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LUNTEREN - De koek is op! - ondernemers en win-
keliers in Lunteren en omgeving waren het zat. De 
lockdown hakte erin in hun bestaan als ondernemer en 
bij velen stond het water niet alleen tot, maar zelfs nog 
over de lippen.
Daarom werd zaterdag 15 januari uitgeroepen tot een 
actiedag om de lokale en landelijke politiek duidelijk 
te maken dat het niet zo verder kon: De koek was op!

Ondanks dat op de avond ervoor, tijdens de coronaperscon-
ferentie, werd aangekondigd dat vanaf zaterdag de winkels 
weer open konden, ging de actiedag in Lunteren door.
De winkels konden eindelijk weer hun klanten ontvangen,  
bij kappers ging de schaar in coronakapsels en de mensen 
op straat snakten ernaar weer ongestoord te kunnen winke-
len. “Eindelijk kunnen we weer! Het kon zo niet langer!”, 
aldus een stel dat genoot van de gratis koffie op deze za-
terdag.

Bij de foto’s: Boven: Eindelijk weer kunnen winkelen. Twee 
foto’s rechts: Dames van ‘t Kerkerf deelden een presentje 
uit aan de getroffen ondernemers.
Onder: TV Gelderland bezocht Lunteren voor een eerste 
reactie: op de foto Mettina van de Vliert en Aart Bakker 
namens de Lunterse middenstand.
Onderste foto: Bij de kappers was het flink aanpoten, ein-
delijk kon de schaar erin.            Foto’s door Henk de Rooy

De koek is op.

In de lunterse kraant van 12 januari, was een noodkreet geplaatst  van de 
winkelliers.
We begriepe dat ut onderhaand, de meeste ok dun deur de daarme ging.
En dat de koek ondertusse op was, is wel duudelijk.

De Lookoo is zaterdag effe op de koffie gegaon bij de winkel van Brouwer.
Ik het de koek veur de keels , mer van huus meegenomen.

Henk Budding

Winkels eindelijk weer open tijdens actiedag LunterenWinkels eindelijk weer open tijdens actiedag Lunteren

Foto boven: Dit stel laat zich de koffie 
goed smaken. De koek moesten zij er wel 
bij denken. Ondertussen kwam de Look-
oo van Lunteren in actie, door zelf koek 
te presenteren (foto onder).
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Naam silo-complex 
Wekerom bekend

WEKEROM - Het silo-complex 
in Wekerom die op de locatie van 
een voormalige bedrijfspand van 
Coöperatie De Valk - Wekerom 
wordt gebouwd, krijgt de naam ‘De 
Maalderij’. De naam is een verwijzing 
naar de Coöperatie die gespecialiseerd 
zijn in mengvoeders. De naam van het 
winkelcentrum wordt ‘Silo-passage’.



FAMILIEBERICHTEN

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.
(Aanbiedingen geldig in week 03 - maandag  17 jan. t/m zaterdag 22 jan )

bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

€1.59Gebraden kipfilet 100 gram

€0.95Ardenner boterhamworst 100 gram

€2.69Runderrookvlees 100 gram

€1.98Bourgondische achterham100 gram

€3.49Nieuw bij ons: Havercrackers
5 st.

€1.19Boerenkarnemelk literpak
Indische kipsate salade €2.98

Page Toiletpapier 24 rol €5.95

Van de Echte Bakker €4.95Appeltaart (6 pers) 

Jong belegen kaas €8.49
per kilo

Adrie Brouwer

Pauline Brouwer-Grosman
  Daniëlle en Martin
  Samantha en Pedro
     Djaro
Mevr. A. Brouwer-Brouwer

Monseigneur Nolensstraat 3
6741 ZC Lunteren 

* 17 mei 1957                       † 10 januari 2022

Nu moeten wij afscheid nemen van onze sterke, trotse, 
eigenwijze en dappere man, vader, opa en zoon

Wij willen graag huisartsenpraktijk Lambers en 
Buurtzorg Lunteren bedanken voor hun geduld 

en lieve verzorging.  

Zoals Adrie graag wilde, hebben we donderdag 13 januari jl. 
in besloten kring afscheid van hem genomen.

Jo Blankestijn-Arends

Evert en Bep
  Yvonne en Kevin   Tyas, Bente    
  Henk en Dana   Stef, Lars
Joop en Alie
  Dana en Dion   Dex, Jil
Greet en Kees 
  Mark
  Robert en Joyce   Fem
  Peter en Denise   Thomas
Gerda
  Ilona en Björn
  Danny

Correspondentieadres:
E. Blankestijn
Rogakker 18
6741 ER Lunteren 

* 15 november 1925                                              † 14 januari 2022

Wij hebben afscheid genomen van onze allerliefste moeder, oma en omi.
Heel verdrietig zijn wij om de leegte die zij achterlaat. 
Dankbaar voor wat zij met haar warmte, liefde, gezelligheid en positieve 
instelling voor ons betekend heeft. 

De dienst is te volgen en/of terug te kijken via: www.hervormdlunteren.nl
De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 19 januari omstreeks 11.30 uur op 
de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Lunteren.

Geborgen in het licht van Gods liefde

sinds 14 april 1985 weduwe van Henk Blankestijn

200 gram

€2.69Karvan Cevitam 0,75 L
Saucijzenbroodjes 5 voor €7.95

Evert Lagerweij

Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, na een periode van afnemende 
krachten, toch nog onverwachts, van ons weg te nemen mijn innig geliefde man, onze lieve, 
zorgzame vader, schoonvader,  opa en overgrootvader

27 april 1941                                                             15 januari 2022 

De rouwdienst wordt gehouden D.V. zaterdag 22 januari om 11.45 uur in de Bethelkerk aan 
De Haverkamp 1 te Lunteren. U kunt de rouwdienst volgen via www.hhglunteren.nl 
Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 13.00 uur plaatsvinden op de Gemeentelijke 
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Lunteren. 
Er is gelegenheid tot condoleren voor de dienst van 10.30 tot 11.30 uur.  

Westzoom 29
6741 CS Lunteren

G. Lagerweij-Koudijs
   Margriet en Gert van Heerd-Lagerweij
        Gisette en Bram, Tijs
        Janine
        Evita
        Gerrieke
   Reijnie en Sybrand ter Avest-Lagerweij     
        Herman (in liefdevolle herinnering)
        Ernst
        Emma
        Hannah
        Rebecca
    Jantine en Henk-Jan van Noort-Lagerweij 
         Esther
         Jonathan
         Daniël
         Eva 
    Evert Jan en Nanja Lagerweij-van Ommeren  
         Gerline
         Gisanne
         Evert

 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
                                                                    1 Petrus 5 vers 7

Geen bloemen

Evert is thuis opgebaard.
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Lentekriebels?

Het nieuwe jaar is begonnen! Het oude jaar is “om”, het is tijd voor goede voor-
nemens en nieuwe plannen. De dagen worden weer langer, het weer wordt beter 
en we zijn meer buiten. In de natuur begint het te borrelen en te bruisen en ook bij 
ons mensen zie je dat terug. 

Het klinkt misschien vreemd, maar als notaris zie ik een stijging van vragen over 
trouwen als de lente in aantocht is. Dat is ook wel logisch: in oktober, als de re-
gen tegen de ramen slaat, denkt de aanstaande bruid of bruidegom nu niet direct 
aan die belangrijke dag. Toch is het verstandig om je al in een vroeg stadium te 
verdiepen in de gevolgen van het huwelijk. Trouwen heeft namelijk gevolgen op 
veel gebieden, waar het aanstaande echtpaar zich totaal niet van bewust is! De 
gemeenteambtenaar heeft hierin geen taak en zal u daarom ook niet op (notariële) 
gevolgen van het huwelijk wijzen. Op welke zaken heeft het aanstaande huwelijk 
onder meer invloed?

Uw onderneming en huwelijksvoorwaarden
Wat gebeurt er met de echtgenoot-niet ondernemer bij een faillissement? In 
huwelijksvoorwaarden kunnen afspraken worden opgenomen, zodat de echtge-
noot-niet ondernemer zich kan indekken voor een eventueel faillissement. De 
andere kant kan zijn dat de ondernemer zich wil indekken als het huwelijk on-
verhoopt eindigt door echtscheiding. Moet de waarde van de onderneming dan 
gedeeld worden? Of moet de waarde bij de ondernemer blijven omdat anders het 
bedrijf niet kan voortbestaan? En wat gebeurt er als er kinderen komen, maakt dat 
de afweging anders? Kortom, er zijn veel zaken om door te spreken  indien één 
van de echtgenoten ondernemer is. 

Financiële gevolgen bij hertrouwen
Trouwen kan ook gevolgen hebben als het om een tweede huwelijk gaat en het 
eerste huwelijk is geëindigd door het overlijden van de eerste partner. Door het 
hertrouwen van de langstlevende kunnen ongewild clausules uit het testament 
van de eerst overleden partner in werking treden, zoals dat de langstlevende part-
ner bij hertrouwen de kinderen moet uitbetalen! Laat u goed voorlichten als deze 
situatie van toepassing is. 

Langstlevende-regelingen en erfbelasting
Wanneer één van beide huwelijkspartners komt te overlijden, regelt de wet al 
dat “alles naar de langstlevende gaat”. Dit is echter een vrij karige regeling. U 
kunt overwegen om in een testament op te nemen dat er erfbelasting bespaard 
kan worden, of dat de erfenis alleen voor uw eigen kinderen is bij uw overlijden. 
Zonder testament is er in veel gevallen erfbelasting verschuldigd. Ook op het vlak 
van het erfrecht is het dus van belang om goed na te denken over de gevolgen van 
uw huwelijk! 

Het beste advies voordat de lentekriebels toeslaan: bel de notaris voor advies of 
kom naar ons inloopspreekuur voor gratis advies! Bezoek ook met andere vra-
gen over notariële zaken, belastingen of verzekeringen het eerstvolgende inloop-
spreekuur, op vrijdag 28 januari van 16.00 tot 17.00 uur in het Westhoffhuis. Het 
spreekuur wordt u aangeboden door Onderweegs & De Groot Accountants en 
Adviseurs, Assurantiekantoor De Groot en Van Putten Van Apeldoorn notaris-
sen.                                                                                                                                                                                                                    

Mr. Maarten Vriens, notaris

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

Lunterse Jorien Timmers tijdelijk terug 
in Nederland met haar project ‘Eco Bus America’

Jorien Timmers die ruim 7,5 maand 
niet de grens over mocht van Peru 
en Brazilië is inmiddels vanwege 
de bevalling van haar zus terug in 
Nederland en zal de komende tijd 
haar project genaamd ‘Eco Bus 
America’ uitvoeren op Nederlandse 
scholen.

Gestrand
Jorien Timmers; “Het was een 
vreemde, moeilijke, mooie en 
leerzame tijd, de periode van 7,5 
maand waarin ik letterlijk geen andere 
kant op kon dan het grensdorpje Assis 
in Brazilië. In die periode ben ik van 
de ene in de andere bureaucratische 
verbazing gevallen. Nadat ik al een 
aantal maanden in het dorpje Assis 
tussen de grenzen van Peru en Brazilië 
gestrand was, kwam er een lichtpuntje: 
Een pro deo advocaat benaderde mij 
en was bereid mij te helpen de grens 
van Brazilië over te komen.” 

“Hij slaagde erin om een gerechtelijke 
uitspraak te verkrijgen, die mij toegang 
tot Brazilië zou moeten verlenen. 
Echter de federale politie, de enige 
autoriteit, die uiteindelijk bevoegd is 
om een stempel te verlenen, gaf aan, 
dat de beslissing van de rechter niet 
duidelijk genoeg was en wilde dus 
geen stempel zetten. Het enige wat 
mijn advocaat op dat moment voor 
mij kon doen, was de rechter vragen 
een nieuwe duidelijkere beslissing 
te formuleren. Het was voor mij 
inmiddels wel duidelijk dat dit soort 
processen in Brazilië erg lang duren 
en ik besloot niet te wachten op deze 
nieuwe uitspraak. Ik had inmiddels 
ontdekt dat de provincie Acre bekend 
staat om zijn vele inheemse indianen 
stammen en besloot deze persoonlijk 
in het Amazonewoud te leren kennen. 
Een ervaring om nooit meer te 
vergeten”

Het project Eco Bus America
Met het project ‘Eco Bus America’ 
dat Jorien uitvoert, wil ze mensen 

bewustmaken van het plastic probleem. 
Dit doet ze normaal gesproken door 
met haar busje scholen langs te gaan 
en presentaties & workshops te geven. 

Ze is echter tijdens de pandemie, 
net als vele mensen, voor een grote 
uitdaging gezet, namelijk het project 
aanpassen aan de omstandigheden. 
In het plaatsje Assis is ze daar 
behoorlijk goed in geslaagd, maar 
ze werd het wachten beu en besloot 
haar busje tijdelijk achter te laten in 
Assis om vervolgens toch het land in 
te trekken om een bezoek te brengen 
aan de inheemse indianenstammen om 
ook daar haar presentaties te geven, 
maar om tegelijkertijd hun verhalen 
te delen met de rest van de wereld. 
Ook al focust Jorien zich in haar 
project vooral op het milieuprobleem 
veroorzaakt door plasticvervuiling, ze 
sluit haar ogen zeker niet voor andere 
belangrijke zaken. 

De inheemse stammen in Brazilië 
staan enorm onder druk. Een nieuw 
wetsvoorstel (PL490) probeert een 
einde te maken aan de rechten en 
woongebieden van de inheemse 
stammen in Brazilië. Jorien: “Ik ben 
diep geraakt bij het zien van de strijd 

die deze stammen keer op keer weer 
aan moeten gaan.” Via haar sociale 
media (ecobusamerica) deelt ze haar 
belevenissen. Tijdens de maanden 
dat ze doorbracht in de inheemse 
stammen heeft ze haar sociale 
mediakanalen onder andere gebruikt 
om bewustwording te creëren over 
het belang van het behoud van het 
Amazonewoud, waar deze stammen 
letterlijk de beschermers van zijn.
 
Eindelijk de grens over
Na ruim 2 maanden doorgebracht te 
hebben bij verschillende inheemse 
stammen, kreeg Jorien eindelijk het 
bericht dat de beslissing door de 
rechter was verduidelijkt en op 1 
augustus kreeg zij na bijna 8 maanden, 
eindelijk het langverwachte stempel 
in haar paspoort. Eindelijk was ze vrij 
om in haar huisje op wielen Brazilië in 
te gaan en haar project voort te zetten. 
De één na de andere school ging ze 
langs. Totdat ze voor een níéuwe grote 
beslissing kwam te staan. Ze zou tante 
gaan worden!

Dit heeft er uiteindelijk voor 
gezorgd, dat Jorien haar spullen 
heeft achtergelaten en tijdelijk 
teruggekomen is in Europa. 

Nieuwjaarlunch bij Zinvolle Dag

LUNTEREN – Deelnemers van 
Zinvolle Dag waren woensdag 
12 januari uitgenodigd in de 
Mulderschuur. Daar werden 
zij verrast met een heerlijke 
nieuwjaarlunch. 

De ochtend begon zoals gewoonlijk 
om 10.00 uur met koffie/thee, waarna 
er gymoefeningen gedaan werden. 
Vervolgens was er een workshop, een 
voorjaarbloemstukje maken met o.a. 
blauwe druifjes en groen.
De bloemen kwamen van Zinnia 
bloemenwinkel (Lunteren), die 
Zinvolle Dag een warm hart toedraagt. 
Zij maakten deze workshop mogelijk, 
door tegen een redelijke prijs bloemen 
aan te bieden. Dat is bijzonder fijn, 

aangezien Zinvolle dag tot op heden 
helaas nog op eigen bijdragen van de 
deelnemers draait.

Een bijzonder lief en mooi gebaar 
was dat twee jonge dames van Aan 
Tafel (van Chris en Jeanine van 
Manen uit Lunteren) de bediening 
van de nieuwjaarlunch voor hun 
rekening namen.Allen die zich voor 
de deelnemers van Zinvolle Dag met, 
Parkinson, NAH, dementie, angst, 
depressie en eenzaamheid stoornis zo 
liefdevol inzetten.

Voor info kunt u contact opnemen 
met: Zinvolle dag, Trudie van Ginkel-
Lourens, tel. 06 – 83 66 47 83.      
E-mail: Info@zinvolle-dag.nl

Horecaondernemer Jacco van Leerdam
uit Lunteren start met badkamerverhuur
LUNTEREN - Door de vele 
restricties is het zalencentrum ’t 
Hek van Jacco de afgelopen twee 
jaar meermaals dicht geweest. 
Hierdoor liep hij een groot deel 
van zijn inkomsten mis. Om dit 
op te vullen besloot de creatieve 
ondernemer om mobiele badkamers 
te gaan verhuren.

“Het idee ontstond toen twee 
personeelsleden de badkamer hadden 
verbouwd. Zij misten hierbij een 
mogelijkheid om thuis te douchen”, 
vertelt Jacco. Daaropvolgend ging 
hij op onderzoek uit en kwam hij 
bij mobiele badkamers. “Zo’n 
verbouwing geeft toch een hoop gedoe 
en met deze badkamers wil ik mensen 
wat last ontnemen. Daarnaast voelen 
mensen ze zich vaak bezwaard om bij 
buren of familie aan te kloppen.” 

Makkelijk in gebruik
De badkamers zijn makkelijk in 
gebruik. “Je hebt alleen water, stroom 
en een afvoerput nodig. Het water 
wordt verwarmd door een elektrische 
boiler en de binnentemperatuur wordt 
geregeld door een straalkachel”, vertelt 
Jacco over zijn mobiele badkamer. 
“Het afvalwater wordt vermaalt en 

weggepompt en komt via de afvoer in 
het riool terecht.”
De badkamer past door zijn geringe 
afmetingen op iedere dam of eventueel 
zelfs een parkeervak. “Er is genoeg 
ruimte in de unit om je om te kleden, 
hierdoor hoef je niet in je badjas over 
straat.” Van zijn klanten hoort Jacco 
dat dit een hele uitkomst is. “Laatst 
had ik een klant die tot laat moest 
werken en zij vond het heel fijn dat ze 

tijdens de verbouwing gewoon thuis 
kon douchen.”

Wilt u een badkamer huren dan kan dit 
al vanaf €135 euro exl. btw per week. 
Aanvragen kunt u doen middels de 
website, www.badkamertehuur.nl of 
telefonisch via: 06-23010607. Voor de 
lezers van de Lunterse Krant zijn de 
bezorgkosten (halen en brengen) tot 
50 kilometer gratis. 

Jacco van Leerdam met zijn mobiele badkamer.

Jorien Timmers bij een inheemse stam in het Amazonegebied.
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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 |    

plus.nl Openingstijden: ma - zo - 
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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
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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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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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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
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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
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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, 
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, 
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, 
uit de koeling, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

van Rinsum�/�Schras  9 // Ederveen // T: 0318 578578

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo gesloten
| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)

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 | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

03/22 
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    . ***Voor 5 halen = 2 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 60% 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 3 zondag 16 t/m zaterdag 22 januari 2022

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

6.38   3.19
De actieprijzen variëren 
van 2.49 - 3.59

PLUS 
Nederlandse 
Aardappelen
Kruimig of vastkokend, 
zak 5 kilo
Per zak
Bijv. PLUS Nederlandse 
Kruimige aardappelen, 
zak 5 kilo

5.35 2.67
De actieprijzen variëren 
van 2.49 - 2.67

+1GRATISzegel

50%50%
KORTING

1+1
GRATIS

Alle Alpro 
uit de koeling
Combineren mogelijk
M.u.v. margarine 
en slagroom
2 stuks** 
Bijv. Alpro Mild & creamy 
nature ongezoet, 
2 pakken à 750 ml

3.50 1.75
De actieprijzen variëren 
van 1.39 - 2.99

Combineren mogelijk

Bijv. Alpro Mild & creamy 11++11
GRATIS

Alle Lipton 
1-Kops thee
Combineren mogelijk
2 doosjes** 
Bijv. Lipton 1-Kops 
thee Russian earl grey, 
2 doosjes à 20 stuks

3.58 1.79
De actieprijzen variëren 
van 1.69 - 2.49

11++11
GRATIS

PLUS Goudse 
kaas plakken
Alle pakken à 150-190 gram, 
van de zelfbedieningsafdeling, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. PLUS Goudse kaas jong
belegen 48+ plakken, 
2 pakken à 190 gram

5.18 2.59
De actieprijzen variëren 
van 1.63 - 2.99

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS of PLUS 
Smaakselectie 
Handappels 
of Sweet Sensation 
Handperen op schaal
Alle schalen à 3-4 stuks, 
combineren mogelijk
M.u.v. biologisch
2 schalen** 
Bijv. PLUS Handappels 
pink lady, 
2 schalen à 4 stuks

5.58 2.79
De actieprijzen variëren 
van 2.19 - 2.99

Fleuril, Persil 
of Reus Wasmiddel
Alle varianten 
à 13-22 wasbeurten 
of Silan 
Wasverzachter 
Alle flacons à 28 wasbeurten,
combineren mogelijk
5 stuks*** 
Bijv. Silan Wasverzachter 
fris lentegevoel, 
5 flacons à 28 wasbeurten

15.95 6.38
De actieprijzen variëren 
van 6.38 - 18.98

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

5=2
 HALEN BETALEN

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

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

plus.nl/gratis-bezorging
*Uitgezonderd PLUS Express

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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plus.nl

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

03/22 
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    . ***Voor 5 halen = 2 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 60% 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 3 zondag 16 t/m zaterdag 22 januari 2022

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

6.38   3.19
De actieprijzen variëren 
van 2.49 - 3.59

PLUS 
Nederlandse 
Aardappelen
Kruimig of vastkokend, 
zak 5 kilo
Per zak
Bijv. PLUS Nederlandse 
Kruimige aardappelen, 
zak 5 kilo

5.35 2.67
De actieprijzen variëren 
van 2.49 - 2.67

+1GRATISzegel

50%50%
KORTING

1+1
GRATIS

Alle Alpro 
uit de koeling
Combineren mogelijk
M.u.v. margarine 
en slagroom
2 stuks** 
Bijv. Alpro Mild & creamy 
nature ongezoet, 
2 pakken à 750 ml

3.50 1.75
De actieprijzen variëren 
van 1.39 - 2.99

Combineren mogelijk

Bijv. Alpro Mild & creamy 11++11
GRATIS

Alle Lipton 
1-Kops thee
Combineren mogelijk
2 doosjes** 
Bijv. Lipton 1-Kops 
thee Russian earl grey, 
2 doosjes à 20 stuks

3.58 1.79
De actieprijzen variëren 
van 1.69 - 2.49

11++11
GRATIS

PLUS Goudse 
kaas plakken
Alle pakken à 150-190 gram, 
van de zelfbedieningsafdeling, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. PLUS Goudse kaas jong
belegen 48+ plakken, 
2 pakken à 190 gram

5.18 2.59
De actieprijzen variëren 
van 1.63 - 2.99

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS of PLUS 
Smaakselectie 
Handappels 
of Sweet Sensation 
Handperen op schaal
Alle schalen à 3-4 stuks, 
combineren mogelijk
M.u.v. biologisch
2 schalen** 
Bijv. PLUS Handappels 
pink lady, 
2 schalen à 4 stuks

5.58 2.79
De actieprijzen variëren 
van 2.19 - 2.99

Fleuril, Persil 
of Reus Wasmiddel
Alle varianten 
à 13-22 wasbeurten 
of Silan 
Wasverzachter 
Alle flacons à 28 wasbeurten,
combineren mogelijk
5 stuks*** 
Bijv. Silan Wasverzachter 
fris lentegevoel, 
5 flacons à 28 wasbeurten

15.95 6.38
De actieprijzen variëren 
van 6.38 - 18.98

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

5=2
 HALEN BETALEN

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

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

plus.nl/gratis-bezorging
*Uitgezonderd PLUS Express

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

HeIneken, Brand
of Amstel PIls
Krat 24 flesjes à 30 cl
Per krat
Bijv. Heineken Pils,
Krat 24 flesje à 30 cl

17,29   12,97
De actieprijzen variëren van 11,25 - 12,97
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Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: geen opgave,  
18.30 uur: geen opgave.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 08.30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman 
(H.A.), 11.30 uur: ds. 
J.A. Kloosterman (H.A.), 
18.30 uur: ds. J.A. Kloos-
terman (dz. H.A.).
Geref. Kerk Oranjes-
traat: zo.: 10.00 uur: ds. 
C. Oosterveen (H.A.), 
19.00 uur: ds. D.R. Juijn 

(Delden) (dz. H.A.).
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 
uur: ds. J. Steenkamp (H.A.), 19.00 uur: ds. J. 
Steenkamp (dz. H.A.).
Molukse Evang. Kerk: zo.: 14.00 uur: ds. E. 
Pattij.
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: koor 
‘Songs fram the hear’, o.l.v. Anadya Wouters.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: ds. M. Messemaker (Nijkerk), 18.30 uur: 
ds. Joz. de Koeijer (Ermelo). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur en 18.30 uur: s. A.J. Schalkoort (Lunte-
ren). 

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

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: prop. A.P. Pors (Wekerom), 
18.30 uur: prop. J.J. de Haan (Woer-
den).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: prop. H.A. 
Neervoort (IJsselmuiden), 18.30 
uur: ds. H.S. Mosterd (Amersfoort). 
Goudriaan (Ede).
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 19.30 
uur: ds. A. Vlietstra.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: ds. F. Kuipers (Nun-
speet).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: en 
19.00 uur: ds. P.B. Verspuij.

Ede Geref. Gemeente Ede 
(Petrakerk, Lunterseweg 25). zo.: 
09.00 uur + 11.15 uur + 16.00 uur: 
leesdienst. 

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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SINT MAARTEN
Martinus van Tours is niet alleen 

de naamgever van het eiland in de 
Caraïbische Zee,

ook de elfde van november draag zijn 
naam: Sint Maarten.

Als soldaat gaf de heilige de helft van zijn 
mantel aan een arme bedelaar; zijn feest 

staat bekend als een bedelfeest. 
Anno 2021 betekent dit dat kinderen 
gestrooid snoep bij elkaar “grielen”.

Tot slot is 11e van de 11e natuurlijk ook 
de opening van het carnavalsseizoen!
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Op de Goudsberg in Lunteren bevindt zich de 
Muur van Mussert. De Muur is de noordelijke 
begrenzing van een hele grote kuil, waar veel 
mensen bij elkaar konden komen. 
De Muur is -net voor de tweede Wereldoorlog- 
gebouwd door de NSB, de fascistische partij in 
Nederland. Grote landelijke bijeenkomsten van 
wel 30.000 mensen, de zogenaamde hagenspra-
ken, werden daar gehouden. 
Mussert en consorten hielden vanaf een spreek-
gestoelte -dat aan de muur vastzat- hun opruien-
de, brallende en demagogische toespraken, om-
ringd door vaandels en trommels. 
Het bijzondere is dat die Muur er nog helemaal is, 

maar wel sterk in verval. Wat 
moet daar mee?

Omstreden erfgoed
De Muur van Mussert is nog 
grotendeels intact. Het is daar-
mee erfgoed van een foute 
periode in onze geschiedenis. 
Dat is ingewikkeld. Liever vergeten we de foute 
stukken uit onze geschiedenis of moffelen we die 
weg. Daarom heeft het heel lang geduurd voor 
dat de muur een rijksmonument is geworden, 
twee jaar geleden. Daarmee heeft de muur en de 
kuil met wallen eromheen een beschermde sta-

tus gekregen. De eigenaar daarvan heeft dan de 
plicht om het in stand te houden en te restaureren 
als dat nodig is. 

Gedenkmonument of bezinningsmonument
Maar wat heb je nu aan zo’n gebouw, want dat 
is die muur eigenlijk, dat ons herinnert aan een 
zwarte episode uit onze geschiedenis? Het zin-
volle van het behoud van omstreden of fout erf-
goed is dat het een waarschuwing voor het nu kan 
zijn, om de fouten van vroeger niet opnieuw te 
maken. 
De Duitsers (nota bene!) hebben daar een mooi 
woord voor: ‘mahn-mal’, een vermanend mo-
nument. Een monument dat ons doet bezinnen 
om ons niet opnieuw te laten misleiden door de-
magogie, door ongenuanceerde, eenzijdige, bral-
lerige en ogenschijnlijk mooie praatjes met veel 
te makkelijke oplossingen voor ingewikkelde 
problemen, vaak samenhangend met discrimina-
tie. Dat is ook in deze tijd nog steeds actueel! Het 
zou mooi zijn als op den duur in de Muur een 
soort educatieve plek gaat komen, die daarvoor 
waarschuwt op een genuanceerde manier.

Verkrotting
De Muur is dan wel een rijksmonument, maar er 
is sindsdien niets verandert. In tegendeel de ver-

krotting neemt toe: de bomen wortelen op som-
mige plekken steeds meer in de muur. De dicht-
getimmerde ramen en deuren zijn open gebroken, 
waardoor er in de ruimtes in de muur het risico 
op vandalisme is. Stenen brokkelen af. De afzet-
ting rondom de muur voldoet niet. Het dak van 
de oude bewakingsruimte is al helemaal verrot en 
ingezakt. De raamkozijnen van de ruimtes waar 
Mussert verbleef zijn ook al verdwenen. Er moet 
iets gebeuren, wil het een echt bezinningsmonu-
ment worden en blijven. Zo gaat het niet goed.

Wie moet wat gaan doen?
In de eerste plaats rust er een instandhou-
dingsplicht op de eigenaar om verder verval te 
voorkomen te restaureren als dat nodig is. De hui-
dige eigenaar doet echter al jarenlang niets. Een 
mooie oplossing zou zijn als de muur en het ter-
rein er omheen verkocht worden aan een eigenaar 
die wel moeite wil doen om er een bezinningsmo-
nument van te maken en in stand te houden. Er 
moet waarschijnlijk op de een of andere manier 
door de overheid of de gemeente druk worden 
uitgeoefend om dit proces te bewerkstelligen.
In de tussentijd zou de gemeente wel zijn hand-
havingsplicht moeten nakomen om de huidige 
eigenaar te dwingen om de noodzakelijk instand-
houdingsmaatregelen te nemen en te financieren.

PREEKBEURTEN
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021  

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.

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

Muur van Mussert staat te 
verkrotten: daar moet iets mee…

22 juni 1940 ‘hagenspraak der bevrijding.

De situatie anno 2021.

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

Wolf of hond?

De afgelopen tijd duikt de wolf 
in Nederland op. Er  verschijnen 
bewonderende en waarschuwen-
de berichten in de media. Bij veel 
wolf-waarnemingen speelt de vraag 
was het nu een wolf of was het een 
grote hond?

Voor- en tegenstanders
Tegenstanders vinden dat de wolf niet meer in de 
Nederlandse natuur hoort. En ze zijn een gevaar voor 
schapen en moeflons. 
Voorstanders vinden dat de wolf hier wel hoort, want hij 
was hier vroeger al en is op eigen houtje terug gekomen. 
De bedreigde moeflons zijn exoten en  schapenhouders 
moeten hun dieren maar beter beschermen.

Zit de wolf al in de buurt?
Jazeker, er zijn al verschillende waarnemingen in de 
buurt van Lunteren gedaan. Onlangs zag iemand een 
wolf lopen op de Vijfsprongweg. In 2020 is er een foto 
gemaakt van een wolf op de Meulunterse weg en in april 
2021 van een wolf op het Wekeromse Zand. Ook zit er 
een wolf op de Hoge Veluwe.

Wolvensporen en wolvenpoep
Een wolf is zeer schuw. Wolven mijden mensen en zijn 
daarom niet gevaarlijk voor mensen.
Mensen kunnen wel sporen of uitwerpselen van een wolf 
tegenkomen.

Ik heb begin januari zowel een spoor als de uitwerpselen 
van een  wolf gezien. Het spoor van de wolf vonden 

we midden op het 
Wekeromse Zand, 
zie de foto. Je hebt 
bij zo’n spoor 
overigens nooit de 
zekerheid of het een 
wolf of een grote 
hond is. Het is in dit 
geval waarschijnlijk 
een wolf, omdat 
enerzijds op het 

Wekeromse Zand 
überhaupt geen honden mogen komen, ook al houden 
sommige eigenwijze mensen zich daar niet aan. 
Anderzijds was het een recht strak spoor. Een hond loopt 
te snuffelen en heeft een slingerend spoor. Een paar 
dagen later trof ik in een uithoek van De Hoge Veluwe, 
bij de jeneverbosjes, op een kruispunt van zandwegen, 
bijgaande 
de uitwerpselen aan. Ik vermoed ook van een wolf: 
gezien de grootte en de aard van de uitwerpselen: er 
zaten haren en witte stukjes van prooidieren in. Dat staat 
niet op het menu van een hond. En Een wolf markeert 
zijn territorium door op strategische plekken, zoals 
kruispunten zijn uitwerpselen te deponeren. 

Hoe verder met de wolf?
Zoals het nu gaat, wordt de wolf steeds meer een 

onderdeel van de Nederlandse natuur.   
Het is daarbij goed om het gevaar van de wolf te 
relativeren. Afgelopen jaar zijn er naar schatting circa 
300 schapen door wolven gedood. Gemiddeld worden er 
echter elk jaar zo’n 8.000 
schapen door loslopende  
honden gedood.  
Mensen die zich druk 
maken over de wolf die 
schapen doodt zouden 
zich logischerwijs veel 
drukker moeten maken 
over het loslopende 
gedomesticeerde broertje 
van de wolf: de hond. En 
dan vooral over de baasjes die die honden los laten lopen.  
Overigens lopen loslopende honden ook een groter 
gevaar in gevecht te raken met een wolf, dan een hond 
die naast zijn baasje loopt. 
Kortom wees niet bang voor de wolf, tenzij je schapen of 
moeflons houdt en houd je hond in natuurgebieden aan 
de lijn! 

Blue Monday is de naam die 
gegeven is aan de datum voor de 
deprimerendste dag van het jaar. 
In 2022 is dat maandag 17 januari. 
Blue Monday valt meestal op de 
derde maandag van januari – in dit 
geval dus ook, maar soms ook op de 
maandag van de laatste volle week 
van de eerste maand van het jaar.

De term is afgeleid van het Engelse 
begrip ‘feeling blue’ (neerslachtig, 
somber, down of depri zijn). De 
kleur blauw had vroeger in de 
zeilscheepvaart met rouw te maken. 
Als een schip zijn kapitein of officier 
verloor, dan verfde de bemanning 
rondom het schip een blauwe band. 
Deze band (en een blauwe vlag) lieten 
bij thuiskomst duidelijk zien dat men 
de ‘blues’ had, in de rouw was.

Formule
De ‘vader’ van Blue Monday is 
de Britse psycholoog Cliff Arnall. 
Hij bedacht in 2005 een (naar 
eigen zeggen) wetenschappelijk 
verantwoorde formule waaruit zou 
blijken dat de maandag van de laatste 
volle week van januari de dag is 
waarop de meeste mensen zich treurig, 
neerslachtig of weemoedig voelen. 
Het betreft een wiskundige formule, 
die op het volgende neerkomt: de 
feestdagen zijn voorbij (die hebben 
veel geld gekost en het volgende 
salaris is nog niet binnen), mensen 
voelen zich schuldig over hoeveel ze 
hebben gegeten en gedronken, goede 
voornemens zijn alweer van de baan, 
de dagelijkse sleur slaat in, het weer 
is slecht en de dagen zijn donkerder 
dan in de rest van het jaar. Bovendien 

lijken de vakanties ver weg.
Blue Monday kan het best vertaald 
worden met Depri Maandag. Blauwe 
Maandag dekt de lading feitelijk 
niet en geeft verwarring met de 
uitdrukking iets ‘een blauwe maandag’ 
doen, waarmee wordt aangegeven 
dat iemand iets maar voor een korte 
periode onderneemt.
Blue Monday lijkt overigens vooral 
een West-Europees en Noord-
Amerikaans verschijnsel te zijn. In 
India vieren hindoes rond deze tijd 
hun ‘winterzonnewende’ (de overgang 
naar langere dagen) met Lohri, Makar 
Sankranti en Thai Pongal. Zij bekijken 
deze donkere periode halverwege 
januari van de zonnige kant: vanaf nu 
vindt de zonsopgang elke dag weer 
vroeger in de ochtend plaats.

Veel kritiek
De formule van Arnall leverde 
overigens veel kritiek op omdat er geen 
wetenschappelijke onderbouwing voor 
is. Hoogleraar klinische psychologie 
Marcus Huibers stelt dat een depressie 
veel verschillende ontstaansfactoren 
kent en dat het niet mogelijk is om 
met een paar factoren de meest 
depressieve dag van het jaar aan te 
wijzen. Hiervoor is een onderzoek 
onder duizenden mensen nodig. 
Huibers voerde zelf een onderzoek 
uit naar depressieve klachten onder 
14.000 mensen. Verspreid over 
achttien maanden kregen deze mensen 
een vragenlijst om hun depressieve 
klachten te beschrijven. Dit onderzoek 
wees uit dat het weer geen invloed 
heeft op depressieve gevoelens. De 
meeste depressies kwamen juist in de 
zomer en in de herfst voor.

LUNTEREN – De maandelijkse 
bijeenkomst van de Christenvrouw 
Lunteren gaat donderdag 20 
januari niet door. Het bestuur laat 
weten dat dit is gedaan In het 
kader van de beperkingen i.v.m. de 
coronamaatregelen.

Met dank aan alle die oliebollen hebben 
gekocht en/of een fantastische gift 
hebben gedaan. Ook dit jaar weer de 
dank aan enthousiaste vrijwilligers die 
hebben meegeholpen en aan Brood- en 
Banketbakkerij Van Voorthuizen!

U heeft het mogelijk gemaakt dat er   
€1000,00 naar de gaarkeuken Hineni in 
Jeruzalem kon worden overgemaakt.
Door uw inzet kunnen wij met elkaar 
vanuit Lunteren een deel van de honger 
onder de allerarmsten in Jeruzalem 
bestrijden!

LUNTEREN –   Elke vrijdagmiddag is 
er in Bibliotheek Cultura Lunteren een 
activiteit. In de bibliotheek, gevestigd 
in het Westhoffhuis, is er tussen 15.30 
en 16.30 uur, een knutselactiviteit. 
Ook is er een voorleesmoment.    

Dat is elke vrijdagmiddag van 16.00 
– 16.30 uur. Voorlezen is belangrijk 
voor de ontwikkeling van de 
taalvaardigheid van een kind. Daarom 
wil de bibliotheek dit op deze manier 
stimuleren.

Geslaagde 
oliebollen-actie

Voorlezen en knutselen in bieb Lunteren

Geen bijeenkomst 
Christenvrouw Lunteren

Dak gelegd van Ruitenbeekschool in Lunteren
Afgelopen maandag (16 januari) werd 
het dak gelegd van het nieuwe 

schoolgebouw. Komende weken  zijn 
de buitenmuren aan de beurt. 

De ‘depressiefste’ dag van het jaar
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Teamwork én kwaliteit afleveren?

Wij zoeken handige werkers met gevoel voor techniek. Fulltime, als 

vakantiekracht of voor de zaterdagen, alles is mogelijk. Bij ons kun je:

-  Bekistingen klaarmaken

-  Beton storten

-  Wapening voorbereiden

-  Ontkisten / lossen

-  Kwaliteitscontroles uitvoeren

Wat krijg je van ons?

-  We betalen goed (ook overuren)

-  Vakantiegeld

-  Een eindejaarsuitkering

-  Een bonus

-  Een vrij in te vullen welzijnsbudget

-  30 vakantiedagen

-  Veel leuke activiteiten

Meer weten?  
Bel of app met Rijer (productie) 
06 8145 2189 

Direct aanmelden? 
Bel of app met Irene (HR) 
06 1215 8702

BUILDING A 
SOLID FUTURE

COLLEGA’S 
GEZOCHT!

WERKENBIJBOSCHBETON.NL
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Achter de ‘wanden’ bij Bosch Beton
REGIO – Bosch Beton is een 
ambitieus familiebedrijf dat al 
ruim vijftig jaar prefab betonnen 
keerwanden produceert voor 
de agrarische en grond-, weg- 
en waterbouwsector. Bij de 
keerwandenproducent – nu bijna 
drie jaar gevestigd aan de Grote 
Bosweg in Barneveld – werken in 
totaal zo’n 75 collega’s. 

Dagelijks zorgt het team van zo’n 
dertig medewerkers in de state-of-
the-art fabriek voor de productie van 
betonnen keerwanden voor zowel 
Nederland als het buitenland. De 
productie van een keerwand doorloopt 
een aantal belangrijke stappen. 

Wapening
Het wapeningsteam gaat aan de 

slag met het staal dat de wapening 
vormt voor de betonelementen. 
Verschillende groepjes werken 
aan de diverse wapeningsnetten 
voor deze keerwanden. Iedere 
wand heeft een eigen constructie 
waarvoor verschillende staaldiktes 
en verdelingen nodig zijn, zodat 
het gewapende element bestand 
is tegen alle natuurkrachten. Het 
wapeningsteam is verantwoordelijk 
voor de juiste verdeling. 

Productie
Een ander team begint de dag met 
mallen schoonmaken en elementen 
lossen. Met een vacuüm loskraan 
halen zij de enkele tonnen wegende 
elementen uit de mal. 

Hiervoor zijn in de fabriek meerdere 

bovenloopkranen beschikbaar met 
elk een eigen functie en een aparte 
bediening. De kleinste kraan gebruiken 
zij om wapening in te hangen, een 
grotere kraan is bestemd voor het 
storten en de allergrootste kraan om te 
lossen. 

De stalen netten die het wapeningsteam 
heeft voorbereid, komen nu in de mal 
te hangen en lopen zij na. Bij het 
nalopen bekijkt het team of de netten 
de juiste dekking hebben om betonrot 
te voorkomen, bijvoorbeeld als de 
wapening niet midden in de mal ligt. 

Als de mallen zijn volgestort, volgt het 
gladstrijken van het open vlak zodat 
het element de juiste voetdikte heeft. 
Is een betonnen keerwand uit een mal 
gelost dan volgt een volgende stort.

Specials
Bosch Beton heeft een speciale 
afdeling voor onder andere maatwerk 
dat buiten het gewone assortiment 
valt, de zogenaamde specials. Denk 
daarbij aan minder voorkomende 
elementen zoals hoeken en trappen 
maar ook bepaalde structuren, kleuren, 
formaten of zwaluwwanden. Op deze 
afdeling is het vaak letterlijk passen 
en meten. Alles komt ook hier voorbij: 
wapening, lossen, voorbereiden, 
storten en inhangen.

Een (h)echte werkfamilie
De Bosch Beton medewerkers lunchen 
met elkaar, op woensdag is er heerlijke 

zelfgemaakte soep, de werkweek 
sluiten ze af met een drankje en een 
snack, er is vers fruit of speel eens een 
potje tafelvoetbal met je collega. De 
zomervakantie luiden ze in met een 
BBQ en de kerstvakantie start met een 
uitgebreide kerstborrel. 

Bij belangrijke momenten staan ze 
even stil en feestjes en mijlpalen weten 
zij te vieren! Als corona het weer 
toelaat, organiseert het Barneveldse 
bedrijf meerdaagse activiteiten zoals 
skiën in Oostenrijk of een tripje naar 
de Ardennen. 

Bij de keerwandenproducent zijn 
diverse vacatures beschikbaar voor 
jong en oud of je nu onervaren bent 
of juist ervaren, een BBL-opleiding 
wilt volgen, een bijbaantje zoekt 
voor de zaterdag of in de vakanties of 
anderszins. 

Kom werken bij Bosch Beton
Meer weten? Kijk dan op de website 
www.werkenb i jboschbe ton .n l . 
Of mail voor meer informatie en 
mogelijkheden met Irene Hehenkamp, 
HR-adviseur bij Bosch Beton, via 
hrm@boschbeton.com.   Het fabriekspand van Bosch Beton.

GALERIE ATELIER

MIEKE BAAK

Mijllerweg 16, Lunteren
(+31) 06 - 11 915 174, 06 55 338 576
info@miekebaak.nl, www.miekebaak.nl

U bent van harte welkom, iedere vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur, andere dagen op afspraak.
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Een werknemer van Bosch Beton bezig met de afwerking.

 

 

 

Vitterweg 7 
6741 JN  Lunteren 
T. 0342-401322 
W. jursoetendaal.nl 

In de actie!  
 

 

STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 
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Vind je het een uitdaging om direct en indirect een belangrijke bijdrage 
te leveren aan succesvolle projecten op het gebied van woningbouw en 
utiliteitsbouw? Ben je bouwkundig sterk & klantgericht onderlegd? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!

AANBOD
Je komt te werken binnen een familiecultuur waarin samenwerken 
de boventoon voert. Een plezierige werksfeer waarbinnen je een grote 
mate van zelfstandigheid krijgt. Je kunt rekenen op een goed salaris 
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast krijg je veel ruimte voor 
opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

FUNCTIE-EISEN
De ideale kandidaat voldoet aan de volgende criteria: 
•  Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau (in de richting van 
Bouwkunde) met enkele jaren werkervaring als werkvoorbereider. 

• Kennis van materialen, voorschriften en regelgevingen. 
• Ervaring met AutoCAD en Revit/Solibri is een pre.

INFORMATIE EN REACTIES
Ga voor meer info over deze vacature naar www.keldermanbouw.nl. 
Stuur jouw reactie of vraag per mail naar 
Kees Blotenburg (blotenburg@keldermanbouw.nl).

ZOEKT 
JOU!

Zuiderkade 7  I  Postbus 672  I  6710 BR Ede  I  (0318) 51 90 73
info@keldermanbouw.nl  I  www.keldermanbouw.nl

Het team van de Kelderman Groep

WERKVOORBEREIDER 
MET KARAKTER



LUNTEREN BIJ NACHT door Organisatieservice

Het Lunterse Vrouwtje met op de achtergrond de muziektent.

Zaal Floor en de Oude Kerk. Het spoorgebouw bij station Lunteren.

Molen de Hoop. Winkelstraat tijdens de feestdagen.
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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

€37,50
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

KLEINTJES
|  ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53

Rom pom pon Rom pom pon 
70 jaar is tapijtboer Ton!70 jaar is tapijtboer Ton!

Tapijtleggen doet ie in een wip,
 maar in het weekend zit ie op de kip.Van harte gefeliciteerd Ton!

&
Persoonlijk  

dichtbij

monutahofrust.nl

hofrust@monuta.nl

t  0318 - 41 46 20
(24 uur per dag)

Hulp in de 
huishouding

2 ochtenden in de week

Bij voorkeur op woensdag en vrijdag 
van 08.00 - 12.00 uur

Locatie: Ederveen

Interesse? Mail dan naar 
info@bakkerijvanvoorthuizen.nl

Te Huur per direct
Buitengebied Lunteren/Ede
Gestoffeerde zelfstandige woningruimte
incl. G.W.E. ,berging en parkeerplaats
Geen kinderen en huisdieren
€1050,-incl. Telnr.06 15181772

Te Huur:
Per direct een twee-kamer 
woning te huur in Lunteren met 
berging, terras en parkeerplaats. 
Huurprijs €1000,00 incl Service 
kosten en G.W.E. 
Bellen naar 19.00 
Tel 0622170117.

Gevraagd:

Vindt u het leuk om als 
65-plusser vrijwilligerswerk 
te doen op onze boerderij/
melkveehouderij in Lunteren? 
Voor informatie bel: 
06-11483876.

Gevraagd:

Wij zoeken een jongeman 
voor de zaterdag.
Als hulp op een vleesvee-
bedrijf in Ederveen.

06 51 19 17 48

iPhone gevonden in 
Lunteren. 

Voor informatie: 
06 57 52 90 32



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. K.C. Kos 
(Lunteren), 18.30 uur: ds.Jongeneel.

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 08.30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman, 
18:30: ds. A.A.F. van de 
Weg (Apeldoorn). Zie 
ook: www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk Oranjes-
traat (Online): zo.: 10.00 
uur: ds. C. Oosterveen, 
19.00 uur: ds. J. Visser 
(Ermelo).

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 
uur: ds. T. Schutte, 19.00 uur, ds. J. Visser 
(Ermelo).
Molukse Evang. Kerk: Nog niet bekend.
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Lammert 
Kamphuis.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 

uur: ds. A. Visser (Harderwijk), 18.30 uur: ds. 
A. Vonk Noordegraaf (Uddel). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. J.M.J. Kieviet (Renswoude), 18.30 
uur: ds. J.M.J. Kieviet (Renswoude). 

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. P. J. den Admirant 
(Apeldoorn), 15.30 uur: ds. A. P. 
Pors (Nieuw-Beijerland).

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: ds. C. J. Barth (Ne-
derlangbroek) , 18.30 uur: ds. J. W. 
Hooydonk (Oldebroek)

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. C. M. Buijs.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: ds. T. Volge-
nant-Beijma (Uchelen).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
ds. P.B. Verspuij, 19.00 uur: ds. J. 
Belder (Harskamp).

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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Blue Monday
De feestdagen zijn voorbij, de 

portemonnee is leeg en het depressieve 
weer houdt ook niet over.

Een slimme Amerikaanse reisorganisatie 
rook kansen en verzon Blue Monday dat 

deze week op de 17e valt.
De derde maandag van januari werkt 

gebombardeerd tot de meest depressieve 
dag van het gehele jaar.

Met als perfecte remedie, natuurlijk, het 
boeken van een fijne vakantie.

Deze slimme marketingactie is een 
succes gebleken want er wordt al jaren 

-ook hier- over bericht.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 23 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 

VOORRUIT BESCHERMEN
De voorruit van uw (bedrijfs-) auto wordt 
beter beschermd door onze voorruitbescher-
mingsfolie. Sterren/barsten door steenslag 
worden voorkomen zodat de dure voorruit 
niet vervangen hoeft te worden.

NIEUW!

STEEDS EEN DURE VOORRUIT VERVANGEN?
Bescherm uw voorruit met onze nieuwe beschermfolie voor voorruiten

DE GLASFOLIESPECIALIST

VOOR MEER INFORMATIE:
www.blindeerservicelunteren.nl/voorruit-beschermen

CARWRAPPING

VEILIGHEIDSFOLIE

ISOLATIEFOLIE

MELKGLASFOLIE

LAMPEN TINTEN

LAK-BESCHERMINGSFOLIE

BLINDEREN VAN VOERTUIGEN EN GEBOUWEN



Tijdens Crosstraining ga je aan de slag met losse gewichten en 

bodyweight-oefeningen. Zoals gewichtheffen met een 

halterstang, kettlebell swings, pull ups en push ups. 

Elke les bevat een krachtonderdeel waarbij we de techniek 

oefenen en een workout waarbij verschillende oefeningen 

worden uitgevoerd. Geen één training is hetzelfde, waardoor je 

kracht, conditie en mobiliteit elke keer weer op de proef gesteld 

worden en je in korte tijd merkt dat je sterker en fitter bent 

geworden. 

Crosstraining 50-plus
Elke woensdagavond om 18:30 uur is er een 

crosstraininggroepsles speciaal voor de 50-plussers. Tijdens deze 

groepsles ligt de intensiteit wat lager en wordt de workout 

aangepast naar deze leeftijdscategorie. 

✔  Groepslessen van maximaal 12 personen

✔  Veel trainingsmomenten

✔  Geen les hetzelfde

CROSSTRAINING
EGYM fitness is een circuit van 8 slimme krachttoestellen die met 

elkaar de ultieme training bieden voor alle grote spiergroepen 

van het lichaam. Na de intake worden al je gegevens - zoals je 

zitpositie en trainingsgewicht - automatisch bewaard op je 

persoonlijke polsbandje en kun je onbeperkt komen trainen.

EGYM is voor jong en oud. En ideaal wanneer je het vaak te druk 

hebt om te sporten. Elke deelnemer traint en wisselt op hetzelfde 

moment van toestel, waardoor je binnen 30 minuten een 

complete workout hebt gedaan zonder te wachten. Via het 

display krijg je instructies en volg je een schema, waardoor 

blessures verleden tijd zijn. Je traint dus snel, effectief en vooral 

met meer plezier!

✔  Het apparaat stelt automatisch alles voor jou in

✔  Resultaat door slechts 2x per week 30 minuten te trainen

✔  Leuker én motiverender door ingebouwd spelelement

EGYM

Gymles. Waar kun je een kleuter nog blijer mee maken? 

Het vroeg stimuleren van plezier in het sporten en een goede 

motorische ontwikkeling heeft enorm veel invloed op latere leeftijd. 

Daarom hebben wij WOEST Gym Kids opgericht. Deze gymlessen 

zijn er voor kleuters van 4 t/m 6 jaar oud. We stimuleren hen om 

spelenderwijs alle motorische vaardigheden te verbeteren. Gym 

Kids is er elke woensdag van 15:30 uur tot 16:15 uur.

✔  Motorische vaardigheden ontwikkelen

✔  Sociale vaardigheden opdoen

✔  Voordelen bij leren fietsen en zwemmen

GYM KIDS

Tijdens een bootcamples trainen we buiten en maken we 

gebruik van de omgeving. Trappen, boomstammen, hekjes en 

bankjes, onze trainers laten hun creativiteit er graag op los. 

Ook gebruiken we makkelijk te vervoeren fitnessmaterialen 

zoals kettlebells of elastieken. Kortom, effectieve trainingen 

met veel variatie!

✔  Veel afwisseling

✔  Kracht- én conditie

✔  Lekker in de buitenlucht

BOOTCAMP

KOM WERKEN AAN 
JE GEZONDHEID

WWW.WOEST TRA IN ING .N L

Maar dat is nog niet alles! Bij WOEST kun 
je ook terecht voor Circuitraining, 
Hardloopcursussen en vrije fitness. 
Check onze website voor alle informatie.

H U L L E R P A D  1 3 A  L U N T E R E N

“De gezelligste sportschool van Lunteren”

Plan eenvoudig een gratis proefles of 
EGYM-intake wanneer het jou uitkomt via:

Nieuwsgierig geworden? 

EGYM

Crosstraining

Gym Kids

Bootcamp

Knock Out

KNOCK OUT
Tijdens onze bokslessen combineren we boksen met HIIT 

(High Intenstity Interval Training). Dat doen we met een reeks 

stoten op de bokszak, gevolgd door oefeningen als push ups, 

squats of lunges. Deze 45 minuten workout is voor iedereen, 

want we focussen op krachtuithoudingsvermogen en niet op 

complexe bokstechnieken. We boksen met MMA 

handschoenen op speciale aquabags, wat minder belastend 

is voor de gewrichten. Er ligt een set handschoenen voor je 

klaar, dus kom het gerust eens proberen!

✔  Full body workout

✔  Veel calorieën verbranden

✔  Geen bokservaring nodig
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