
WEKEROM – Gelijk met het 
nieuwe jaar zijn de werkzaamheden 
tot sloop van het silopand van 
start gegaan. Begin februari moet 
het gehele terrein kaal opgeleverd 
worden. In februari starten de eerste 
werkzaamheden voor de realisatie 
van het nieuwe Silo-complex.

Op de plek van het huidige 
silopand verrijst in 2023 een 
modern winkelcentrum met grote 
parkeergarage en 32 appartementen. 
De bouwer van het Silo-complex is 

geworden Bouwbedrijf van Driesten 
uit Harskamp.

Sloopproces
Voordat het zover is, is er nog veel 
werk te doen. De afgelopen week, 
week 1, werd gebruikt voor het 
strippen van het pand en de directe 
omgeving. De daaropvolgende fase is 
inmiddels van start gegaan. Deze week 
en volgende week worden de lagere 
gedeelten gesloopt. 

In week 4 komt het spectaculairste 

deel van de sloop aan bod. Het grote 
silogebouw wordt dan in delen 
ontmanteld. In week 5 moet het gehele 
terrein worden opgeleverd.Dan is, 
na bijna een eeuw, het aanzicht van 
Wekerom totaal veranderd. Geen 
beeldbepalende silo meer, maar een 
open vlakte. Het zal even wennen zijn.

Met enige regelmaat houdt de Lunterse 
Krant u op he hoogte van het gehele 
proces van sloop en bouw. Dit zal 
veelal gebeuren aan de hand van foto’s 
en artikelen ter verduidelijking.
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Wegwerkzaamheden rondom kruispunt 
Dorpsstraat /Honskamperweg

LUNTEREN - Vanaf januari 2022 
wordt  er in opdracht van de gemeente 
Ede gewerkt in de Kastanjelaan, 
Dorpsstraat, Honskamperweg 
en Zandkampweg te Lunteren. 
Aannemingsmaatschappij Van 
Gelder gaat deze werkzaamheden 
uitvoeren. 

Wat gaan ze doen
In de Dorpsstraat, Zandkampweg 
en Honskamperweg wordt het riool 
vervangen en wordt de rijbaan 
opnieuw bestraat. 

De Kastanjelaan krijgt een nieuwe 
riolering, gas- en waterleidingen, de 
bestaande klinkers komen terug en er 
worden nieuwe bomen geplant. 
 
Planning
Als de weersomstandigheden het 
toelaten, starten de werkzaamheden 
op 10 januari. De activiteiten duren 
circa drie maanden. De aanwonenden 
zijn per brief reeds geïnformeerd over 
de werkzaamheden. 

Bereikbaarheid
Het werk wordt in fases uitgevoerd. 
Fietsers en voetgangers kunnen de 
werkzaamheden blijven passeren. 
Doorgaand autoverkeer wordt 
omgeleid via Westzoom en Postweg. 
Fietsers worden omgeleid via 
Beeklaantje en Honskamperweg.  
Hulpdiensten hebben in geval 
van nood altijd toegang tot het 
werkgebied. Zij zijn op de hoogte van 
de werkzaamheden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de 
werkzaamheden, dan kunt u contact 
opnemen met Max van Dalen van Van 
Gelder op mvandalen@vangelder.
com. U kunt de werkzaamheden ook 
volgen in de Van Gelder Werk in 
Uitvoering App. Deze is te vinden in 
de AppStore (Apple) en Google Play 
(Android). Als u zoekt op Lunteren, 
ziet u het project Kastanjelaan. U 
kunt hier de voortgang van het werk 
volgen, de planning inzien en direct 
meldingen doen aan ons.

Schilderij ‘Tweespan getrokken door tinkers’ verkocht
LUNTEREN - Enkele dagen 
voor Kerst 2021 kreeg Herman 
Blokzijl via zijn ex-schoondochter 
Janneke de Lunterse krant te zien. 
Daarin stond een veiling van een 
schilderij van Mandy Nellestein. 
Op dat schilderij staat de vader van 
Janneke met de tinker tweespan die 
hij altijd heeft gehad.

“De zoon van Janneke heet Jake en is 
8 jaar en wij zijn gemeenschappelijke 
grootouders van Jake. Al snel werd 
het idee opgevat dat dit schilderij 
in de familie moest blijven en ben 
ik mij ervoor gaan inzetten om het 
te verkrijgen,” vertelt Herman. Met 
een paar familieleden hebben zij de 
aankoop gerealiseerd.

“Nog een reden dat wij het schilderij 
wilden bemachtigen is het feit dat 
de moeder van Janneke en Gert met 
ditzelfde tweespan door haar man 
Joop ten grave is gebracht waarvan 
wij allen getuige waren.”  De kerk 
op de achtergrond van het schilderij 

is de kerk waar de afscheidsdienst 
is gehouden. Dus hiermee heeft het 
schilderij voor de hele familie best 
veel emotionele waarde. Naast de 
emotionele waarde vindt de familie 
het ook een prachtig schilderdij dat 
gemaakt is door Mandy Nellestein. “In 
ieder geval prijzen wij ons gelukkig 

dat wij de hoogste bieder waren en 
het schilderij in de familie komt en zal 
blijven.”
De opbrengst van het schilderij is door 
de Lunterse Krant beschikbaar gesteld 
aan Lunteren Aktief en zal worden 
besteed aan nieuwe meubels voor 
buurtcentrum ‘De Schakel’. 

Gratis menstruatie producten en cadeautjes 
in het weggeef-kastje in Lunteren

LUNTEREN - 1 op de 10 
vrouwen heeft soms geen geld 
voor maandverband of tampons. 
Zij moeten dan bijvoorbeeld wc-
papier gebruiken. Of ze kiezen er 
noodgedwongen voor om thuis te 
blijven van werk, school of vrienden. 

In de woonwijk ‘de Haverkamp’ 
is er sinds een aantal weken een 
‘menstruatie uitgiftepunt’ gekomen. 
Dit is een kastje waar mensen met 
een smalle beurs gratis producten 
kunnen pakken voor de menstruatie. 
Het uitgiftepunt wordt o.a. aangevuld 
met producten van Stichting 
Armoedefonds.

Ook liggen er een aantal cadeautjes 
voor kinderfeestjes zodat elk kind 
met een cadeautje op een feestje kan 
komen. Ouders kunnen dit indien 
nodig gratis uit het kastje halen.

Dit uitgiftepunt is een laagdrempelige 
manier om mensen te helpen, ze hoeven 
niets uit te leggen. Ze komen gewoon 
langs en nemen mee wat ze nodig 

hebben.Heeft u een opmerking, vraag 
of kunnen we op een andere manier 
helpen? Kijk op de facebookpagina 
‘weggeef kastje Lunteren’ en stuur 
gerust een berichtje.

Zijaanzicht van het slooppand.                                 Foto door Henk de Rooy

Foto van de werkzaamheden aan de Dorpsstraat ter hoogte van de Honskamp.     

Overdracht van het schilderij door Ad Beckers van Lunteren Aktief en Willem de Frel.

Sloop silopand Wekerom begonnen

Het weggeef-kastje.



Alles bij ons vers van het mes:

Jong belegen kaas €8.49
per kilo

100 gramPepercervelaatworst €1.98

100 gramBlikboterhamworst €0.75

100 gramSchouderham €1.39

200 gramKipkerrie salade €2.98

32 rollenEdet comfort toiletpapier €9.99

vanafHertog IJs 900 ml. €2.75

750 mlOla Viennetta €2.25

750 gramAviko pommes duchess €1.25

90 wasbeurtenAriël waspoeder €22.95

(Aanbiedingen geldig in week 50 - t/m zaterdag 18 december)
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

€2.98Old Amsterdam 
vegetarische bitterballen

10 stuks

Van de Echte Bakker:

Appelflappen 5 voor €7.50
Stollen van de Echte Bakker: bestel ze tijdig! 

Groot assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten.

FAMILIEBERICHTEN

Bevorderd tot Heerlijkheid

Door ons omringd heeft de Heer haar Thuisgehaald

Guido Maggeltje 
van Oord - van Herk

weduwe van Oubaas Jan Cornelis van Oord

* 26 september 1923                 † 4 januari 2022

Jannie van Herk
Marian & Jan
Jantien & Etienne
Maartje & Jeroen

Teije & Stephanie
Noortje & Dennis
Rick, Cas en Mees
Jack en Saar

Familie van Oord, De Kwekerij 62, 3741 WM  Baarn

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vlinders

probeer ze niet 
te vangen
de vlinders,
laat ze gaan
niet weten - 
en het antwoord 
niet verlangen
bevangen
in het wonder 
staan.

Toon Hermans

Het verdriet en gemis blijven, maar de vele         
blijken van medeleven die wij zowel persoonlijk 
als schriftelijk mochten ontvangen na het 
onverwachts overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma, omi en maatje

Elisabeth Donkelaar
Lies

hebben ons goed gedaan.
Hiervoor willen wij u bedanken. 

Lunteren, januari 2022

Marjo en Fred

Joke en Martin
   Anna en Jasper
      Kimberley
       Jannick
       Mylène
   Wendy en Jan Hendrik

Gijs 

en verdere familie 

Door Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Heere, Die leven heeft 
gegeven, na dagen van hoop en vrees op Zijn tijd en op Zijn wijze tot Zich 
genomen ons innig lieve kleindochtertje, en ons lieve nichtje 

Eloïse Hendrika Gaasbeek 

-Eloïse- 

Tweelingzusje van Isé 

Geboren 29 december 2021 Overleden 6 januari 2022 

Sterke de Heere Peter en Jolise, Isé en Yeshua 
met dit grote verlies. 

Opa en oma Gaasbeek 
 
Charlotte en Erik 
Henrieke, Ruard, Nathalie 
 
Erik en Kim 
Joah 

Ederveen, 
6 januari 2022 

Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen 
niet; want voor hen is het Koninkrijk Gods 

Markus 10:14b 

www.dbl-lunteren.nl

Meulunterseweg 34
6741 HN Lunteren

0318 482462 
info@dbl-lunteren.nl

creativiteit 
schept ruimte

(Aanbiedingen geldig in week 02 - maandag  10 jan. t/m zaterdag 15 jan )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

€1.29Ontbijtspek 100 gram

€1.19Snijgrilworst 100 gram

€0.95Gebraden Gehakt 100 gram

€1.99Zalmsalade 100 gram

€1.39Vers gesneden Hutspot 750 gram

€0.99Dubbel Frisss div. smaken       1,5 liter 

Page toiletpapier 40 rollen €11.99

Bildstar Aardappelen €14.95
25 kilo

Van de Echte Bakker €4.95
Gelderse Verleiding 5 voor

Belegen kaas €8.95
per kilo



Henk de Rooy

LUNTEREN – “We zijn in een 
positie gevangen, waar we niet 
onderuit kunnen”, is de algemene 
reactie van winkeliers in Lunteren. 
Wat steekt is de willekeur aan regels 
en verordeningen met betrekking 
tot de lockdown.
Of zoals een ondernemer het 
verwoordt: “Wij hebben jaren hard 
gewerkt om een goed lopende 
zaak op te bouwen. En door deze 
extreme maatregelen wordt ons het 
ondernemen onmogelijk gemaakt en 
de middenstand om zeep geholpen.
In Lunteren, en ook elders in het 
land, zijn ze de lockdowns inmiddels 
spuugzat. In navolging van diverse 
plaatsen in Nederland hielden de 
winkeliers in Barneveld dinsdag 11 
januari een lawaaiprotest.

Ludieke actie
In Lunteren is aanstaande zaterdag 15 
januari tussen 10 en 16 uur een ludieke 
actie om een tegengeluid te geven. 
Dan bieden de winkeliers en andere 
ondernemers je een kopje koffie aan bij 
hun winkel. Tijd voor een gesprekje, 
of het afhalen van een bestelling. Via 
o.a. posters worden klanten op de 
hoogte gebracht van de deelnemende 
winkeliers. Volg ook Lunteren 
Centrum op Facebook of Instagram 
voor het laatste nieuws omtrent deze 
actie.De kern van het Lunterse protest 
is dat het water de ondernemers tot 
bijna over de lippen staat. Ze trekken 
het niet meer, ze willen het niet meer. 
Kortom, ze zijn er klaar mee en geven 
aan dat men aan het verzuipen is. 
Natuurlijk is er de hoop dat we snel 
open mogen, maar bij het maken van 
deze krant was dat nog niet bekend en 
lijkt het daar allerminst op. 

De ondernemers hebben de steun 
van de plaatselijke overheid gemist. 
Eigenlijk komen ze tot de conclusie 
dat er vanuit de gemeente niemand 
gezien is dan alleen de handhavers, en 
dat steekt! 

Einde lockdown
Winkeliers hebben laten zien dat 
zij heel duidelijk weten hoe om te 
gaan met maatregelen als 1.5 meter, 
hygiëne, mondkapjes en plastic 
schermen. Zij en hun klanten hebben 
voor het ingaan van de lockdown 
blijk gegeven van discipline. Met 
deze lockdown voelen zij zich dan 
ook geschoffeerd. Heel veel branches, 
mogen openblijven onder de mom van 
essentiële winkelketens, terwijl vele 
winkeliers het nakijken hebben. 

Maar, zult u als lezer mogelijk 
opmerken: De ondernemers krijgen 
toch steun?Een vraag die is voorgelegd 
aan ondernemers en winkeliers. “Wij 
krijgen geen tot onvoldoende steun. Je 
moet aan zoveel regeltjes voldoen om 
uiteindelijk maar een fractie van het 
bedrag te krijgen. Maar verreweg de 
meeste kleine MKB-ers krijgen niks, 
nada, noppes! Praat mij niet over steun 
uit Den Haag!” De stoom komt uit de 
oren van deze ondernemer: “Dit is de 
allergrootste leugen die er bestaat. Ik 
ben er echt he-le-maal klaar mee.”
Om dan te lezen dat er in België en 
Duitsland 30% tot 300% meer omzet 
is gedraaid in de maand dat wij nu 
gesloten zijn doet zeer. Enorm veel 

zeer. Dat Nederlanders hun geld uit 
gaan geven over de grens terwijl 
wij hier met de deuren gesloten 
moeten blijven in een, voor heel 
veel ondernemers, drukste tijd van 
het jaar!? Dan zie je het soms even 
niet meer zitten, aldus een Lunterse 
ondernemer. 

Dalende cijfers
Opmerkelijk is ook dat het aantal 
ziekenhuis opnames fors aan het dalen 
is, dat geldt ook voor de IC-opnames. 
Gezien deze trend kan het toch niet 
anders dat de lockdown zaterdag tot 
een verleden behoort. Dat ondernemers 
en winkeliers weer de kans krijgen te 
doen waar ze goed in zijn, betrokken 
zijn met de samenleving, klanten te 
woord staan en advies geven. 

De oproep is dan ook: Blijf de lokale 
winkels bezoeken, zij zijn de motor 
en de kracht van de 
dorpse levendigheid. 
Een goedlopende 
winkelstraat is in 
het belang van de 
leefbaarheid van een 
dorp en is van groot 
m a a t s c h a p p e l i j k 
belang!
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Doeners gevraagd

Ooit zei een Schotse collega tegen mij: ‘We don’t need strategists, but people who 
get things done.’ Geen strategen, maar doeners, praktijkmensen hebben we nodig. 
We slaan door in het bedenken van zaken die vervolgens onuitvoerbaar blijken te 
zijn. En dan zijn we boos en begrijpen niet dat het zo uitpakt.

Van de volkomen terechte zorgbonus werd 800 miljoen meer uitgekeerd dan ver-
wacht. 2,2 miljard in plaats van 1,4. 800 miljoen, dat is grofweg 2 jaar de begro-
ting van Ede. Winkeliers geven aan dat zij 5,5 miljard schade hebben. Daar was 
die 800 miljoen beter aan besteed. Kamerleden riepen schande. Het kabinet liet 
vaag blijken dat dit te verwachten was. 

Onder druk van diezelfde kamer moest het snel en moest er nog bij. En de ont-
vangers vertellen dat die uitkering nog even zou duren en dat men zou controleren 
aan wie betaald werd, was ook niet te verkopen. Niemand weet hoe je dit snel en 
goed kan uitvoeren. En niemand durft dat ook te zeggen.

De afdoening van de toeslagen-affaire was op 200 miljoen begroot. Tot nu toe is 
het 5,5 miljard. Let op het zijn steeds miljoenen vergeleken met miljarden. Nu 
blijkt er ook aan Bulgaren uitgekeerd te worden. Die Bulgaren ontvingen in 2013 
in hun land gewoon kindertoeslag ook al hadden zij geen kinderen. De kamer 
schreeuwde moord en brand en eiste een keiharde fraudeaanpak, een staatsecre-
taris trad af. We weten nu waar die aanpak toe geleid heeft. De kamer roept weer 
schande, er komt een parlementaire enquête.

We zijn gewoon niet in staat om systemen te bedenken om het te doen. De Belas-
tingdienst heeft voor miljoenen nieuwe medewerkers aangetrokken om dit te be-
handelen. Nadat overigens zo’n 6 jaar 
geleden iedereen boven de 58 jaar met 
een regeling was weggebonjourd; van-
daar al die lege kantoren die nu voor 
asielopvang worden ingericht. 

Die medewerkers zullen niet bewust 
aan Bulgaren betalen mag je aanne-
men. Wie doet dat dan? Ik vrees dat 
de software intelligentsia systemen be-
dacht heeft, die perfect zijn, maar in de 
praktijk niet werken omdat de makers 
die praktijk niet kennen. 
Ach, gezeur van een oude columnist 
vrees ik.

Overgenomen van De Veluwenaar 
met tekst van Laurens Tijink

OTTERLO – De wilde zwijnen op de 
Veluwe laten zich ook steeds vaker 
overdag zien en dat komt doordat 
ze honger hebben. Door een gebrek 
aan voedsel gaan de zwijnen nu ook 
vaker bij daglicht op zoek naar eikels 
en noten, aldus boswachter Henk 
Ruseler. De bomen droegen dit jaar 
zeer weinig eikels en beukennootjes. 
Vooral wilde zwijnen zijn hier deze 
winter de dupe van. “Er gaan nu 
zwijnen dood van de honger.”

Stil
In het bos is het deze tijd van het jaar vrij stil. De 
vogels verbruiken zo min mogelijk energie en ze 
laten zich dan ook nauwelijks horen. Als je goed 
om je heen kijkt, dan is er ook deze tijd van het jaar 
toch meer dan genoeg te ontdekken in de natuur, 
vertelt de boswachter van het Nationale Park de 
Hoge Veluwe aan BuitenGewoon-verslaggever 
Laurens Tijink.

Sprookjesbos
Nu de bomen de bladeren hebben laten vallen, is 
goed te zien dat sommige bomen bijna volledig zijn 
bedekt door mos. “Als het zachte strijklicht over 
dat mos heen valt, hoef je niet naar de Efteling, dan 
heb je het sprookjesbos gewoon op de Veluwe”, 
vertelt Ruseler enthousiast tijdens een wandeling. 

En dan komen Ruseler en Tijink ook nog een nest 
tegen van een wild zwijn.
Het voedseltekort maakt ook dat de wilde 
zwijnen de aanwezigheid van mensen minder 
snel opmerken. Ook het varken dat Henk en 
Laurens tegenkomen, is zo druk met het zoeken 
naar eten dat het lang duurt voordat het beest de 
natuurliefhebbers opmerkt.

Half miljoen bezoekers
Het afgelopen jaar bezocht een half miljoen 
mensen Nationaal Park De Hoge Veluwe. In de 
jaren voor de pandemie trok het park jaarlijks zo’n 
600.000 bezoekers. BuitenGewoon Radio is iedere 
zondag tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in 
het programma Zin in Zondag  met Daan Hartgers 
op Radio Gelderland.

Lockdown nekt middenstand:
Middenstand Lunteren beraadt zich op ludieke actie
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Hoe dan?

We zijn het over veel eens met elkaar. Energie is te duur, er is een gebrek aan 
huizen en de zorg is overbelast. Het coronavirus, klimaat en opvang van vluchte-
lingen noem ik bewust niet. Want dat kun je ook ontkennen of tegen protesteren. 
Demonstraties tegen te lage energietarieven of te veel huizen in ons land of dat 
zorgmedewerkers met de duimen zitten te draaien heb ik nog niet gezien.

Vervolgens kun je zeggen, doe dan wat aan deze zaken. Dat lijkt eenvoudig, zorg 
voor meer energiebronnen, bouw huizen en leidt mensen op voor de zorg. Hoe 
dan?
Bij energie raak je meteen verstrikt in welke bron je moet aanboren. Meer Rus-
sisch gas, zon, wind, waterstof, kernenergie. Lobbyisten te over, maar nergens 
een meerderheid te vinden, vrees ik. Over twintig jaar weten we het.

Is het vinden van mensen voor de zorg makkelijker. Ook daar is het meteen; hoe 
doe je het dan. Vergrijzing, de hoogte van het salaris, belastend werk. Boekhou-
ders sluiten meer ziekenhuizen dan er open gaan.
Voor ik u ontmoedig. Bij wonen moet het toch kunnen. We willen allemaal zelf, 
en ook voor onze kinderen of vrienden, prettig en betaalbaar kunnen wonen. In 
de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werden er straten uit de grond ge-
stampt. Na een crisis kunnen we op een of andere manier met drastische maatre-
gelen leven. Let op, ik zeg bewust ná een crisis.

Wonen is een groot goed dat weten we allemaal. Er is een wooncrisis, de druk 
is enorm. En mensen kijken begrijpelijk naar elkaar. Waarom hij wel en ik niet. 
Omdat hij meer geld heeft, een vluchtelingenstatus of via het uitzendbureau als 
arbeidsmigrant in een huis zit. Ook hier sta je zo tegenover elkaar.
Ontwikkel een bouwprogramma, voor 
studenten, starters, doorstromers, ar-
beidskrachten die we nodig hebben. 
De tijd is er rijp voor. 

De partijen die destijds de verhuur-
dersheffing wilden, roepen nu het 
hardst dat die er af moet. Over de zelf-
bewoning zijn we het eens. Dan zijn er 
nog de hordes van stikstof en ruimte. 
Waar bouw je dan? Bedenk dat men-
sen die goed en prettig wonen het beste 
voor hun naasten en omgeving zorgen. 
Die hordes moeten we toch met elkaar 
kunnen nemen?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST
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Jaap woont in Ede, waar hij ondermeer 
De Leven, een initiatief van een groep 
twintigers en dertigers, (mede) heeft 
opgezet. Dit initiatief, Powered by 
Remonstranten, pleit voor een vrij en 
verdraagzaam christendom: daar waar 
geen taboes zijn. Alles mag gezegd 
worden. Met respect voor elkaar en 
elkaars mening (ede.deleven.xyz).

Heeft Vrijzinnig Lunteren dan geen 
dominee? Dat klopt. De pastorale zorg 
doet pastor Marieke de Vries en de vernieuwde 
activiteiten en ondersteuning van het bestuur komen 
van Jaap Marinus. En voor de zondagse vieringen 
zijn er verschillende voorgangers, waardoor er veel 
afwisseling is in die vieringen. Lezingen en andere 
activiteiten zijn de andere pijlers waar Vrijzinnig 
Lunteren op rust.

Het Witte Kerkje, een zonnige toekomst! Al 
ruim 90 jaar is Vrijzinnig Lunteren een actieve 

geloofsgemeenschap in ons dorp. Het prachtige, 
houten Witte Kerkje aan de Kimmijserlaan is het 
warme, inspirerende onderkomen. Een plek waar je 
je thuis mag voelen met alle vragen die je hebt. Waar 
het gaat om jouw zoektocht door het leven en waar  

Het Witte Kerkje jouw ankerplaats en thuishaven 
kan zijn. Samen met Jaap Marinus gaat Vrijzinnig 
Lunteren (vrijzinniglunteren.nl) op pad, een zonnige 
toekomst tegemoet.

LUNTEREN - Sinds het begin van 
dit schooljaar is er een uniek project 
van start gegaan op 5 Lunterse 
Basisscholen. De leerlingen van het 
Nederwoud, OBS de Sprong, De 
Bron, de Triangel en De Wegwijzer 
krijgen allemaal structureel 
muziekles aangeboden op school.

Deze lessen worden verzorgd door 
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid.  
Jaarlijks werden de basisscholen al 
bezocht in aanloop naar de cursus 
Algemene Muzikale Vorming. Deze 
introductie-les was gericht op een 
bepaalde leeftijd. Het scholenproject 
gaat veel verder dan één georganiseerde 
les op school. Elke klas krijgt met een 
vorm van muziek te maken. 

De kleuterklassen krijgen een 
voorstelling aangeboden van de 
Vertellende Piano. Voor de groepen 
3 en 4  krijgen de leerkrachten 
handvatten van onze professionals 
om hun leerlingen muziek te laten 
ontdekken. Met behulp van de 
muziekinstrumenten die op de 

school aanwezig zijn krijgen zij 
aanwijzingen hoe ze deze kunnen 
inzetten tijdens de muzieklessen. 
Hiervoor zijn de muziekkasten op 
de scholen aangevuld. De docenten 
van KNA verzorgen in groep 5 maar 
liefst 10 weken muzieklessen op echte 
muziekinstrumenten. Deze periode 
wordt afgesloten met een concert. De 
groepen 6, 7 en 8 gaan ook aan de slag 
met muziek maken, de nadruk ligt dan 
op het zelf creëren van muziek. Daarbij 
moet je denken aan musicaltraining of 
het schrijven van een klassenlied. 

In augustus is KNA gestart op 
het Nederwoud en op de Sprong. 
Afgelopen 6 november werd dit 
feestelijk afgesloten met een concert 
in Ut Sporthuus. Voorzitter Jantine 
Neutel: “Ik ben apetrots op dit project. 
De samenwerking met de scholen 
is super. Het enthousiasme van de 
kinderen waarmee muziek wordt 
gemaakt, de trotse koppies van de 
kinderen maar ook van de ouders, dat 

is toch wel waar je het voor doet. We 
proberen de connectie te maken tussen 
binnen en buitenschoolse activiteiten. 
Natuurlijk hopen we daarbij op aanwas 
voor onze vereniging”

Aan dit project hangt ook een 
behoorlijke begroting. Hiervoor zijn 
diverse instellingen aangeschreven 
voor subsidies. Een aantal van hen 
heeft ook al een toezegging gedaan. 
Zo mochten we van de Rabobank 
een cheque in ontvangst nemen van 
maar liefst € 7.500,-. Ook hebben de 
kinderen afgelopen september een 
krasactie gehouden. 

De begroting is nog niet helemaal 
sluitend. De komende 2 jaren hebben 
we nog wel een uitdaging om het 
geheel sluitend te krijgen, maar een 
ieder die al een bijdrage geleverd 
heeft willen we bedanken. Middels de 
krasactie en een volle Ut Sporthuus 
hebben we kunnen zien dat de Lunterse 
bevolking toegewijd is aan het project!

Meer muziek in de klas, scholenproject KNA Lunteren

LUNTEREN - De Lunterse Boer heeft haar 
activiteiten uitgebreid met een webshop: 
www.dlb-thuis.nl

Hierin is alles wat we bieden op het gebied van 
‘TO GO’ gebundeld. De corona omstandigheden 
zorgen opnieuw voor uitdagingen en deze gaan 
we dan ook graag aan.Gelukkig is het voor nu 
natuurlijk ook gewoon mogelijk om ons restaurant 
te bezoeken, echter is niet iedereen in het bezit van 
een QR-code of kiest er toch liever voor om thuis 
te genieten.

“Vandaar dat wij graag onze heerlijke specialiteiten 
bij u thuis laten proeven”, aldus Ko Bostelaar.
Bestellen via dlb-thuis.nl is erg eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk.We zien de bestelling graag 
tegemoet en laten u thuis Genieten met een 
Glimlach!Eén van de dingen die je kunt bestellen. 

Culinair genieten zoals bij de Lunterse Boer 
maar dan gewoon thuis!

Henk Ruseler  en Laurens Tijink – Foto: ©Omroep Gelderland

Wilde zwijnen beginnen nieuwe jaar met honger

Reactie vanuit de gemeente

Anne-Jan Telgen: Persoonlijk vind ik het echt onbegrijpelijk en niet uit 
te leggen waarom de ene winkel wel open mag en de andere niet. Voor 
elke ondernemer is de winkel essentieel, dat hoeft een overheid niet 
te bepalen. De maatregelen worden helaas in Den Haag bepaald, daar 
kunnen wij in het gemeentehuis niets tegen doen. Het enige dat wel kan is 
meedenken, kijken naar wat wel kan, aangeven dat we het er niet mee eens 
zijn richting Den Haag en medeleven tonen. Een ludieke actie vanuit de 
middenstandsvereniging kan ik dan ook alleen maar steunen!                

    Vanuit CDA-Ede hebben wij rond de kerstdagen geprobeerd om 
zoveel mogelijk Lunterse winkels een hart onder de riem te steken met 
een persoonlijke kaart, dat werd al erg gewaardeerd. Het college van 
Burgemeester en Wethouders roept iedereen op om niet alles nu bij de 
grote online spelers te kopen maar juist; koop lokaal, daar zijn diverse 
filmpjes over verspreid. Daarnaast zijn we op dit moment een raadsbrede 
brief aan het opstellen richting het kabinet om de keuzes die gemaakt zijn 
te heroverwegen, net als gemeente barneveld gedaan heeft.

koffie
zaterdag
15 januari

kom langs voor 
een gratis kopje 

Lunteren Centrum

de koek is op....

LUDIEKE ACTIE

Kom naar het centrum, bestel je spullen bij de deur en 
maak een praatje met de Lunterse ondernemers

van 10 tot 16 uur 
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Geldig in week 20
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 mei 2021

20/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
**Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***De producten die meelopen in deze actie zijn te herkennen aan de 3 voor 9.- actie BBQ sticker en zijn de hele zomer geldig.

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

Bestel op plus.nl of met de PLUS app.
Bekijk de producten en voorwaarden op

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

PLUS Garnalen
Hollandse gepelde-, grote-, 
roze- of cocktailgarnalen, 
bakje 100 gram
Per bakje
Bijv. PLUS Hollandse 
gepelde garnalen, 
bakje 100 gram

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

Tijger wit, extra donker of volkoren zonnepit, heel brood
• Korenlanders Rozenbol Spelt of wit, zak 4 stuks
• Lekker lang lekker bollen Zak 8-12 stuks
• Bourgondische appeltaart Per stuk
• Kaasuienkruier Per stuk
Combineren mogelijk

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

Amstel Radler, Desperados, 
Hoegaarden of Apple Bandit
Alle sets met 4-6 flesjes of blikjes à 25-33 cl, 
combineren mogelijk
2 sets**
Bijv. Amstel Radler citroen, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    
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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
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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 
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-
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Alle varianten, 
uit de koeling, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
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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
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1+1
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
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PRIJS
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2.14   1.07
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Vin De France 
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Saint Mont
Alle flessen à 75 cl
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Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
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2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99
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3.79
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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
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2e
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PRIJS

Lentebok
Alle varianten à 30-50 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks**** 
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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

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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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 | 
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plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 45 zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

45/21 
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    .

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

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

Honig Maaltijdmix of soep
Alle enkelpakken
Per pak 
Bijv. Honig Kippensoep, pak 53 gram

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

Douwe Egberts 
Aroma rood snelfi lterko�  e 
Alle enkelpakken à 500 gram of ko�ebonen
Alle zakken à 500 gram, combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties & D.E. Café

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

Aardappelen
Kruimig, vrij vastkokend of vastkokend, zak 2,5 kilo, 
combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. PLUS Nederlandse Kruimige aardappelen, 
2 zakken à 2,5 kilo 

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

Friesche Vlag Latte Pak 500 ml 
of halvamel Pak 455 ml, combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Friesche Vlag Halvamel, 2 pakken à 455 ml

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers
Combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Garden Gourmet Gegrilde stukjes, 2 pakken à 175 gram

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

Hero Cassis of First Choice Cola  
Alle flessen à 1,25-1,5 liter, combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. Hero Cassis zero, 2 flessen à 1,25 liter

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

Alle Jimmy’s 
Popcorn
Combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. Jimmy’s Popcorn original salt, 
2 zakken à 80 gram

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

 

PLUS 
Blauwe bessen 
of frambozen
Schaaltje 125 gram, 
combineren mogelijk
2 schaaltjes **
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 
2 schaaltjes à 125 gram

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

 Lipton Ice tea 
    Alle flessen of pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 flessen à 1,5 liter

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

 Pickwick Lekker fris of 1-kops thee
    Lekker fris of 1-kops thee fruit, groen, rooibos, kruiden, 
spices of joy, alle doosjes à 10-20 stuks, combineren mogelijk   

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

Coolbest Sap Alle pakken à 1 liter, 
smoothie Alle fl essen à 330 ml
of fruitontbijt Alle fl essen à 750 ml

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

50/21 
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    .  

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 50
zondag 12 t/m 
zaterdag 18 december

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

smoothie Alle fl essen à 330 ml
of fruitontbijt Alle fl essen à 750 ml

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!
Bestel met de PLUS app of op plus.nl en 
haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.

*Uitgezonderd PLUS Express. 
 Bezorging of ophalen op uiterlijk 18 december 2021.

Bestel met de PLUS app of op plus.nl en Bestel met de PLUS app of op plus.nl en 
haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.

*Uitgezonderd PLUS Express. 
 Bezorging of ophalen op uiterlijk 18 december 2021.

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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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 20
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 mei 2021

20/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
**Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***De producten die meelopen in deze actie zijn te herkennen aan de 3 voor 9.- actie BBQ sticker en zijn de hele zomer geldig.

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

Bestel op plus.nl of met de PLUS app.
Bekijk de producten en voorwaarden op

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

PLUS Garnalen
Hollandse gepelde-, grote-, 
roze- of cocktailgarnalen, 
bakje 100 gram
Per bakje
Bijv. PLUS Hollandse 
gepelde garnalen, 
bakje 100 gram

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

Tijger wit, extra donker of volkoren zonnepit, heel brood
• Korenlanders Rozenbol Spelt of wit, zak 4 stuks
• Lekker lang lekker bollen Zak 8-12 stuks
• Bourgondische appeltaart Per stuk
• Kaasuienkruier Per stuk
Combineren mogelijk

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

Amstel Radler, Desperados, 
Hoegaarden of Apple Bandit
Alle sets met 4-6 flesjes of blikjes à 25-33 cl, 
combineren mogelijk
2 sets**
Bijv. Amstel Radler citroen, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    
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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
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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
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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, 
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combineren mogelijk
2 stuks** 
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Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram
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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
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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 
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.
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
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Geldig in week 45 zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

45/21 
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    .

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

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

Honig Maaltijdmix of soep
Alle enkelpakken
Per pak 
Bijv. Honig Kippensoep, pak 53 gram

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

Douwe Egberts 
Aroma rood snelfi lterko�  e 
Alle enkelpakken à 500 gram of ko�ebonen
Alle zakken à 500 gram, combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties & D.E. Café

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

Aardappelen
Kruimig, vrij vastkokend of vastkokend, zak 2,5 kilo, 
combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. PLUS Nederlandse Kruimige aardappelen, 
2 zakken à 2,5 kilo 

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

Friesche Vlag Latte Pak 500 ml 
of halvamel Pak 455 ml, combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Friesche Vlag Halvamel, 2 pakken à 455 ml

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers
Combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Garden Gourmet Gegrilde stukjes, 2 pakken à 175 gram

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

Hero Cassis of First Choice Cola  
Alle flessen à 1,25-1,5 liter, combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. Hero Cassis zero, 2 flessen à 1,25 liter

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

Alle Jimmy’s 
Popcorn
Combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. Jimmy’s Popcorn original salt, 
2 zakken à 80 gram

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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PLUS 
Blauwe bessen 
of frambozen
Schaaltje 125 gram, 
combineren mogelijk
2 schaaltjes **
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 
2 schaaltjes à 125 gram

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

 Lipton Ice tea 
    Alle flessen of pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 flessen à 1,5 liter

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

 Pickwick Lekker fris of 1-kops thee
    Lekker fris of 1-kops thee fruit, groen, rooibos, kruiden, 
spices of joy, alle doosjes à 10-20 stuks, combineren mogelijk   

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

Coolbest Sap Alle pakken à 1 liter, 
smoothie Alle fl essen à 330 ml
of fruitontbijt Alle fl essen à 750 ml

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

50/21 
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    .  

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 50
zondag 12 t/m 
zaterdag 18 december

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

smoothie Alle fl essen à 330 ml
of fruitontbijt Alle fl essen à 750 ml

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!
Bestel met de PLUS app of op plus.nl en 
haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.

*Uitgezonderd PLUS Express. 
 Bezorging of ophalen op uiterlijk 18 december 2021.

Bestel met de PLUS app of op plus.nl en Bestel met de PLUS app of op plus.nl en 
haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.haal nu alvast je kerstboodschappen in huis.

*Uitgezonderd PLUS Express. 
 Bezorging of ophalen op uiterlijk 18 december 2021.

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
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do vr za
13 jan 14 jan 15 jan WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 2 zondag 9 t/m zaterdag 15 januari 2022

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

02/22 
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    .

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

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

Chocomel, Optimel, Vifi t of Yoki Drink
Alle pakken à 1 liter, uit de koeling, combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Optimel Drink framboos 0% vet, 2 pakken à 1 liter

2.90 1.45
De actieprijzen variëren van 1.22 - 1.99

Hand- of perssinaasappelen Net 2 kilo,
mandarijnen Net 1 kilo of citroenen Net 500 gram, 
combineren mogelijk
2 netten** 
Bijv. PLUS Mandarijnen, 2 netten à 1 kilo

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 1.39 - 2.99

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

Teisseire  
Alle bussen à 60 cl, combineren mogelijk
2 bussen

6.58 3.29

Alle A-Merk IJsbekers
Combineren mogelijk
M.u.v. Ben & Jerry’s
2 bekers** 
Bijv. Ola Magnum double salted caramel, 2 bekers à 440 ml

9.98 4.99
De actieprijzen variëren van 3.99 - 5.99

11++11
GRATIS

Alle Dubbelfrisss, 
Taksi of Appelsientje 
Minipakjes
Combineren mogelijk
2 sets** 
Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, 2 sets

4.98 2.49
De actieprijzen variëren van 2.39 - 2.69

11++11
GRATIS

11+1
GRATIS

PLUS 
Luxe hele vlaaien
Zwitserse room-, aardbeienbavaroise- of rijstevlaai 
met slagroom, geschikt voor 10 personen
Per stuk
Bijv. PLUS Aardbeienbavaroise, hele vlaai

11.99 5.99
De actieprijzen variëren van 5.49 - 5.99

+2GRATISzegels

Zwitserse room-, aardbeienbavaroise- of rijstevlaai 

50%50%
KORTING

PLUS Mango PLUS Paprikamix
Zak 3 stuks

PLUS Boerentrots 
Gepaneerde kipfi lethaasjes
Pak 400 gram

PLUS Tapasschotel
Fuet-serranoham-chorizo of olijven-
kaas-serranoham, schaal 130 of 140 gram

1.59

Per stuk

00..9999
1.89

Per zak

00..9999
5.50

Per pak

33..9999
3.00

Per schaal

22..2929
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Brandend maagzuur is ongemakkelijk, pijnlijk en geeft 
soms een opgeblazen gevoel. En het is een aanwijzing dat 
er iets niet goed gaat met de vertering van ons eten. Veel 
mensen denken dat een teveel aan maagzuur de klachten 
veroorzaakt. Het tegendeel is waar. Vaak is te weinig 
maagzuur de reden van de klachten. Voedsel gaat gisten en 
rotten omdat eiwitten te lang in de maag blijven. Wat kunt 
u eraan doen? 

Water met citroensap
Neem een kwartiertje voor het eten een klein glaasje 
water met citroensap. Dit zet cellen aan het werk die een 
hormoon (gastrine) produceren. Dit hormoon zorgt dat de 
maagzuurproductie wordt gestimuleerd en dat uw eten goed 
kan worden verteerd. 

Wachten met het toetje
Neem een toetje met zuivel of fruit minimaal een half uur 

na de maaltijd. Dat maakt het wat makkelijker voor de maag 
om de maaltijd te verteren. 

Drink niet tijdens het eten
Teveel water verdunt het maagzuur. De spijsvertering gaat 
langzamer en schadelijke bacteriën en ziekteverwekkers 
worden niet of minder uitgeschakeld.

Let op voedingstekorten
Als u al lang maagzuurproblemen heeft of maagzuurremmers 
gebruikt, dan kan er een B12 gebrek ontstaan. Vitamine 
B12 wordt in de maag omgezet naar een bruikbare stof 
voor het lichaam. Als dit te lang niet goed genoeg lukt dan 
kunt u klachten krijgen als bloedarmoede, vermoeidheid en 
slaapproblemen. Koop wel een vitamine B12 die uw lichaam 
goed kan omzetten. In veel multivitamines zit een vorm die 
dat niet kan. U denkt dan dat u voldoende binnenkrijgt maar 
het gaat dan om de niet actieve vorm. 

Dit zijn slechts enkele tips. Er zijn nog meer dingen die 
u kunt doen om het uw spijsvertering wat makkelijker te 
maken. Neem gerust contact op als u meer wilt weten. 

Monique du Pau, www.homeopathie-dupau.nl

Woensdag 12 januari 2022

ANDERS BETER
NATUURLIJK GEZOND

Brandend maagzuur: wat kunt u eraan doen?

Twee bomen omgezaagd aan de Westzoom in Lunteren

LUNTEREN - Aan de Westzoom 
in Lunteren zijn vorige week twee 
bomen illegaal omgezaagd door 
onbekenden

De weg was afgelopen maanden 
meermaals in het nieuws door een 
aantal ongelukken. De meest recente 
was vorige week waarbij de bestuurder 
door de brandweer bevrijd moest 
worden. Bestuurders melden dat de 
bocht lastig in te schatten is. Ook 
stellen zij dat de weg slecht verlicht is. 

Wethouder de Pater
In een reactie aan de krant laat de 
wethouder weten dat ze bezig zijn om 
de vekeersveiligheid te verbeteren. 
Dit gaan ze o.a.  doen door het 
plaatsen van waarschuwingsborden en 
reflectorpaaltjes in de bewuste bocht.

Deze week bekijkt het team van 
gemeente  en politie uitvoerig de situatie, 

die gaat over verkeersveiligheid in het 
buitengebied. Dat team bekijkt welke 
verdere maatregelen kunnen bijdragen 
aan de verkeersveiligheid. Dat is in het 
geval van de Westzoom een dilemma: 
de weg ligt binnen de bebouwde kom 
maar op een aantal 

plekken gevoelsmatig niet. Wat 
betreft de illegale boomkap heeft 
de gemeente  aangifte gedaan. De 
boomstronken worden weggehaald en 
er worden nieuwe bomen geplant. De 
kosten hiervoor worden verhaald op 
de daders.

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |   0318-482485

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren 
is een proactieve vrijwilligersorganisatie. 
Lunteren-Aktief is onze operationele naam waar 
Dorpshuis Het Westhoffhuis, Buurtcentrum 
De Schakel en De Vraagbaak onder vallen. 

Het vrijwillig Stichtingsbestuur zoekt een:

EEN FLEXIBEL EN 
ORGANISATORISCH STERK 
VRIJWILLIG BESTUURSLID MET 
AANDACHT VOOR ANDEREN

Dit ben jij
• Je wilt je inzetten voor een maatschappelijke 
 vrijwilligersorganisatie,
• Je werk vanuit je passie en hart en staat achter 
 de missie en visie van Lunteren-Aktief,
• Je weet aansluiting en verbinding te leggen 
 met diverse doelgroepen,
• Je kunt functioneren in een dynamische 
 organisatie en veranderende wereld,
• Je hebt behoefte om je talenten in te zetten en 
 te ontwikkelen,
• Je kan zelfstandig maar ook in team verband 
 werken.

Dit bieden/zijn wij
• Je wordt onderdeel van een gemotiveerd 
 vrijwillig bestuur, personeel en vrijwilligers,
• Je uren en aanwezigheid worden in overleg 
 bepaald,
• Je krijgt de vrijheid om projecten op te starten 
 en te begeleiden,
• Je krijgt de mogelijkheid om te groeien en 
 ontwikkelen d.m.v. trainingen of cursussen,
• Je kunt direct starten.

Herken jij jezelf in bovenstaande? 
Wil je nog meer informatie zoals een oriënterend 
gesprek of je inlezen zoals onze missie/visie of 
statuten?
Neem contact op met Henk Hooijer via: 
henk.hooijer@lunterenaktief.nl of 0318-482992.

Beste minse, daarpgenoote,

An ’t begin van ’t neije jaor is ’t gebruukelek da’we effe 
terugkieke hoe ‘t ofgeloope jaor is verloope.We tobbe noe 
al zoowat twee jaor mit ’t Corona prebleem. Zoo gauw as 
’t wienter wordt kriege we weer een golf van de één of 
aandere variant.

Net a’we denke da’we ‘t gewonne hen, komt d’r weer een 
neije soort um de hoek kieke uut Engeland of zelfs uut 
Afrika. Nootebeene heelemaol van de aandere kaant van de 
eevenaor.

Ok ‘t ofgeloope jaor zin d’r weer minse uut ons daarp knap 
ziek geweest, of aarger nog  d’r an ooverleeje. Zelf he’k ok 
nog effe in de lappemaand gezeete. Op andringe van t wief 
bin ik toch mer effe naor de huusdokter gegaon. Die doch 
dat ‘t an de suuker lag, mer bij onderzeuk in Ee kwaome ze 
d’r achter dat ‘k een ontsteking onder de leeje had. Mit een 
peerdemiddel as Prednison gaot ’t dan al gauw wat beeter. ‘k 
Bin wel een paor pondjes kwiet geraokt, mer dat kon ik wel 
lije. Mien bokse waore wel een bietje ruum geworde, mer 
daor wis Geurtje wel raod mee.

De Kemissie van de Oud Lunterse Dag het heel wat of 
motte prakkeseere oover hoe en op welke wieze ze toch nog 
een Oud Lunterse Dag op poote konde zette. Mit de steeds 
weer veraanderende maotreegele moste de planne geduureg 
angepast worde.

Gelukkeg hen we wel op 12 juli de ooverdracht van de 
Lookoo op ’t Neije Aarf in de buutelucht kunne houwe.  
Mien pet he’k toen an Roel gegeeve en die het z’n hooge 
zije weer an mien ooverhaandegd.
De Reutemeteut ging netuurlek weer nie deur en d’r kon dus 
ok nie gemanst worde. Uuteindelek wier besloote um wat te 
reegele dat wél binne de maotreegele paste. Daorum hen ze, 
weeges groot succes van veureg jaor, de looterij mer weer 
van stal gehaold. Alle loote waore derek uutverkocht! De 
keels van de Kemissie han van de middestaand weer iezeg 

mooie prijze gekreege, waormee ze veul minse blijgemaokt 
hen.

Mit de rondritte op vrijdagmaarge reeje d’r weer iezeg veul 
ouwe brommers deur en um ’t daarp, meer dan we vanteveure 
ooit bedocht han! Ok an de trekker- en automoobielrit deeje 
weer veul minse mee. In mien jonge jaore he’k dat spul ok 
vaok zat veurbij zien komme.  Van ’t jaor was d’r ok een nei 
onderdeel, de fielecepeeroute, waor Jan en alleman an mee 
kon doen, went zoo’n tweewieler hen we allemaol wel.

’s Middags bij ’t kiendervermaok op ’t Neije Aarf was d’r 
een heel bietje volk op de been. 
De burgevaoder uut Ee kwam mit ’t wief ok effe naor 
Lunteren, um te kieke wat of d’r hier te doen was. Hij 
was d’r steil beduusd van hoe we ’t hier weer voormekaor 
gebokst han. En a’k ’t goed gezien het, han ze d’r nog echt 
schik mee ok.

In ‘t daarp was ’t haost té gezelleg, went op bepaolde plekke 
was d’r zoogezeid iets meer volk dan d’r weeze mocht. 
Gelukkeg kwam d’r gien arremoei van. Je mos dan wel 
wat langer wachte a’je wat drinke wou, mer dat kón noe 
eenmaol nie aanders. Je mot mer zoo denke: A’je d’r in je 
eentje gestaon had, dan ha’je ok gien schik gehad.

Noe ik dit an ’t end van ’t jaor zoo zit op te schrieve, zin we 
tóch weer opgehokt. We kunne wéér nie mit teveul minse 
tegeliek bij mekaor komme. Mit ’t veurjaor in ’t veuruutzicht 
hoope we dat we ’t aargste dan wel hen gehad.
’t Zou mooi weeze as ’t virus as sneeuw veur de zon zou 
verdwiene, mer veurloopeg zitte we d’r nog wel effe mee.  
’t Zou wel iezeg fijn zin a’we in ’t lest van augustus weer 
een echte ouwerwetse Oud Lunterse Dag kunne houwe mit 
mekaor. 

Ok naomes mien wief, wens ik jullie allemaol een gelukkeg 
en gezond 2022,

De Lookoo van Lunteren

De afgezaagde bomen aan de Westzoom.
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Eetcafé ‘De Peperbus’ in Lunteren: 
Positief het nieuwe jaar in!

LUNTEREN - De nieuwe uitbater 
van eetcafé ‘De Peperbus’, Corine 
van Eckeveld, is optimistisch 
gestemd over het nieuwe jaar.

Sinds 1 oktober is Corine de nieuwe 
uitbater van het café. Dit doet zij 
naast ‘Cafetaria De Peperbus’ waar 
zij al uitbater van was. Hierdoor is er 
een betere samenwerking tussen de 
twee. Waar je voorheen nog via de 
website moest bestellen of de cafetaria 
in moest lopen, kan je nu gewoon je 
bestelling aan de bediening in het café 
doorgeven. 

Verder is de cafetaria één van de 
weinige snackbars in Lunteren die 

bezorgen. “Als klanten bestellen 
dan hebben ze eigenlijk al honger. 
Wij streven er dan ook na om alle 
klanten zo snel mogelijk in hun trek te 
voorzien. Dit betekent dat de klanten 
doorgaans binnen drie kwartier hun 
bestelling voor de deur hebben. Dit 
is wel onder voorbehoud van drukte, 
maar eventuele uitloop wordt bijna 
altijd gemeld”, vertelt Corine. 
“Daarnaast gaan we ook voor 
topkwaliteit.” Naast frituur kan je ook 
een daghap bestellen die varieert van 
bami tot een Hollandse pot. “Gewoon 
wat de pot schaft”, vertelt Corine met 
een glimlach.
Daarnaast beschikt de cafetaria ook 
over een moderne website waar 

klanten met een vingerklik hun 
bestelling kunnen doorgeven en 
online kunnen afrekenen. Het is zelfs 
mogelijk om een week van tevoren je 
bestelling in te plannen.

Een café voor iedereen
“Ik wil dat iedereen zich welkom 
voelt in het café en dat je niet bij 
binnenkomst de tent wordt uitgekeken. 
Of je nou een stamgast bent of er voor 
het eerst komt, iedereen is gelijk in het 
café”, vertelt Corine, daarom is er in 
het café ook voor elk wat wils. Naast 
een groot beamerscherm beschikt het 
café ook over een groot tv-scherm, 
zodat meerdere sporten tegelijkertijd 
kunnen worden bekeken. “ESPN, 
ViaPlay, Glory alles op het gebied 
van sport hebben we wel”, vertelt 
Corine.  Ook heeft ze een karaoke-set 
aangeschaft, zodat er luidkeels met de 
muziek meegezongen kan worden.

Tijdens het interview wordt er druk 
geklust om het café op te knappen. 
Het binnenwerk wordt grotendeels 
opnieuw geverfd en het dressoir achter 
de bar heeft een nieuwe indeling 
gekregen, zo oogt het allemaal weer 
fris. In de toekomst staat er nog 
wel een grote verbouwing gepland, 
maar het blijft altijd een bruin café 
benadrukt Corine.

Feestjes en partijen
Voor het komende jaar heeft 
Corine een aantal themafeesten in 
gedachten zoals een foute kerstparty 

en natuurlijk feesten rondom de 
vaste dorpsevenementen zoals de 
zomermarkt en Oud Lunterse Dag. 
Op deze manier hopen ze een breed 
publiek aan te trekken. Wil je zelf een 
feestje organiseren dan kan je het café 
afhuren. Verder willen zij ook gewoon 
een gezellig bruin café zijn waar je na 
een dag werken of een avond sporten 
heen kunt gaan voor wat ontspanning 
en vertier.

Wil je langskomen voor een aantal 
drankjes pak dan de fiets en neem 
je verantwoordelijkheid. Mocht je 
onverhoopt toch te veel drinken dan 
kunnen ze altijd een taxi voor je 
regelen. “We hebben genoeg contacten 

om de gasten veilig thuis te brengen. 
Maar meer dan waarschuwen 
of een taxi aanbieden kunnen we niet 
doen. Wel hopen we dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid pakt en niet met 
te veel alcohol achter het stuur stapt”, 
vertelt Corine.

Wil je eten bestellen dan kan dit van 
woensdag t/m zondag via de      website: 
www.cafetariadepeperbus.nl. Maar 
je kunt je bestelling ook telefonisch 
doorgeven middels het nummer: 
06-18438889. 

Ook is het café altijd op zoek naar 
ervaren barpersoneel, vooral voor de 
zaterdagavond.

Bij inlevering van deze bon krijgt u:
5 kroketten of 5 frikandellen voor 5 euro*

*Alleen bij afhalen      -     actie geldig tot 19-1-2022

www.cafetariadepeperbus.nl

Links het café, rechts de cafetaria.

Uitbater Corine proost op het nieuwe jaar. 
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Kledinghersteller Cyrus wordt pastor: 
Cyrus Kledingreparatie verder als Rosa
Henk de Rooy

LUNTEREN – Aan het einde van 
de laatste dag van 2021, vrijdag 31 
december, draaide Cyrus Sarajan 
voor het laatste de deur van zijn 
kledingherstelwinkel op slot. 
Daarmee sloot hij een periode af van 
vijfeneenhalf jaar kledingreparatie 
in Lunteren.

De reden is dat Cyrus het roer van zijn 
leven volledig heeft omgegooid. Per 1 
januari 2022 is hij pastor geworden van 
de Iraanse Farsikerk in Amersfoort.

Een nog grotere ommezwaai kende 
deze voormalige vluchteling een aantal 
jaren geleden. Van moslim werd Cyrus 
een overtuigd christen, van waaruit de 
huidige switch naar pastor is ontstaan.

God heeft mijn hart veranderd
Als vluchteling kam Cyrus in 
Nederland terecht en bouwde een 
bestaan op als kledinghersteller. Hij 
kwam tot bekering en ontmoette 
daarna zijn vrouw Rieke. Cyrus geeft 
aan dat het voor hem uiteindelijk als 
een logische stap kwam.
“Ik ben van moslim christen geworden. 

Ik bekeerde mij tot Jezus Christus, 
omdat dit de enige weg is naar God. 
God heeft mijn hart veranderd. Ik heb 
tot Hem gezegd: Ik geef mijn leven 
voor u!” 
“Ik ervoer mijn bekering als een directe 
ontmoeting met Jezus Christus. Ik 
praatte met de Heer en weet sindsdien 
dat de bijbel de enige waarheid is.”
Cyrus ervaart zijn bekering tot het 
christelijke geloof als heel mooi en 
bijzonder. 

Cyrus en zijn vrouw Rieke gingen naar 
de kerk Rafael Amersfoort gegaan. 
In die gemeente zijn zij gestart met 
Bijbelstudies en diensten in het Farsi. 
Samen met anderen willen zij een 
kerk stichten met de naam Aramesh 
dar Massih, dat betekent: Vrede in 
Christus. “We willen ons daarmee 
richten op Moslims in zowel in 
Nederland en het Midden Oosten”, 
aldus het echtpaar.

Studies volgden en vandaaruit vloeide 
het besef en de wil om pastor te 
worden. Uiteindelijk besloot Cyrus 
zich geheel aan zijn kerkelijke roeping 
te wijden. Een Nederlandse kerk voor 
vluchtelingen die in Nederland wonen.

Om toch enig verband te zien tussen 
het herstellen van kleding en zijn werk 
als pastor, wordt verwoordt met: “Ik 
herstelde broeken, nu doe ik aan 

geestelijk herstel.”

Verder als Rosa Kledingreparatie
Sinds juni 2016 was Cyrus 
Kledingreparatie gevestigd in 
Lunteren. Met zijn jarenlange ervaring 
als kleermaker zette hij zich in met het 
openen van een winkel in Lunteren. 

“Hierin kan ik mijn passie en 
creativiteit kwijt”, verwoordde hij 
destijds. 

Of zoals een klant het zegt: “De 
reparaties werden altijd netjes en 
correct uitgevoerd. Je werd er altijd 
vriendelijk ontvangen en geholpen. 
Hij dacht met je mee.”

Met zijn vertrek uit Lunteren gaat de 
winkel niet verloren voor Lunteren. 

Cyrus heeft de winkel overgedaan aan 
Hani, die gaat verder onder de naam 
Rosa Kledingreparatie.Het winkelpand aan de Dorpsstraat.
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Cyrus en zijn vrouw Rieke.            Foto door Henk de Rooy

 

TE HUUR: 20 APPARTEMENTEN 
Reeënlaan 57A – Everlaan 1A,  Lunteren 

 

Wonen in het volledig getransformeerde, duurzame 
complex de Kempjeshof; het kan vanaf februari 2022!  

Van harte welkom op zaterdag 15 januari a.s.  
tussen 11.00 en 14.00 uur om het complex te bekijken. 

Brochure ontvangen?  

Stuur een e-mail naar info@vast-ing.nl  
of neem contact op via 06 10 85 31 62.  
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Drukkerij Buijten & Schipperheijn 
(Amsterdam) en Drukkerij AMV (Lunteren) 
gaan de krachten bundelen. Voor beide 
bedrijven betekent dat uitbreiding van de 
mogelijkheden. Buijten & Schipperheijn drukt 
op groot formaat, is sterk in producties van 
boeken en tijdschriften en heeft als specialisme 
cartografie, met name voor toeristische 
doeleinden (zoals fietskaarten). AMV verzorgt 
een breed pakket drukwerk, van klein tot groot 
en beschikt over een flinke ontwerpstudio.
 
Theo van den Brink van AMV: ‘Voor de relaties 
van beide bedrijven betekent dit een uitbreiding 
van de mogelijkheden. Door vergroting van de 
productiecapaciteit kunnen we veel meer zelf 
uitvoeren en daardoor onze klanten efficiënter van 
dienst zijn. We zien ook uit naar de ontwikkeling 
van nieuwe producten op het gebied van de 

cartografie.’Ook Cees van de Beek van Buijten & 
Schipperheijn is blij met deze samenwerking: ‘De 
portfolio van AMV sluit mooi aan bij die van ons. 
Voor onze opdrachtgevers en uitgeverij Buijten 
& Schipperheijn hebben we met de creatieve 
expertise van AMV nieuwe mogelijkheden in 
eigen huis, onze medewerkers vormen samen met 
de mensen van AMV een deskundig en veelzijdig 
team.
’De nieuwe combinatie gaat zich presenteren 
onder de naam AMV | Buijten & Schipperheijn 
grafimedia. De vestigingsplaats is Lunteren, 
de locatie waar drukkerij AMV al vele jaren is 
gevestigd.Buijten & Schipperheijn zet zelfstandig 
de uitgeverijactiviteiten voort en gaat daarbij nauw 
samenwerken enerzijds met het productiebedrijf 
AMV | Buijten & Schipperheijn grafimedia, 
anderzijds met collega-uitgever Vuurbaak te 
Amersfoort.

Grafische bedrijven bundelen de krachten

Wij zijn geopend en hebben ons
assortiment buiten voor u opgesteld.

Onze enthousiaste bloembindsters helpen
u graag verder. Dorpsstraat 35A, Lunteren.

Een bloemetje bestellen?
Dat doet u gemakkelijk en
snel via de webshop van

BloemisterijFlora.nl

Bekijk nu online ons
voorjaarsassortiment!

Onze enthousiaste bloembindsters helpen

EDE -  Tijdens de Dag van de 
Vrijwilliger, afgelopen 7 december 
zijn vele vrijwilligers in de gemeente 
Ede in het zonnetje gezet. Ongeveer 
100 mensen zijn blij gemaakt met 
een taartje gebakken door Bakkerij 
Smul.

De ontvangers waren aangenaam 
verrast dat er zomaar iemand aan 
hun heeft gedacht. De buurvrouw, 
een collega, een verscheidenheid aan 
mensen die iemand hadden aangemeld 
om te bedanken voor wat hij of zij 
voor een ander gewoon doet. 

Onlangs was er een oproep geplaatst 
in verschillende media om inwoners 
aan te melden die op vrijwillige 

basis iets voor een ander doen, zoals 
boodschappen doen, de tuin maaien of 
wekelijks de container buiten zetten. 
Een klein klusje wat veel voor een 
ander kan betekenen.  

Boekje Vrijwilligers in Beeld
En omdat 2021 in het teken staat 
van het Jaar van de Vrijwilliger is er 
een speciaal boekje uitgebracht in 
opdracht van het Platform Informele 
Hulp, waarin mooie verhalen van 
vrijwilligers in de gemeente Ede 
zijn gebundeld. Het gehele jaar door 
waren deze verhalen al te lezen in de 
tweewekelijks rubriek ‘Vrijwilliger in 
Beeld’ bij Ede-Stad. 

Dit boekje is, in aanwezigheid van één 

van de vrijwilligers en de bestuurder 
van Malkander, Marije Eillebrecht, 
overhandigd aan wethouder J.P. van 
der Schans zodat ook hij het belang 
van de vrijwillige inzet in Ede in volle 
breedte kan lezen.

Het boekje Jaar van de Vrijwilliger, 
vrijwilligers in beeld is op diverse 
plekken in de gemeente Ede te zien 
en mee te nemen of aan te vragen bij 
Malkander. De digitale versie is te 
lezen op de website
www.malkander-ede.nl 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op 
via 0318 208080 of stuur een mail naar 
info@malkander-ede.nl 

De dag van de vrijwilliger in Ede

Woensdag 15 december 2021

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |   0318-482485

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

UITGELICHT!
NIEUWE RONDE! JANUARI 2022 IN HET 
WESTHOFFHUIS: BILJARTCURSUS!
Of je je zelf wilt verbeteren of beginnend nieuwsgierig 
bent naar deze prachtige sport, dat maakt niet uit. 
Onder leiding van biljartinstructeur, speler en vooral 
liefhebber Bram Vonhof leer je de basis (en meer) van 
het biljarten in zijn meest pure vorm (libre). Het is een 
doorlopende cursus en de groepen komen wekelijks 
bij elkaar. Betaling geschied in blokken van 10.
Om iedereen de juiste aandacht te kunnen geven is 
er maar plek voor maximaal 4 cursisten in een groep, 
wees er dus snel bij! Dit zijn de tijden:
Groep 1: maandagavond (19.00-20.00 les ; uitloop 
en oefenen tot 21.00 uur). Start 10 januari 2022.
Groep 2: woensdagmiddag (14.00-15.00 les ; uitloop 
en oefenen tot 21.00 uur). Start 12 januari 2022.
Kosten : € 50,00 voor 10 lessen.
Aanmelden: info@lunterenaktief.nl / 0318-482992
Kijk op de website voor meer informatie over de 
activiteit en Bram zelf; www.lunterenaktief.nl)

VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT: AANMELDEN 
VIA 0318-482992 OF INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

KNUTSELMIDDAG
Dinsdag 7 december
We gaan allemaal leuke dingen uit de kast halen 
en knutselen en dan gaan we kerstkaarten maken. 
Met kralen, veren, plaatjes en meer. Je bent er dan op 
tijd bij om deze te versturen of aan iemand te sturen.
Tijd : 15.00-16.30 uur
Prijs : € 2,50 p.p.

KERSTKAARTEN NAAR DE HONSKAMP 
BRENGEN
Dinsdag 14 december
De mooie kerstkaarten die we gemaakt hebben op 
7 december worden rondgebracht of uitgedeeld aan 
mensen die eenzaam zijn of nooit post krijgen. 
Op 7 december hebben we al gekeken hoeveel 
we er nodig hebben en waar ze naar toe moeten.
Tijd : 15.00-16.30 uur
Kosten : € 2,50 p.p.

BEWEGENDE POP-UP KAART MAKEN
Dinsdag 28 december
Leuk te leren en doen voor jong en oud! Wat is 
dat nou weer een pop-up kaart? Je maakt een 
Nieuwjaarskaart met stopmotion techniek. Je 
maakt van papier je wens met tekstballonnetjes en 
geanimeerde letters of woorden en poppetjes of 
minifigs. Je verzint een achtergrond met vuurwerk, 
sterretjes, muziek, sneeuw of...
Dan ga je foto’s maken van telkens een kleine 
beweging. Die foto’s maak je aan elkaar tot een 
filmpje. Dat filmpje kun je thuis mailen naar familie en 
kennissen. Neem een USB-stick mee als je je filmpje 
direct wil hebben.
Tijd : Van 14.30 tot ca. 17.00 uur
Leeftijd : Kinderen vanaf 10 jaar
Kosten : Kosten € 2,50 per persoon
Je moet je wel even opgeven zodat we genoeg 
computers hebben

Scouting Lunteren verkoopt ook dit jaar oliebollen!
LUNTEREN – Ook dit jaar 
organiseert Scouting Lunteren 
weer een oliebollenactie. Bakkerij 
de Vries bakt ook in 2021 de 
oliebollen en appelbeignets voor de 
scouts en dus bent u verzekert van 
de lekkerste producten voor een 
smakelijke jaarwisseling.

De leden van Scouting Lunteren 
verzamelen bij vrienden en bekenden, 
buren en familie bestellingen voor 
deze actie. Met de opbrengst van de 
oliebollenactie kan Scouting Lunteren 
jaarlijks vele leuke en uitdagende 
activiteiten voor de inmiddels ruim 
175 jeugdleden organiseren.

Bestellen via internet
Geen scout aan de deur gehad? Dan 
kunt u de oliebollen en appelbeignets 
tot en met 24 december ook via internet 
bestellen. U surft daarvoor naar 
www.oliebollen.scoutinglunteren.

nl/ en vult uw bestelling in. U kunt 
aangeven of u de bestelling wilt 
afhalen of laten bezorgen. Om het 
contact tijdens bezorgen of afhalen 
veilig te laten verlopen, rekent u uw 
bestelling direct online af. De zakken 
met zes heerlijke oliebollen of vijf 
heerlijke appelbeignets kosten dit jaar 
respectievelijk  € 5,75 en € 8,75.

Op vrijdagochtend 31 december 
kunnen de bestelde oliebollen en 
appelbeignets worden afgehaald 
in Lunteren (Muldersschuur, 

Roskammersteeg 5) of Barneveld 
(Johannes Fontanus College, 
Wethouder Rebellaan 135).

Het is echter ook mogelijk om de 
lekkernijen voor € 1,- extra te laten 
bezorgen in de kernen van Lunteren, 
Barneveld, Ede, Ederveen en 
Wekerom. Zo liggen de bollen en/of 
beignets ruim op tijd in de schaal voor 
een heerlijke oudejaarsavond.

Over Scouting Lunteren
Scouting Lunteren bestaat al sinds 
1945. Wekelijks komen de ruim 175 
jeugdleden uit Lunteren, Barneveld 
en de omliggende dorpen naar het 
clubhuis aan de Hessenweg. Avontuur, 
respect voor elkaar en de omgeving, 
buitenactiviteiten en veel plezier zijn 
centrale pijlers in de activiteiten. 
Meer informatie over Scouting 
Lunteren is te vinden op www.
scoutinglunteren.nl

Foto door Rob Bouwman

Inzamelingsactie voedselbank Lunteren

LUNTEREN - De voedselbank 
Lunteren helpt mensen die onder 
het bestaansminimum leven.

In de maanden december, januari 
en februari kunt u boodschappen 
in leveren bij het meestershuis ( 
achterzijde ) 

Dit kan op dinsdagen vanaf  14 
december 2021 t/m 22 februari  van 
10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 
tot 16.00 uur.

Boodschappenlijstje
rijst en pasta + sauzen, 

groenteconserven, broodbeleg, koffie / 
koffiemelk, thee, houdbare soepen
zonnebloemolie of olijfolie, bloem
houdbare melk, zeep, tandpasta, 
shampooen wasmiddel

U kunt ook financieel ondersteunen. 
Dit kunt u doen door uw gift
over te maken naar 
NL60RABO0364528370 van de 
Hervormde Gemeente
Lunteren o.v.v. Actie voedselbank

Uw ondersteuning  in deze moeilijke 
tijd wordt bijzonder op prijs gesteld 
door de voedselbank!

Marije Eillebrecht, overhandigd aan wethouder J.P. van der Schans.                                         Foto door Malkander

LUNTEREN - Ondanks de onzekere tijden 
door coronamaatregelen, gaat Galerie 
Goudsberg door met het realiseren van 
nieuwe exposities! Vanaf deze week is dat 
‘het Ritme van Golven’ met het werk van 
kunstenaars Greetje Feenstra (Harich) en 
Wilma Bruinsma (Huizen). 

Feenstra geeft met krachtige penseelstreken 
de horizon boven het weidse landschap 
en de Waddenzee weer in haar kleurige, 
impressionistische schilderijen.

Keramist Bruinsma gebruikt vaak Moorse 
vormen uit het Alhambra voor de herhalingen 
in golvende sculpturen. En de Lunterse 
schilder Jenneke van Putten toont de laatste 
maand van deze expositie ook haar kleurige, 

impressionistische schilderijen. 
Bent u nieuwsgierig naar de schilderijen van de 
natuur in zachte warme tinten, in combinatie 
met het strakke, repeterende keramiek? Neem 
dan vast een kijkje op de site van Museum 
Lunteren, waar Galerie Goudsberg onderdeel 
van is. 

Maar hopelijk gaan de deuren snel weer open 
en kunt u de expositie bezoeken om zo zelf de 
sfeer ‘live’ te proeven! Bovendien organiseert 
de Galerie met iedere exposant een ‘Meet & 
Greet’; u kunt hen dan te midden van hun werk 
persoonlijk ontmoeten. Houd de krant en site 
daarvoor in de gaten en wees van harte welkom.

Voor info en openingstijden 
www.museumlunteren.nl

Nieuwe expositie in Galerie Goudsberg: 
Het Ritme van Golven (8jan - 14 mei)

GEWIJZIGDE 
ADVERTENTIETARIEVEN

Tal van grondstoffen en loonkosten zijn de afgelopen twee 

jaar sterk zijn gestegen en dit is tevens van toepassing 

voor de drukkosten van de Lunterse Krant.

Tevens heeft de verspreider de kosten van bezorging twee 

jaar achtereen stevig verhoogd.

Daarom ontkomen wij evenmin aan een tariefsverhoging.

De aangepaste tarieven vindt u via deze link: 

https://www.lunteren.com/kenmerk-advertentie/ 

Stuur uw advertentie svp naar adverteren@lunteren.

com 

Voor plaatsing op woensdag uiterlijk de vrijdag ervoor 

om 16.00 uur sturen in PDF formaat.

EDERVEEN – Het alpacabos in 
Ederveen verzorgd wandelingen 
met alpaca’s voor groepen mensen 
van ongeveer tien personen. 

Zij zoeken voor de woensdagmiddag 
een vrijwilliger die als begeleider 
mee wil wandelen. Een zelfstandig 
iemand die van dieren houdt, en deze 
dieren wandel klaar kan maken. De 
wandelingsduur is anderhalf uur, dit 
is inclusief voeren, foto’s maken en 
koffie/thee drinken met de gasten. 
Bij interesse, bel dan: 06 20 37 39 43. 

Vrijwilliger gezocht

REGIO – Half november 
2021 startte de actie waarbij 
geld werd opgehaald voor o.a. 
holocaustoverlevenden in Oekraïne.

De verkopen en giften zorgden voor 
een opbrengst van € 6.200,00. Leo en 
Leida van koesveld zijn dan ook zeer 
dankbaar voor de gulle giften. Van 
dit bedrag kan 7000 kilo aan voedsel 
gekocht worden. Hier zijn ze in 
Oekraïne dan ook erg verblijd mee. Het 
stel wil ook hun dank uitspreken naar 

slagerij Van Rooijen die rookworsten 
heeft geleverd. 
In november dit jaar hoopt het stel de 
actie weer op touw te kunnen zetten.

Rookworstenactie voor Oekraïne groot succes

‘Vette bende’ aan het Oranjeplein in Lunteren

LUNTEREN - Na de jaarwisseling 
was het eeen vette bende bij de Coop 
aan het Oranjeplein in Lunteren.

De rotzooi was veroorzaakt door 

knalvuuwerk. Het spekgladde vet 
zorgde voor een gevaarlijke situatie 
rondom de supermarkt. Inmiddels 
is de stoep schoongemaakt door de 
gemeente.

Galerie Goudsberg.                                                                                Foto door Museum Lunteren

(achterzijde).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE  
Medewerker Klantenservice -  ordermanagement 
Verbeek Broederij en Opfok is een gevestigde naam op het gebied van opfokhennen, 
kuikens en broedeieren op de Europese markt. 

Functieomschrijving: 
Hoofdtaak: verantwoordelijk voor ordermanagement en alle organiserende en 
administratieve werkzaamheden die daarbij horen. 
Daarnaast: ondersteunt het team Klantenservice in de breedste zin van het 
woord op het gebied van administratie en serviceactiviteiten naar de interne en 
externe organisatie. 
 

Profiel:  
Servicegericht, enthousiast en klantvriendelijk, eerste aanspreekpunt voor 
netwerk binnen Verbeek. 
 
Functie-eisen: 
- Een MBO werkniveau en HBO denkniveau. 
- Bij voorkeur een fulltime dienstverband; 4 dagen is bespreekbaar.  
 

Wil je solliciteren mail dan je sollicitatiebrief met een actuele CV naar Verbeek 
Broederij en Opfok, t.a.v. Anne van Elst: Anne.vanElst@verbeek.nl   
Uitgebreide informatie over Verbeek en deze vacature is te vinden op 
www.verbeek.nl    
 

 

Ik leer je een gezond en normaal eetpatroon aan, 
dat eenvoudig in te passen is in je dagelijkse leven 
en bij je past. Zodat het ook gemakkelijk vol te 
houden is. Tijdens het programma ga je niet minder 
eten, maar leer je anders eten: minder koolhydraten, 
meer eiwitten. Je hebt ongeveer zes eetmomenten 
op een dag en gebruikt hiervoor de producten 
van PS. food & lifestyle. Denk aan wraps, crackers, 
muesli’s, pasta’s en handige tussen doortjes, 
 aangevuld met o.a. groenten, vlees of vis. Zo leggen 
we de basis voor een gezond eetpatroon, voor 
 altijd. Waarbij genieten mag!

Wil je meer weten over PS. food & lifestyle programma? Maak dan nu een  
vrijblijvende afspraak voor een kennismakings- en adviesgesprek.

“Graag ben ik er voor jou om je te 
helpen jouw doel te bereiken!”

PS. food & lifestyle is een door diëtisten ontwikkeld programma dat je volgt onder 
mijn persoonlijke begeleiding. Het programma is erop gericht om je streefgewicht 
te behalen én te behouden.

MAAK NU DE EERSTE STAP NAAR EEN  
GEZONDE LEVENSSTIJL!

Margriet Diepeveen- van Tuil, voedingscoach 
Dorpstraat 171A
6741 AG Lunteren
M: 06-39182449
lunteren@hartforher.nl
www.hfhlunteren.nl

Campagne-Happy new me-Ik heb mijn gezonde levensstijl eindelijk bereikt-Flyer_A5_Lunteren.indd   2Campagne-Happy new me-Ik heb mijn gezonde levensstijl eindelijk bereikt-Flyer_A5_Lunteren.indd   2 21-12-2021   09:4521-12-2021   09:45
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Foto’s zijn gemaakt:
in week 1 van 2022

Foto’s: Henk de Rooy
Reageren?
hderooy@introweb.nl

het KIJKEN bezien
het silogebouw te Wekerom voor de sloop (januari 2022)
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Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

Gevraagd 
weiland koop of pacht omgeving.

Lunteren/Ederveen 

Tel.: 06 - 54 30 11 58.

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

SCHADEHERSTEL

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

EUROGARANT

TOTALE SCHADEAFHANDELING
BIJ UW VERZEKERING

Lenderinkweg 34
6733 AX Wekerom
T.: 0318 - 461822

M.: 06-29348251
info@autoschaderoseboom.nl
www.autoschaderoseboom.nl

TE HUUR  
  
per 1 febr 2022
Centrum Ederveen, 3 kmr app. met 
berging en parkeerplaats
Huurprijs € 825,- incl.  Serv. kst.  en excl. 
g.w.e.  niet roken/geen huisdier. 
Tel. 0657776371 

Ma t/m Vr 08.00-17.00
Za 08.30-12.00

U vindt ons naast 
De Bruine Meren

Ook voor
stoelwielen

Haardhouthandel Pluim

Harskamp - tel: 06 - 517 943 62 

 Van Veldhuizen Textiel 

 de winkel bij u aan huis!

* ondergoed voor kinderen en volwassenen

* pyjama’s en nachthemden

* bed- en badtextiel

* diverse broeken/pantalons (ook met rondom 
breed boordelastiek)

 Tel. 0342-442103 of 06-42995694

We wensen u een 
voorspoedig nieuwjaar!

WE STARTEN HET JAAR 2022 MET EEN LEUKE ACTIE, 
DE GEHELE MAAND JANUARI 

BTW-VRIJ SHOPPEN*

 
*OP HET GEHELE BLAKLADER WORKWEAR

 ASSORTIMENT.
(OOK KUNNEN WE UW KLEDING VOORZIEN VAN EEN LOGO.)

| TECHNISCH BOUWCENTRUM EDERVEEN | HOOFDWEG 140 | 6744WP | EDERVEEN | JOANNE@BOUWCENTRUMEDERVEEN.NL |

Te koop:
Paardentrailer prijs €675,-

Tel.    06 - 12 03 85 53 

GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige 
huishoudelijke hulp voor 1 morgen 
per week in Ederveen ( liefst op 
donderdag- of vrijdagmorgen) .

Tel. 0318-571422



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. B. Jongeneel 
(H.D.), 18.30 uur: ds. J.P. Nap (Hoevelaken).
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haverkamp 1): zo: 08.30 
uur: ds. J.A. Kloosterman 
(Groep: A - Gri), 10.45 
uur: ds. J.A. Klooster-
man (Groep: Gro - Mul), 
18:30: ds. L.G. de Deugd 
(Groep: Mun - Z). Zie 
ook: www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk Oran-
jestraat (Online): zo.: 
10.00 uur: ds. D. de Jong 
(Hardewijk), 19.00 uur: 

mr. L.J. Verhulst (Ede).
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
dhr. J Kroon 19.00 uur, dhr. N. van der Voet 
(Veenendaal).
Molukse Evang. Kerk: Nog niet bekend.

Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Ivo de 
Jong (viering).
Ederveen

Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: ds. A. Borsje (Zwartebroek - Terschuur), 
18.30 uur: ds. D. Jongeneel (Katwijk). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. N.P.J. Kleiberg, 18.30 uur: ds. P.D. 
v.d. Boogaard. 

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
08.30 uur, 11.00 uur, 15.00 uur en 
19.00 uur: leesdienst

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: ds. A.D. Goijert (Nijkerk) 
(Doopdienst), 15.30 uur: ds. A. van 
Zetten (Bennekom).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. A. Snoek 
, 18.30 uur: ds. H.J.T. Lubbers 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vlietstra.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: ds. O. Doorn 
(Nijkerk) (Heilig Avondmaal).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
ds. P.B. Verspuij, 15.00 uur: prop. 
J. Meerkerk (Ede).

Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.00 
uur: ds. M. Joosse, 11.15 uur: 
leesdienst, 16.00 uur: ds. M. Joosse

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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START VAN HET NIEUWE JAAR

De eerste week van 2022 start met 
kansen ..en Omikron-gevaren. Omikron 
werd voorafgegaan door Alfa en Delta. 

Deze letters behoren tot het Griekse 
alfabet dat is ontwikkeld rond de 9e 

eeuw voor Christus.
De schrijfwijze namen ze in vroegere 

tijden niet zo nauw.Van rechts naar links, 
links naar recht of ossenploegengewijs, 
afwisselend links en rechts, dat wisselde 

zich af. Net zoals het afwisselende 
verloop van de Corona-pandemie.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 16 JANUARI 2022  

Aanleveringstijden Lunterse Krant
De Lunterse Krant komt op woensdag bij u in de bus.

Advertenties, berichten, foto’s, Middelpuntjes, Kleintjes e.d. dienen 
uiterlijk op vrijdag te worden aangeleverd (adverteren@lunteren.com) 

Wat betreft de rouwadvertenties: 
deze kunnen tot dinsdag worden aangeleverd.

Groet, het team van de Lunterse Krant, Willem de Frel, Theo van den Berg en Henk de Rooy.

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT 



Drukkerij AMV BV
Kauwenhoven 5, 6741 PW  LUNTEREN

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl

www.drukkerij-amv.nl

Indrukwekkend en
kleurrijk werk

Drukkerij Buijten & Schipperheijn (Amsterdam) en 
Drukkerij AMV (Lunteren) gaan de krachten bundelen. 
Hierdoor kunnen we nog meer voor u betekenen op 
het gebied van vormgeving en (zakelijk) drukwerk, 
periodieken en boeken.
 
Drukkerij AMV verzorgt al meer dan 35 jaar een breed 
pakket drukwerk, van klein tot groot en beschikt over 
een flinke ontwerpstudio. Met de overname van de 
drukkerij-afdeling van Buijten & Schipperheijn wordt het 

machinepark van AMV uitgebreid met een groot-formaat 
drukpers voor o.a. snelle en hoogwaardige producties 
van boeken en tijdschriften. Als extra specialisme heeft de 
nieuwe combinatie een afdeling cartografie, met name voor 
toeristische doeleinden (zoals fietskaarten). We spreken 
graag met u over wat we voor u kunnen betekenen.
 
Drukkerij AMV gaat vanaf 1 januari 2022 verder vanuit 
de vestiging Lunteren onder de naam AMV + Buijten & 
Schipperheijn grafimedia.
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