oktober korten de dagen 2 uur.

Brengt oktober veel vorst 
en wind, zo zijn januari 
en februari zeer mild.

Actie Lesbos 
hygiëne producten: 
hartelijk bedankt!

We willen iedereen, die op welke wij-
ze dan ook heeft bijgedragen aan de 
actie voor de vluchtelingen op Lesbos, 
heel hartelijk bedanken!
Er zijn duizenden stukken zeep, hon-
derden tubes tandpasta, tandenbor-
stels, en flessen shampoo ingezameld.
Ook hebben we veel pakken pampers 
en maandverband kunnen kopen van 
de giften die we gekregen hebben.
We zijn dankbaar dat er zoveel mensen 
hebben meegeholpen uit Lunteren en 
omstreken.
Inmiddels is alles ingepakt in dozen.

Tijdens de ontmoetingen in de winkel-
ruimte, kwamen we steeds weer op het 
punt terecht, dat de situatie zo inge-
wikkeld en uitzichtloos lijkt. 
Toch was iedereen het erover eens: We 
mogen onze naaste medemens in nood 
niet in de steek te laten!
We mogen niet wegkijken en we heb-
ben de taak om te doen wat we kunnen 
doen, met de mogelijkheden die wij 
daarvoor hebben gekregen.
DV-eind oktober zullen alle dozen 
naar Nieuw-Lekkerland worden ge-
bracht, waar CRR alles verder inpakt 
voor het transport.
Begin november zal een vrachtwagen 
met hulpgoederen vertrekken naar 
Lesbos.

Nogmaals heel hartelijk dank namens 
CRR, Eléanne Biesheuvel, Mirjam 
Dijs en anderen die mee hebben ge-
holpen en de actie steunden.

LUNTEREN – In vijf jaar is Adri-
aan Jansen bekend geworden als de 
man van de DIO. Hij introduceerde 
deze drogisterij formule in Lunte-
ren en met succes. Gesteund door 
zijn medewerksters groeide de DIO 
uit tot een begrip en waar je terecht 
kon voor allerhande vragen met be-
trekking tot de gezondheid. 
“Drogist ben je met je gehele team. 
Het is fantastisch mooi klanten te 
kunnen helpen wat betreft hun ge-

zondheid.” Adriaan wordt er heel 
gepassioneerd van hoe mensen op-
knappen. “Daar doen wij het als 
team voor!”
Woensdag 28 oktober heropend de 
winkel in Lunteren als DA.

Als laatste DIO wordt de winkel in 
Lunteren momenteel omgebouwd 
tot een DA-drogist. Eerder dit jaar 
besloten beide drogisterijketens hun 
krachten te bundelen en verder te gaan 

onder de vertrouwde DA-naam. De 
Lunterse DIO is de laatste van de ruim 
220 DIO’s die een metamorfose onder-
gaat naar de DA. 
Gedurende de ombouw is de winkel 
opengebleven en worden klanten op 
de vertrouwde wijze geholpen. Zij 
hadden al enige tijd in de gaten dat er 
iets ging veranderen.
Adriaan: “Wij kregen van klanten al 
door dat zij iets in de gaten hadden. 
Het viel ze op dat er geen DIO-folder 
meer in de bus lag en van heel veel 
mensen kregen wij te horen hoe het 
eigenlijk zat.”
Een teken dat klanten begaan zijn met 
het wel en wee van de winkel. 

Onder de DA-formule blijft het assor-
timent nagenoeg hetzelfde. Wel zijn 
er nieuwe elementen hieraan 
toegevoegd. Natuurlijk zullen 
artikelen van het DA-huis-
merk deel gaan uitmaken 
van het aanbod. Ook kunnen 
klanten in de nieuwe winkel 
terecht voor exclusievere geu-
ren en make-up producten.
Bijzonder is ook het tappen 

van je eigen parfum. Hier wordt een 
speciale wand voor ingericht. “Het 
zijn kopieën van grote parfummerken 
met nagenoeg dezelfde exclusieve 
geuren. Dit is een noviteit voor Lunte-
ren en omgeving.”

Adviezen hebben effect
Veel voldoening haalt het team uit de 
adviezen die zij klanten kunnen geven 
in deze coronatijd. 
“Wat wij doen is klanten zo goed mo-
gelijk te adviseren. Zij hebben ook in 
onze DA winkel keuze uit diverse pro-
ducten bij corona. Wij hebben gemerkt 
dat onze adviezen effect hebben en dat 
mensen in quarantaine rap opknappen. 
Dat geeft ons team veel voldoening.”

Benadrukt wordt dat, bij thuis quaran-
taine, de mogelijkheid bestaat DA-pro-
ducten ook aan huis zijn te bezorgen.

Elders in deze Lunterse Krant 
zes pagina’s met DA aanbiedingen.

Geluksmoment! 
Afgelopen week reden wij in de late namiddag op de Hoge Veluwe en plotseling zagen we het bekende hert Hubertus heel stoer op een weide staan. Alhoewel zijn linkeroog dicht bleef vanwege blindheid, kon hij met het rechter alles goed overzien. 
Daarna ging hij weer rustig zitten, zo te zien van een afstand leek hij lichamelijk aardig goed in conditie. Een pak van ons hart, gelukkig maar. Voorlopig zal hij zich wel redden met het ene oog, we hebben dit wel vaker gezien bij herten, maar 

ook bij het reewild, dat kan soms jarenlang goed gaan. Met zijn 9-jarige leeftijd, is hij in de kracht van zijn leven, mede ook hierom, heeft het echt geen enkele zin, om nu al allerlei voorspellingen te doen over de toekomst van Hubertus.  
Want... de tijd zal het ons wel leren hoe het verder met hem zal gaan!
Louis en Fransien

Meer foto’s en films: www.de-veluwenaar.nl                     Foto: ©Louis Fraanje

DIO in Lunteren wordt DA drogist
Drogist ben je met het gehele team

Foto’s: De ombouw naar DA 
drogisterij is in volle gang.
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Formaat:

265 mm x 395 mm 
(breedte x hoogte)

Prijs:

€ 495,- excl. BTW 

Formaat:

265 mm x 195 mm 
(breedte x hoogte)

Prijs:

€ 285,- excl. BTW 

Formaat:

130 mm x 195 mm 
(breedte x hoogte)

Prijs:

€ 185,- excl. BTW 

Formaat:

130 mm x 95 mm 
(breedte x hoogte)

Prijs:

€ 95,- excl. BTW 
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