
LUNTEREN - Een aantal jaren 
geleden maakte ze met haar 
sportschool zonder tv en muziek 
nog veel furore. Tegenwoordig 
richt zij zich op massages en andere 
fysiobehandelingen. 

De in Ochten geboren Jacolien 
Bonestroo-Hoogstraten studeerde 
in 2015 af als fysiotherapeut aan 
de Hogeschool Thim van der 
Laan in Nieuwegein. Na haar 
studie begon ze een sportschool in 
Barneveld. Aanvankelijk bleek dit 
een gouden greep maar door de vele 
coronamaatregelen en de daardoor 
afnemende ledenaantallen was zij 
genoodzaakt om de zaak te stoppen.

Al vindt ze het jammer windt ze er geen 
doekjes om en kijkt ze onverschrokken 
verder. Deze instelling komt ook terug 

in het gesprek. “Ik houd er niet van om 
er omheen te draaien. Ik zeg gewoon 
waar het op staat ook tegen mijn 
klanten. Als ik het niet weet dan zeg ik 
dat ook gewoon het liefst.” 

Praktijk
Eerlijkheid en transparantie zijn 
dan ook dingen waar ze in haar 
praktijk voor staat. “Ik werk  niet met 
verzekeringscontracten maar enkel 
met facturen. Mensen kunnen wel 
bij mij langskomen en hun factuur 
indienen bij de verzekeraar. Maar dan 
wordt niet altijd alles vergoed.” 
Mede om die reden focust ze zich 
ook op het geven van sportmassages. 
“Dan weten mensen ook gewoon dat 
ze een factuur krijgen.” Daarnaast 
geeft ze ook chirotherapie, waar ze 2 
cursussen voor gedaan heeft. “Ik wil 
mij niet uitgeven voor iets wat ik niet 

ben, en ik ben dus geen chiropractor, 
maar heb wel 2 cursussen gevolgd bij 
een chiropractor, heb een chiropractie 
behandeltafel aangeschaft, en ken alle 
basishandelingen.”

Sportmassages
Haar passie ligt bij het geven van 
massages maar niet per se ter 
ontspanning. “Ontspanningsmassages 
zijn voor mij meestal te zacht. Als ik 

wat voel dan wil ik er toch graag snel 
iets aan doen.” Zachte heelmeesters 
maken stinkende wonden is voor 
Jacolien dan ook niet van toepassing. 

Verder kan je ook bij haar terecht voor 
Dry Needling, bindweefselmassage en 
tapen.

Meer informatie vind je op de website: 
www.fysiotherapiejacolien.nl
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LUNTEREN - De cultuur- en 
horecasector hebben de langste 
adem nodig gehad. Maar zoals het 
er nu naar uitziet mogen zij na meer 
dan vijf weken ook weer open. 

De openingstijden zijn tot 22:00. 
Daarnaast worden er strenge 
voorwaarden gesteld aan de opening. 
Welke voorwaarden dit precies zijn, is 
op het moment van schrijven nog niet 

bekend. Horecaondernemer Wesley 
Floor meldt aan de krant: “Je bent 
harstikke blij dat je weer open mag. 
Dat je weer aan het werk kan. En blij 
om de klanten weer terug te zien die 
nu soms in eenzaamheid verkeren. 
Want het sociale aspect van de horeca 
op het welzijn van mensen wordt nog 
weleens onderschat.”

Reactie vanuit Museum Lunteren
“Wij zijn natuurlijk ongelofelijk blij 
dat we weer open mogen! Kunst en 
cultuur verbinden mensen en brengen 
plezier en beleving. Als museum in het 
hart van ons mooie dorp en in het hart 
van veel Lunteranen ervaren we dat 
al heel veel jaren. Onze vrijwilligers 
staan te popelen om bezoekers 
weer welkom te heten. En met twee 
schitterende nieuwe exposities zijn we 
er helemaal klaar voor!”

Café en partycentrum Floor in Lunteren.                           

Leerlingen van De Triangel zijn verheugd met het nieuws. Foto (Henk de Rooy)

Horeca- en cultuursector ook eindelijk weer open!

Mooie opbrengst voor de beweegtuin 
buurtcentrum ‘De Schakel’

LUNTEREN - Bij Buurtcentrum De 
Schakel wordt er komend voorjaar 
een beweegtuin ontwikkeld. Mede 
door een mooie samenwerking met 
DBA advies zelfstandig adviseur 
RegioBank en Lunteren Aktief kan dit 
gerealiseerd worden.

Begin december is er gestart met 
de lotenverkoop in het dorp en 
een crowdfundingsactie. Door de 
lokale ondernemers zijn er veel 
leuke prijzen gesponsord voor de 
verloting, hierdoor is de verloting 
een groot succes geworden. Op 
de crowdfundingspagina van 
VoordeBuurt Fonds, dit is een 
samenwerking van het Oranje Fonds 
en RegioBank, is een mooi bedrag van 
bijna € 4000.-  gedoneerd. 

Wat mooi om te zien dat de aanleg 
van de beweegtuin bij buurtcentrum 
De Schakel door velen een warm hart 
wordt toegedragen. We denken dan 
aan de lokale ondernemers voor de 
ondersteuning van de lotenverkoop, 
de notaris die de trekking heeft 

verzorgd, het publiceren van de actie 
in de krant, en natuurlijk de kopers 
van de loten en de sponsoren die op 
de crowdfundingspagina een donatie 
hebben gedaan. Hartelijk dank voor 
jullie steun en de betrokkenheid, 
hierdoor is dit een mooie en 
succesvolle actie geweest.

Samen voor een fijne buurt
RegioBank draagt graag bij aan een 
fijne buurt, een buurt waar mensen 
naar elkaar omkijken. En dat doen we 
graag samen met u. Deel daarom uw 
buurtwens met ons, dan laten wij die 
mogelijk in 2022 in vervulling gaan. 
Denk aan een opknapbeurt voor het 
buurthuis, een fijne speeltuin in de 
buurt, een duofiets voor de minder 
mobiele buurtbewoners. 

Heeft u ook een wens voor uw buurt? 
Geef die aan ons door. Dit kan door 
een mail te sturen aan c.bol@dba-
advies.nl of langs te komen op ons 
kantoor op Oranjestaat 6 in Lunteren. 
Want een leefbare buurt maken we 
samen.

CNS De Traingel voor de 
tweede   keer ‘Excellente school’

Afgelopen maandag ontving De 
Triangel het predicaat ‘Excellente 

school’. Volgende week in de Lunterse 
Krant een uitgebreid artikel hierover.

Voormalig sportschooleigenares begint fysiopraktijk in Lunteren

Museum Lunteren druk in voorbereiding.     

Jacolien voor haar pand op De Stroet.



FAMILIEBERICHTEN

Gerrit van Grootheest

In verband met de huidige corona maatregelen zal de afscheidsdienst op woensdag 26 januari om 
11.30 uur in besloten kring moeten worden gehouden. U kunt de dienst wel online bijwonen via: 
www.arvideo.nl/gerrit1967  wachtwoord: gg
Aansluitend zal de begrafenis om 13.00 uur plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan te Lunteren. U bent welkom hierbij aanwezig te zijn, wel graag op gepaste afstand. 

Verdrietig hebben wij, door een noodlottig ongeval, veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze 
lieve en unieke

15 december 1967                                                              20 januari 2022 

Wendy
     Gerrit & Mandy
     Dirk & Ilse
     Willem
     Herman en Hein 
Mw. A. van Grootheest-Roelofsen
Dick van Roekel
Familie Van Grootheest 

Gaart 

Soms is er zoveel wat je voelt,
maar zo weinig wat je kunt zeggen......

Oosterkamp 1
6741 MS  Lunteren

Intens verdrietig en met pijn in ons hart, 
moeten wij afscheid nemen van onze 
markante en gemeuiige vriend

Gerrit van Grootheest
Gaart

Alle kracht en sterkte gewenst voor Wendy, 
Gerrit en Mandy, Dirk en Ilse en Willem.

Bips en Flip
Martin en Carla
Henk en Mya
Herman en Marjan

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

Gerrit van Grootheest
in de leeftijd van 54 jaar.

Mw A. van Grootheest - Roelofsen
Wim en Hanneke
Jan en Jannette 
Henk en Wijntje 

Neven en nichten

Wij wensen Wendy, Gert en Mandy, Dirk en Ilse en 
Willem veel sterkte toe voor nu en in de toekomst.

Lunteren, 20 januari 2022

Met droefheid geven wij u kennis dat, 
na een ernstig ongeluk, uit onze familiekring is 

weggenomen, mijn jongste zoon, 
onze broer, zwager en oom
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Verhalen maken de toekomst

Tot ongeveer de Franse Revolutie werd geschiedenis genoteerd door mondelinge 
overlevering, in het Engels ‘oral history.’ Eigenlijk pas daarna werd het gebrui-
kelijk om documenten te gaan raadplegen, onderzoek te doen en de bevindingen 
te noteren. 

Je kunt zeggen dat het objectiever is, maar het nadeel is dat het niet meer over de 
gewone man en vrouw gaat en het ook interpretaties mogelijk maakt. Geschied-
schrijving werd er meer elitair door. Zo kun je dan bijvoorbeeld de Holocaust 
ontkennen.

In de zeventiger jaren was er een heropleving van de mondelinge overlevering. 
Een belangrijk argument was dat op die manier de barrière tussen wetenschap en 
de gewone mensen werd geslecht. De bekende filmregisseur Steven Spielberg 
zette in 1994 een project op om Holocaust overledenen te interviewen en zo de 
geschiedenis vast te leggen. 

Ontkennen is niet mogelijk. Nog even over die barrière tussen theorie en praktijk. 
Hebben we die nu ook niet als het over Corona gaat? We vatten het in grafieken, 
berekeningen en scenario’s. Die zijn nodig, maar die lijken een doel op zich te 
worden. 

Het is geen discussie over wat er kan, wat het de mensen kost, wat ze willen, 
maar of de berekening klopt. Het moet de combinatie zijn. Natuurlijk doe je niet 
zomaar wat, maar gevangen blijven in je vermeende gelijk is ook niet de weg uit 
de pandemie.

De kop van deze column is ontleend 
aan een pas uitgekomen boekje “Ver-
halen maken de toekomst”, Edenaren 
met elkaar in gesprek. Kimberly Bos 
over sport, Larissa Verhoeff over Cul-
tuur en Stephan Beumer over jonge-
ren. 

Hoe ziet Ede er in 2040 volgens de 
inwoners uit, dat wordt opgeschreven. 
Geen wetenschappelijke studie of eli-
taire scribenten, de gewone burger, als 
die al bestaat.Het boekje is er voor u, 
het ligt bij de bibliotheken en op het 
Raadhuis. Lees en besta!

Onderzoek van een middeleeuwse 
handelsroute op het Oud-Reemsterzand
REGIO - In het Nationale Park De 
Hoge Veluwe komen honderden 
historische wegen voor. Dat zijn 
niet alleen de zandwegen zoals we 
die tegenwoordig nog vaak in het 
landschap aantreffen, maar ook 
allerlei oudere karresporen die 
verborgen liggen in de heide of het 
bos en die alleen door gedetailleerd 
veldwerk kunnen worden 
opgespoord. Onder anderen Gerrit 
Breman heeft zich hiermee in het 
Park uitgebreid bezig gehouden.

Een andere manier om deze oude 
karrensporen te ontdekken, is via 
lasermetingen vanuit vliegtuigen. 
Die geven verrassend gedetailleerde 
gegevens. Zo blijkt over het Oud-
Reemsterzand een brede bundel van 
historische karrensporen te lopen die 
vooral op de noordelijke afhelling 
van de stuwwal van Oud-Reemst 
heel mooi te zien zijn (ook in de hoge 
heidevegetatie aldaar in het veld). 
Bij nader onderzoek blijken deze 
te behoren tot de oude doorgaande 
handelsroute die vroeger vanaf de 
Gelderse hoofdstad Arnhem naar 
de belangrijkste Gelderse haven 
Harderwijk heeft gelopen. Deze route 
is waarschijnlijk in de dertiende eeuw 
ontstaan, toen beide steden in het 
toenmalige Hertogdom Gelre sterk 
groeiden.

In april 2014 hebben promovendus 
Willem Vletter en hoogleraar Theo 
Spek (tevens lid van de Raad van 
Toezicht van het NPHV) van de 
Rijksuniversiteit Groningen een 
archeologische opgraving uitgevoerd 
van enkele van deze karrensporen 
op het Oud-Reemsterzand. In 
de opgravingsputten konden de 
karrensporen heel goed worden 
waargenomen in de vorm van 
V-vormige insnijdingen in de 
ondergrond. Interessant was daarbij 
dat de afstand tussen beide wielen 1,28 
meter was, precies de spoorbreedte 

van het vroeger verplichte ‘Hollands 
spoor’. In de karrensporen werden 
op twee plekken middeleeuwse 
kogelpotscherven gevonden, een 
sterke aanwijzing dat het om een 
middeleeuwse route gaat.

Die ouderdom werd bevestigd 
door een reeks geavanceerde 
laboratoriumdateringen die beide 
onderzoekers lieten uitvoeren. Het 
gaat om de zogenoemde OSL-techniek 
(Optical Stimulated Luminescence), 
een nieuwe techniek waarmee kan 
worden bepaald hoe lang het geleden 
is dat zandlagen aan het zonlicht 
zijn blootgesteld. Door zand uit de 
karrensporen zelf én uit overstoven 
grond naast de sporen te dateren, bleek 
in het laboratorium dat de ouderdom 
van de verschillende karrensporen 
varieerde van 13de-eeuws tot 19de-
eeuws. 

Dit is precies ook de periode die we 
op basis van historische gegevens 
verwachtten: de Harderwijkerweg is 
ontstaan in de 13de eeuw en heeft tot 
de 19de eeuw gefunctioneerd. Daarna 
is de weg verhard en vast komen 

te liggen ter plekke van de huidige 
Arnhemseweg (N310) tussen Otterlo 
en Schaarsbergen, die inderdaad langs 
Oud-Reemst loopt. Toen het echtpaar 
Kröller-Müller kort na 1900 het 
huidige park stichtte, bleven de oude 
karrensporen achter in de heide, waar 
ze als interessante cultuurhistorische 
relicten van vroegere infrastructuur 
tot op de dag van vandaag zijn blijven 
liggen. 
Naast dit soort middeleeuwse 
handelswegen komen in het NP De 
Hoge Veluwe nog tal van andere 
historische wegen voor, zoals oude 
schaapsdriften van de vroegere 
herders van Otterlo, Deelen en Oud-
Reemst, 17de-eeuwse koningswegen, 
aangelegd voor de jacht op last van 
Koning Willem III en 17de- tot 
19de-eeuwse landgoedwegen op 
de voormalige landgoederen De 
Kemperberg en Otterlo. 

Opnieuw een mooi 
bewijs van de 
grote rijkdom aan 
erfgoedwaarden die 
De Hoge Veluwe 
bezit.
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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!

Foto-expositie ‘Portret van een fotoclub’
in Museum Lunteren 
LUNTEREN - Museum Lunteren, museum 
voor kunst en cultuurhistorie, laat met deze 
verrassende en veelzijdige expositie van 43 
unieke foto’s zien dat het oog van de camera 
anders kijkt dan het menselijk oog. De expositie 
is van 29 januari 2022 tot en met 14 mei 2022 
in Museum Lunteren te zien. De opening wordt 
verricht door wethouder Hester Veltman.

Deze unieke expositie eert Fotoclub Oog en Optiek 
ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan. Elk van 
de 43 leden van de fotoclub selecteerde voor de 
expositie zijn of haar beste werk van dat moment. 
Dat levert een palet van intrigerende, ontroerende, 
verrassende en bovenal fraaie foto’s op. Net zo 
veelzijdig en uniek als de leden zelf: een bijzonder 
portret van een bijzondere fotoclub.
Hoe het oog van de camera anders kijkt dan het 
menselijk oog kan de bezoeker zelf ervaren. Tijdens 
de expositie kan men zelf experimenteren met een 

camera-obscura. En in de voorjaarsvakantie in 
februari kunnen kinderen een workshop fotografie 
volgen. 

Voor data en tijden waarop de workshop wordt 
gegeven, kijk op www.museumlunteren.nl.

Basiscursus reanimeren in Lunteren
LUNTEREN - Een basiscursus reanimatie duurt 
twee avonden van 19.30 tot 21.30 uur. Je leert o.a. 
hoe je een hartstilstand herkent en wat je als eerste 
moet doen. Daarnaast ook hoe je borstcompressies 
en mond-op-mondbeademing geeft en hoe je een 
AED gebruikt. 

Na afloop van de cursus krijg je een officieel 
certificaat van de Hartstichting. 

De datum dat het in Lunteren geven wordt is op 15 
en 22 maart 2022
De kosten hiervoor zijn €25 euro en de locatie 
waar het gegeven wordt is ‘Het Westhoffhuis’ aan 
de Dorpstraat in Lunteren.

Opgeven kan bij het secretariaat: 
M. Borggreve  Tel: 0318-483819 of via mail: 
t.borggreve44@kpnmail.nl

Archeologische opgraving van een oud karrenspoor in 2014. 

Foto door Fotoclub Oog en Optiek.
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Wij danken iedereen voor het medeleven 
na het overlijden van mijn geliefde man

en onze lieve, zorgzame vader 
en schoonvader

Arie van Voorthuizen

Lunteren, januari 2022

Elly van Voorthuizen-Koeman

Aron en Anita
Ruben en Marchien

Uw aanwezigheid, de lieve woorden, vele 
telefoontjes, berichtjes en talloze kaarten 

zijn ons tot steun en troost.

FAMILIEBERICHTEN

GA WERKEN BIJ KREEFT!
• Uitvoerder nieuwbouw

• Uitvoerder beheer en onderhoud

• Werkvoorbereider

• Projectleider

• Tegelzetter / metselaar

• Timmerman nieuwbouw

• Timmerman beheer en onderhoud

kreeft@gawerkenbij.nl06-55926282 www.gawerkenbij.nl/kreeft

Bouw jij
met ons 

mee?

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  24 jan. t/m zaterdag 29 jan )

bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

€1.69Katenspek 100 gram

€0.95Slagerboterhamworst 100 gram

€1.98
100 gram

€3.98
Boerenmetworst

250 gram

€1.15Melkan vanille-yoghurt literpak
Farmersalade €1.98

Van de Echte Bakker €8.95Advocaatslof   

Extra belegen kaas €8.95
per kilo

200 gram

Stukje

€1.25Vers gesneden soepgroenten
250 gram

€3.49D.E. koffie excellent (goudmerk)
250 gram

€0.99Aardbei cakerol 
300 gram

€6.99Ambrosia honingkruidenwijn
750 ml

lindehonig - acaciahoning- heidehoning

€14.95Bildstar aardappelen
25 kilo
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AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

UITGELICHT!

VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT: AANMELDEN 
VIA 0318-482992 OF INFO@LUNTERENAKTIEF.NL
(TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN)

WE ZIJN WEER OPEN!
Alle activiteiten kunnen doorgang vinden met 
inachtneming van de basisregels. Voor ons en voor 
veel bewonersinitiatieven is dit een grote opluchting. 
En we zijn er natuurlijk voor iedereen die graag even 
binnenloopt om te kletsen onder het genot van een 
kopje koffie. Uiteraard zijn er nog een paar restricties 
en houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. 
Houd deze krant en onze website in de gaten voor 
het laatste nieuws omtrent onze activiteiten.
Zullen we elkaar weer ontmoeten?

SJOELEN IN DE SCHAKEL
Elke donderdag zijn er weer sjoelcompetities. 
Tijd : 10.00 uur (inloop) / 10.30 uur (aanvang sjoelen)
Prijs : € 2,50 p.p. per keer (inclusief 1 consumptie 
  voorafgaand aan het sjoelen).

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ; 
VERVOLGCURSUS ENGELS 
IN DE SCHAKEL!

Er is nog plek, schrijf u nu in om zeker te zijn van 
een plekje. T: 0318-482992 / info@lunterenaktief.nl

Onze docente, Nicola van der Wal, is geboren en 
getogen in Engeland. Ze is in 1987 getrouwd met 
haar man Herman en woont al 33 jaar in Ede. 
Nicola geeft al ruim 14 jaar bijles aan scholieren 
en sinds 4 jaar Engels aan volwassenen. 

Over de cursus B1
Deze cursus is er iedereen die zich verder wil 
verdiepen in de Engelse taal. Je wilt vooral beter 
Engels leren spreken en zorgen dat je een stevige 
basis hebt om op terug te vallen. Daarvoor ga je 
graag praktisch aan de slag. Je taalniveau is bij de 
start van de cursus A2.

Programma taalcursus Engels (B1)
Je gaat in deze cursus vooral aan de slag met je 
spreekvaardigheid. Je werkt aan uitbreiding van je 
woordenschat en verbetering van je uitspraak.
Daarnaast komen aan bod:
» Schrijfvaardigheid
» Luistervaardigheid
» Leesvaardigheid
» En natuurlijk schaven we ook je grammaticale 
 vaardigheden bij.

De cursus wordt gegeven op vrijdagochtend in 
de Schakel, van 09.00-10.30 uur en bestaat uit 
20 lessen. De eerste les is op 14 januari. 
In de schoolvakanties is er geen les.
De cursus kost € 235,00, dit is inclusief lesboek.
Als u twijfelt of de cursus voor u geschikt is, kijk dan 
eens op: https://www.efset.org/nl/free-english-test/ 
en doe de test. Ook hier kunt u uw niveau testen: 
https://fairway-online.nl/fairway-new-2/instaptoets/
Samen zal dat een aardige indicatie geven.

Cheque statiegeldactie Albert Heijn voor Liliane Fonds

LUNTEREN – Afgelopen periode 
bood Albert Heijn in Lunteren 
het Liliane Fonds de gastvrijheid 
een statiegeldactie te houden voor 
Sempeta  uit Kenia en in zijn 
persoon  voor duizenden andere 
kinderen met een handicap in de 
armste landen van de wereld.

Machiel  Natzijl, supermarkmanager 
van de Albert Heijn,  overhandigde 
aan Jan Hoogeweg van het Liliane 
Fonds de cheque met de opbrengst 
van de actie.  Het Liliane Fonds is 
blij met elke gift! Daarom oprechte 
dank aan de klanten van Albert Heijn 
voor het prachtige bedrag  van € 535,- 

waarmee vier kinderen een heel jaar 
lang geholpen kunnen worden.  
De organisatie wil  Albert Heijn 
danken voor de gastvrijheid en 
plezierige samenwerking. 

Voor meer informatie: 
www.lilianefonds.nl

Terugblik met een glimlach VELUWE - Een komische ontmoeting 
op een boswandeling in de winter 
van januari 2010, met gemiddelde 
temperatuur van -5 á 6 °Celsius. Zo 
zwierven Fransien en Louis door het 
winterse bos op de Veluwe, toen zij 
in de namiddag plotseling een aantal 
zwijnen ontdekten. Er liepen ook 
flinke biggen bij, die inmiddels al wat 
groter waren (overlopers) en eentje 
ervan verdween bijna geheel met zijn 
kop in de sneeuw om toch maar wat 
voedsel te pakken te krijgen. “Maar 
het allermooiste komt nog,, want toen 
hij weer omhoog kwam met zijn kop, 
had hij een compleet ‘wit’ masker 
gekregen! Echt een hilarisch ogenblik, 
om nooit te vergeten, en daarom 
wilden we het nog eens graag met 
jullie delen!”, aldus Louis Fraanje. Foto: ©Louis Fraanje - Meer natuurfoto’s en verhalen op: www.de-veluwenaar.nl

Winterplezier op buitenschoolse opvang Nederwoud

LUNTEREN - Sinds 30 augustus 
2021 is de BSO geopend op de 
basisscholen de Bron, de Wegwijzer 
en Nederwoud. Elke dag komen 
veel kinderen met plezier naar de 
BSO. Kinderen van bovengenoemde 
scholen maar ook kinderen uit de 
omgeving zijn welkom.

Op BSO Nederwoud zijn ze momenteel 
bezig met het thema ‘winter’. Zij doen 
allerlei leuke activiteiten rond dit 
thema: we knutselen, bakken en doen 
leuke spelletjes. Deze week hebben we 
bijvoorbeeld een ‘sneeuwpop-pizza’ 
gemaakt en daar hebben we lekker van 
gesmuld.

Er is genoeg speelgelegenheid binnen, 
maar ook buiten de BSO. Heeft u ook 

interesse in de BSO? Er is nog genoeg 
plek! Stuur gerust een mail naar 

bsonederwoud@smdb-lunteren.nl of 
kijk op www.nederwoudlunteren.nl.

Snertwandeltocht zaterdag 19 februari

Zaterdag 19 Februari is het zover, dit 
nieuwe jaar gaan we van start met de 
Snertwandeltocht!

De route is 5km  - voor het hele 
gezin en 8km  - voor de geoefende 
wandelaar. De route is eindigt met een 

heerlijke kom erwtensoep. We starten 
tussen 11.00 en 13.00 uur in het dorp. 

Loop je gezellig mee? 
Volwassenen € 12,50  Kinderen 
tot 12 jaar € 7,50 Geef je op via  
happenenmeer@gmail.com

Machiel Natzijl (l) overhandigt de cheque aan Jan Hoogeweg.       (Foto: Liliane Fonds)

De kinderen bezig met één van de buitenschoolse activiteiten.
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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 |    

plus.nl Openingstijden: ma - zo - 
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plus.nl

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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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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zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019
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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
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PRIJS
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Alle flessen à 75 cl
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2.44 - 3.68
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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
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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

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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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
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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
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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
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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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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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1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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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
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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
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PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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1+1
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Vlees-
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Alle varianten, 
uit de koeling, 
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2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10
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1111111

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

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
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PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten
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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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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
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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-
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 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
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Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

04/22 
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.

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 4
zondag 23 t/m 
zaterdag 29 januari 2022

2.69 - 3.79

  Per pak

11..--
TOT 74% KORTING 

PLUS Nederlandse 
Handappel Elstar of 
handpeer Conference
Los

1.99

    Per kilo

11..--

Hak 
Appelmoes 
of groente
Alle potten 
à 330-370 gram 
of alle zakken 
à 205-225 gram

Appelmoes 

1.19 - 2.65

  Per stuk

1..--
TOT 62% KORTING 

PLUS Snelfi lterko�  e
Alle pakken à 250 gram

PLUS 
Varkenshaas lang

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

PLUS 

1.33

Per 100 gram

1.-PLUS 
Varkenshaas lang
PLUS 11.-Varkenshaas langVarkenshaas lang 11.

Chocomel 
of Fristi Houdbaar
Alle pakken à 1 liter

TOT 56% KORTING 

1.55 - 2.29

  Per pak

11..--Mora of Hebro Saté 
Alle varianten 
à 160-200 gram 
of Mora Balletjes 
of snackbroodjes
Alle varianten à 130-160 gram

Crystal Clear 
of Sisi  
Alle flessen à 1,5 liter

Alle varianten à 130-160 gram

1.45 - 1.99

  Per stuk

11..--
1.35 - 1.69

  Per stuk

11..--
*Uitgezonderd PLUS Express

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
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Reparatie & Onderhoud
Wij repareren alle merken

motoren, crossmotoren en quads. 

Schade
 Ook schades aan motoren kunnen  

wij volledig herstellen. 

Verkoop
Op zoek naar een motor? 

Kom langs in de showroom of mail

ons uw wensen. 

- Bouw Motoren Seringstraat 29 6744 WZ Ederveen - 

Contact

      0318-785654          
      info@bouwmotoren.nl
      www.bouwmotoren.nl

€3.950

€5.950

€2.250

Aanbod
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Bouw Motoren uit Ederveen: 
‘Je bent echt met iemands hobby bezig, dat vind ik mooi!’
EDERVEEN - Op het 
industrieterrein in Ederveen achter 
Bos Veevoeders bevindt zich de 
motorzaak van Ben Bouw. Die daar 
sinds een aantal jaren is gevestigd.

Bij aankomst vallen je ogen gelijk op 
de blitsende motoren die in een mooi 
verlichte showroom staan. Achter de 
balie staat de goedlachse Ben Bouw 
die straalt als hij over zijn grote hobby 
motoren praat. 

Lang gekoesterde droom
Na zestien jaar in een garage te hebben 
gewerkt waar hij zelfs doorgegroeid 

was tot werkplaats chef, besloot Ben 
in 2019 in het diepe te springen. Hij 
kreeg de kans om in Ederveen zijn 
lang gekoesterde droom in vervulling 
te laten gaan.

Start ondernemening
“Mijn vrouw en ik woonden in 
Renswoude in een nieuwbouwwoning 
totdat ons oog viel op deze 
bedrijfswoning. Voorheen zat hier 
een bedrijf die stalen deuren maakt. 
Zij zijn verhuisd naar een ander pand, 
zodoende dat deze ruimte beschikbaar 
kwam.” Deze stalen deuren zijn in 
het pand verwerkt waardoor Ben 

nauwelijks de showroom hoefde aan 
te passen, en sluit het strakke interieur 
naadloos aan bij de snelle motoren.
In de begin dagen werkte Ben op 
vrijdag, zaterdag en de avonden 
in de motorzaak. Maar door zijn 
snelgroeiende klantenkring ging hij al 
vlug naar zijn huidige openingstijden 
en hoopt hij van de zomer zelfs de hele 
week open te kunnen. 

Het mooiste aan het hebben van een 
motorzaak vindt Ben de passie die hij 
met zijn klanten deelt. “Laatst was hier 
een klant met zijn motor en dan sta je 
al gauw een uur met hem over motors 
te praten. Dat vind ik echt leuk! Je 
bent echt met iemands hobby bezig”, 
vertelt Ben die met veel klanten een 
band heeft opgebouwd.

Persoonlijke band
 “Ik wil ook gewoon een eenmanszaak 
blijven waarbij ik al mijn klanten 
persoonlijk ken. Gewoon een leuk 
lokaal bedrijf. Bij de dealer ben je 
toch al gauw een nummertje.” Hij is 
dan ook de enige die aan de motors 
sleutelt, waardoor hij alle motors van 
binnen en buiten kent.

Passie voor de techniek
“Alles komt hier voorbij van choppers 
tot aan quads”, vertelt Ben over 
zijn brede expertise. Zo laat hij bij 
binnenkomst van zijn werkplaats een 
motorrevisie zien waar hij mee bezig 
is.  Iedere tandwiel, bout en lager van 

het uit elkaar geschroefde motorblok 
liggen netjes geordend op zijn 
werkbank. “Bij deze motor was een 
stukje tandwiel van de versnellingsbak 
afgebroken”, laat Ben zien, die niet 
uitgepraat raakt over zijn passie voor 
de techniek. “Dit is dan van een wat 
oudere motor die ik dan voor een 
mooie prijs weer rijdend maak.” 
Samen met de klant kijkt hij dan ook 
na wat de beste oplossing is voor de 
motor.

Verkoop en schadeherstel
Niet alleen voor reparaties ben je bij 
Ben aan het juiste adres. Ook voor 
inkoop, verkoop en schadeherstel 

kan je bij hem terecht. Zo staat zijn 
showroom vol met een mooi en 
doorlopend  aanbod, voor een scherpe 
prijs. “Motoren voor de verkoop kijk 
ik helemaal na en voorzie ik van 
een beurt. Dit allemaal binnen de 
verkoopprijs van de motor, zodat je 
niet voor onvoorziene uitgaven komt 
te staan.” 

Wil je het aanbod van Ben in levende 
lijve zien kom dan vooral een keer langs 
bij de enthousiaste ondernemer. Alvast 
benieuwd naar zijn aanbod bezoek dan 
de website www.bouwmotoren.nl of 
volg hem op sociale media onder de 
naam Bouw Motoren.

Het pand van Bouw Motoren aan de Seringstraat in Ederveen.

Eigenaar Ben Bouw in zijn showroom.
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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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OPHEFFINGSUITVERKOOP
bij Otse Juwelier - Optiek - Trouwringen

JUWELIER:
Gouden sieraden tot 30% korting*            
Zilveren sieraden tot 40% korting*
Stalen sieraden tot 50% korting*

Voorraad trouwringen 25% korting*

 
OPTIEK:
Brilmontuur incl glazen 
tot 50% korting*       
Zonnebril incl glazen 
tot 50% korting*

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Otse Juwelier - Optiek - Trouwringen
Dorpsstraat 211-213
6741AH Lunteren
0318-482215
info@otsejuwelier-optiek.nl

OPENINGSTIJDEN:
Zon- en maandag: gesloten
Di t/m za: 10:00 tot 17:00 

Heftruck Chauffeur

STTN BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
de verkoop van siergrind en siersplit.

Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar 
een Heftruck Chauffeur

Functieomschrijving:

•	 Heftruck	chauffeur
•	 Machinaal	vullen	van	bigbags
•	 Bestelling	klaarzetten
•	 Klanten	bedienen

	
Wij bieden:

•	 Een	bij	de	brache	passend	salaris
•	 Een	open	werksfeer	en	prettige	collega’s

	
Mail je sollicitatie inclusief CV t.a.v. 

Henk Snellen naar info@sttn.nl of bel naar 
06-13926990

OPHEFFINGSUITVERKOOP
bij Otse Juwelier - Optiek - Trouwringen

JUWELIER:
Gouden sieraden tot 30% korting*            
Zilveren sieraden tot 40% korting*
Stalen sieraden tot 50% korting*

Voorraad trouwringen 25% korting*

 
OPTIEK:
Brilmontuur incl glazen 
tot 50% korting*       
Zonnebril incl glazen 
tot 50% korting*

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Otse Juwelier - Optiek - Trouwringen
Dorpsstraat 211-213
6741AH Lunteren
0318-482215
info@otsejuwelier-optiek.nl

OPENINGSTIJDEN:
Zon- en maandag: gesloten
Di t/m za: 10:00 tot 17:00 
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Henk de Rooy

HARSKAMP – Ze zijn weer thuisgekomen in Harskamp, 
Martin en Mitchel van den Brink, na een uitstekende Dakar 
Rally te hebben gereden. Met een zesde (Martin) en een tiende 
plaats (Mitchel) zijn de beide Harkampers uitermate tevreden. 

“Met vier trucks in de top tien (vijfde, zesde, achtste en tiende, 
red.) heeft Team De Rooy Iveco het uitstekend gedaan. Na Kamaz 
zijn wij het best presterende team in truckers klassement. Daar zijn 
we met z’n allen best wel trots op!” Het enthousiaste vuur van de 
achterliggende race in Saoedi-Arabië brandt nog in de ogen van 
Martin en Mitchel.
De klassering van Mitchel mag beste even uitgelicht worden. In 
zijn snelle assistentietruck stelde hij op zijn 20e verjaardag (14 ja-
nuari, red.) zijn top tien klassering veilig. Het kunnen behalen van 
deze positie als assistentietruck geeft aan dat het Team De Rooy 
Iveco niet al te grote problemen heeft gekend. Op diverse pistes 
heeft Mitchel en zijn team een eigen race kunnen rijden, zonder dat 
er echt assistentie behoefde te worden verleend. 
Met zijn vierde deelname aan wat ooit begon als La Dakar, is Mit-
chel al een ervaren ‘rot’ geworden op de truck. Een glimlach van 
oor tot oor is de beloning van het compliment, om meteen serieus 
te worden met: “Ik heb inmiddels aan negen rally’s meegedaan op 
vier verschillende contingenten. Die ervaring heb ik, maar besef 
heel goed dat ik nog veel moet leren.”

Teamprestatie
Met zijn tiende plaats in het algemeen truck klassement oogst hij 
bewondering bij vriend en vijand.“Maar”, wordt er benadrukt, ”Dit 
is een teamprestatie dankzij mijn monteur Bert en navigator Ri-
chard. Eén misser in je navigatie en je geraakt achterop. Een kwar-
tier is dan niks en kost je plaatsen in het klassement. 
Terreinkennis en weten hoe duinen moet bedwingen. Snelheid is 
hierbij de sleutel tot succes, de juiste wel te verstaan. Wordt het de 
schop pakken en de truck vanaf zijn assen uit het losse woestijn-
zand graven? Of, het fingerspitzengefühl hebben dat op die duin net 
alles klopt en je gecontroleerd en beheerst boven en erover komt.

Een voorstelling van woestijnduinen kunnen wij, zittend voor de 
tv, nauwelijks maken. Oké, aan de kust hebben wij in ons land ook 
duinen. Ongetwijfeld hebt u ze moeten bedwingen om op het strand 
te geraken. Hoe was het op de weg terug? Pittig hè, vanaf het strand 
die eerst duin te nemen in dat rulle zand.Stelt u het zich nu eens 
voor die duin maal TIEN dan kom je in de buurt van de exemplaren 
die Martin en Mitchel voor hun kiezen kregen. En dan tientallen op 
één dag en dat verschillende dagen actereen. Op en af. Op en af.
De truck lijkt heel wat (zie foto’s op deze pagina, red.) maar de 
vier meter tegenover de honderd meter voor je, zonder ergens vaste 
grond. Ik geef het u te doen!

Tegenslag
Van belang zijn dan de bandenaflaatsystemen, hiermee kan vanuit 
de cabine de bandenspanning worden geregeld. Hard op stevige 
ondergrond voor snelheid, zachter voor de pistes in de duinen.
En laat nu net dit systeem Martin op de derde dag te parten hebben 
gespeeld. “Dat was balen. Het leverde tijdverlies op en kostte ons 
plaatsen in het klassement.”

Met het benoemen van dit euvel stipt Martin meteen de krachtver-
houding met de Kamaz teams aan. “Die trainen het gehele jaar door. 
Het zijn professionals in dienst van de fabriek. Ze doen proeven, 
stoppen, analyseren en gaan weer verder. Elke dag zijn zij bezig de 

trucks optimaal te testen en data 
te verzamelen. Het probleem dat 
wij hebben gehad met het ban-
denaflaatsysteem, hebben ze bij 
Kamaz allang gehad door het tes-
ten en het opgelost.”
Martin en Mitchel moeten het 
hebben van hun vrije tijd, de 
avonduren en weekenden om de 
trucks op de bouwen en eraan te 
sleutelen. Het eigenlijke testen 
wordt gedaan in rally’s in mei en 
juni, in Rusland en Marokko.

Bijzonder
Toch nog even de prestatie van 
Team De Rooij Iveco onder de 
loep nemende. Op de vraag hoe 
bijzonder het is om als beste 
team na de Kamaz te eindigen, 
verwoordt Martin het als volgt: 
“Vergelijk het met een wedstrijd 
tussen Ajax en Vitesse. Vitesse 

zal misschien eens in de twintig jaar kampioen van Nederland wor-
den. Zo is het ook met team De Rooij en Kamaz. Dat wij nu dicht 
achter de jongens van Kamaz zitten is een prestatie van formaat. 
Om dit te bereiken mag er bij ons echt nooit iets misgaan. De Rus-
sen bouwen, bij wijze van spreken, in het bivak een nieuwe truck 
op!” Kamaz mag dan op papier Russisch zijn, zonder westerse in-
breng kunnen ook zij niet. Pratende met Martin en Mitchel kom je 
erachter dat de belangrijke delen een belangrijke Mercedes stempel 
hebben. De cabine, motoren en assen komen uit Duitsland.

Tactiek, concentratie en beheersing komen om de hoek kijken om 
een prestatie als in Dakar 2022 te behalen.Martin: “Ik had wel op 
het randje willen rijden.” “Maar”, zegt deze ervaren rallyrijder: 
“Dit jaar stond de teamprestatie voorop. Liever een tandje terug 
en heel in het bivak aankomen, dan de truck bijna aan gort rijden.” 
Zie het als de 24-Uur van Le Mans, het gaat er natuurlijk om wie 
het eerst over de finish komt. Dat betekent, optimaal met het   
materiaal omgaan zonder echt brokken te maken.De winnaar is 
vaak die zijn verstand koppelt aan de beheersing en concentratie 
van de uitdaging om toch maar zo snel mogelijk aan de finish te 
geraken. Aspecten die Martin en Mitchel deze Dakar-Rally tot in 
de toppen van hun vingers beheersten.

     De bemanningen van de beide Harskampse trucks:

     Mitchel van den Brink
     Bert van Donkelaar (monteur, Lunteren)
     Richard Mouw (navigator, Kootwijkerbroek)
 
     Martin van den Brink
     Bernard der Kinderen 
     Peter Willemsen

Mitchel van den Brink in de snelle assistentietruck.

Martin van den Brink in zijn element: het woestijnzand.                             Onderstaande foto v.l.n.r.: Mitchel, Gerard de Rooy, en Martin.

Martin en Mitchel van den Brink succesvol in Dakar-Rally 2022
Teamprestatie goed voor twee top-tien plaatsen
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STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 
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winter 
SALE

50%
 V.A. 3 STUKS 60%

 ALLE SALE

extra aanbieding

alle beenmode
3 halen 2 betalen*

*geldig tm 2 februari

P. Bos
VEEVOEDERS

vitaal vooruit! 

www.pboskleindiervoeders.nl

of bel met Gert van de Vliert:  06 50 510 567

Bestel online 
Schapenbrok Lacto 
voor een betere 
melkgift

Bestel online Bestel online 
Schapenbrok Lacto Schapenbrok Lacto 
voor een betere voor een betere 
melkgiftmelkgift

Bestel online 
Schapenbrok Lacto 
voor een betere 
melkgift

van €11,30 
voor 

€ 9,95
Geldig tot februari 2022
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Door Henk de Rooy

Eierdopjes zijn een onderdeel van een ser-
vies. Het staat gezellig, een ei in zijn dop-
je bij het ontbijt aan te treffen. Het geeft 
een beetje feestelijk gevoel. Je wordt er 
blij van. Zo ook is dit het geval bij de ver-
zameling van Corry van 't Hol. In de vitri-
nekast heeft zij niet minder dan 350 soor-
ten eierdopjes uitgestald. Met recht een 
feestelijk gezicht.

Die koop ik
Zoals met bijna alle verzamelingen begon 
het met één exemplaar. Die, hoe kan het 
ook anders, werd gekocht bij het Pluimvee      
Museum in Barneveld.Corry: "Ik was met 

mijn kleindochter op bezoek bij het Pluim-
vee Museum. Dat kan wel weer vijftien jaar 
geleden zijn. Een leuk museum en daar zag ik 
een mooi eierdopje. Die koop ik dacht ik bij 
mezelf. Zo is de verzameling ontstaan."

Familie en bekenden kregen lucht van de ver-
zameling en op verjaardagen bracht de visite 
altijd wel een paar eierdopjes mee. Ook op 
rommelmarkten kwam Corrie dopjes tegen. 
"Ik wist altijd wel wat ik had en hier en daar 
vond je op de rommelmarkt nog wel eens 
iets. De aankoop ging in kwartjes en dubbel-
tjes, meer wilde ik er niet aan uitgeven."

De verzameling groeide en via een schoon-
zoon kreeg zij een vitrinekast. Daarin staan 
de 350 exemplaren mooi te zijn. Een kleurrijk 
zicht.

Mooi geweest
Hoewel Corry ervan geniet, heeft zij een punt 
gezet achter haar verzameling. "Ik vind het 
een leuk gezicht zo veel verschillende soor-
ten bij elkaar te zien. Maar, het is nu mooi 
geweest. De vitrinekast is vol en de dopjes 
staan er mooi in."

Inderdaad, je blijft kijken en tussen de eider-
dopjes ontbreken ook de leggers van eieren 
niet. Een aantal kippen sieren de verzameling 
en ook drie hanen waken over hun territori-

um. Zelfs een vrolijk eendje met een mandje 
vol eieren en verdwaald beertje is in de ver-
zameling gesignaleerd.
Bijzonder is dat Corrie niets heeft met kip-
pen. Al scharrelden er wel een paar rond tij-
dens het bezoek van de Lunterse Krant.

Luxeproduct
Een ei in een dopje is de gewoonste zaak van 
de wereld. Maar ook in de klassieke oudheid 
wist men het ei rechtop te presenteren. 

Een eierhouder, eierdop, of eierbeker is een 
kleine beker waarin gekookte eieren direct 
uit de schaal gegeten kunnen worden. Hoe-
wel eierhouders tegenwoordig in vrijwel elk 
huishouden zijn terug te vinden, was het 
lange tijd een luxeproduct dat van verheven 
tafelmanieren getuigde.

In Knossos werden Minoïsche miniatuur-
bekertjes teruggevonden, op een mozaïek 
in Antiochië uit 40 v.Chr. is een eiermaaltijd 
afgebeeld inclusief eierbekers en -lepels, en 
in Pompeï werd een zilveren eierbeker met 
bijbehorende lepel teruggevonden.

Een pocillovist
Vanaf de 15e eeuw in Europa geraakte het 
eierdopje, of eierbeker zoals het eeuwenlang 
heette, steeds populairder op de eettafel, 
vooral in de hogere sociale kringen. 

Met name sinds de '50 en '60 van de vorige 
eeuw is het eierdopje niet meer weg te den-
ken van de Nederlandse tafel.
Sinds de uitvinding van het porselein wor-
den eierbekers ook wel van dit materiaal ge-
maakt.

Weetje
Een verzamelaar van eierdopjes 
noem je een pocillovist(-e).

De vrouw en haar hobby: Eierdopjes
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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

Te huur 
aangeboden: 
Man met 
trekker, kar en 
houtsnipperaar.
06-55903265.

Gevraagd: chauffeurs die vrijwillig (tegen km vergoeding) 
met eigen auto deelnemers van en naar de Zorgboerderij 
in Renswoude willen rijden, één of meerdere dagen per 
week. Houdt u van mensen en auto rijden dan bent u de 
persoon die wij zoeken.
Info: 06-33 93 38 95 of zorgbedrijf@dekleineweide.nl / 
www.dekleineweide.nl

Het inloopspreekuur wordt u gratis 
aangeboden door:

Vanzelfsprekend kunt u buiten het spreekuur ook contact opnemen met de kantoren voor advies.   

Elke laatste vrijdag van de maandgratis advies

Uw partner in ondernemen               www.odg-accountants.nl

Het inloopspreekuur wordt u gratis 
aangeboden door

Deze maand geen inloop-spreekuur

Vanzelfsprekend kunt u wel contact opnemen met de kantoren voor advies.06 21  61  3 3 7 7  |   W W W.E-S T E R.BI Z

R E C L A M E   |   C O M M U N I C A T I E
&  C R E A T I E V E  V O R M G E V I N G

Gevraagd: vrijwilligers voor Zorgboerderij in Renswoude 
Voor de dagbesteding helpen bij o.a. eten koken, wandelen, 
tuin, spelletje of maatje duo-fiets
Wilt u/jij iets betekenen voor een ander en hebt een 
paar uur per week tijd beschikbaar Bel 06-55 81 48 28 of 
zorgbedrijf@dekleineweide.nl / www.dekleineweide.nl.

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Wo 26 januari, 19:00-21:00 uur

MANTELZORGTREFPUNT

Ervaringen delen

Ina Ama, Duyn v Maasdamstr. 16

www.mantelzorgtrefpunt.nl

_______________________________

Za 29 januari, 15:00 uur

OPENING EXPOSITIE

Portret van een fotoclub

Museum Lunteren, Dorpsstraat 55

www.museumlunteren.nl

_______________________________

Di 1 februari, 12:00-13:00 uur

SAMEN LUNCHEN

Aanmelden 06-2302 3308

Dorpshuis De Zicht, Ederveen

_______________________________

Do 3 februari, 14:00-16:00 uur

ONTMOETINGSMIDDAG

Aanmelden 06-2302 3308

Dorpshuis, Ederveen

Zo 6 februari, 14:00 uur

GREBBELINIE RONDLEIDING MET GIDS

Online reserveren

Buurtsteeg 2, Renswoude

_______________________________

Ma 7 februari, 14:00-16:00 uur

BINGO

Aanmelden 06-2302 3308

Dorpshuis, Ederveen

_______________________________

Ma 7 februari, 19:00-21:00 uur

MANTELZORGTREFPUNT Thema-

bijeenkomst Hulp en steun vragen

Ina Ama, Duyn v Maasdamstr. 16

www.mantelzorgtrefpunt.nl

_______________________________

Di 8 februari, 12:00-13:00 uur

OPEN EETTAFEL

Aanmelden 06-2302 3308

Dorpshuis, Ederveen

_______________________________

Di 8 februari, 20:00 uur

DE FAVORIETE KUNSTENAARS VAN JAN

Lezing door de heer Jan Bouwsema

Culturele Kring, Kimmijserlaan 28



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. Jongeneel 
Schoolkerkdienst , 18.30 uur: kand. A.N.J. 
Scheer (Huizen) 
Hersteld Hervormde Gemeente Lunte-
ren Bethelkerk (De 
Haverkamp 1): zo: 08.30 
uur: ds. J.A. Klooster-
man Schoolkerkdienst 
, 18:30: ds. J.A. Kloos-
terman. Zie ook: www.
hhglunteren.nl.
Geref. Kerk Oranjes-
traat (Online): zo.: 10.00 
uur: ds. C. Oosterveen 
Schoolkerkdienst , 

19.00 uur: ds. M. Tahitu (Lunteren).
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. J. Steenkamp Schoolkerkdienst, 19.00 
uur, ds. G. Oosterman (Zevenbergen).

Molukse Evang. Kerk: zo:. 10.00 uur: 
Schoolkerkdienst 
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Johan de 
Wit Viering.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: ds. J. Oostende  (Putten), 18.30 uur: ds. P. 
Molenaar (Barneveld). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: kand. H. van de Beek (Oosterwolde), 
18.30 uur: ds. J. Joppe (Barneveld). 

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
08.30 uur, 11.00 uur, 15.00 uur en 
19.00 uur: leesdienst
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Prof. dr. M.J. Paul 
(Oegstgeest), 15.30 uur: ds. H. J. T. 
Lubbers (Woudenberg).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. J. C. de 
Groot (Dordrecht) , 18.30 uur: ds. J. 
A. J. Pater (Doornspijk)
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: dhr. J. Kroon 
(Barneveld).

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

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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KRUIWAGEN VOL KIKKERS 
Ordehandhavers en burgervaders (& 

-moeders) hebben gemeen dat zij in deze 
pandemie groepen moeten managen.

Hierover zijn boeken vol geschreven en 
vele conferenties gehouden.

Er is zelfs een heel eigen management-
taal ontstaan waarin ze “problemen 
parkeren”, “een buzz creëren” of 
“een bilaatje doen”.Daarbij is het 

groepsproces natuurlijk “key” om alle 
“kikkers in de kruiwagen te houden”.

Groene beestjes die een eigen wil hebben 
en moeilijk te controleren zijn, een beetje 

zoals het Corona-virus.
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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 



18 prachtige nieuwbouwwoningen in Lunteren18 prachtige nieuwbouwwoningen in Lunteren
Vrijstaande woning - Vrijstaand geschakelde woningen - Twee-onder-een-kapwoningen
twee-onder-een-kap-levensloopbestendige woningen - Levensloopbestendige woningen

Op het perceel van de oude nougatfabriek Marandi worden 18 nieuwe woningen 
gerealiseerd. Een mix van verschillende woningen die prachtig in het groen 
gelegen zijn. Het dorpse karakter van Lunteren en de landelijke omgeving zorgen 
ervoor dat je je meteen thuis voelt. Door het kleinschalige project heeft het volop 
kansen om jouw woonwensen waar te maken! 

VAN NOuGAtFABRIEKVAN NOuGAtFABRIEK  naar groene woonwijk

ONLINEONLINEVERKOOP!
VERKOOP!Prijzen vanaf€ 444.900,- v.o.n.

Meer informatie en inschrijven kan via:
www.marandistaete.nl
Inschrijven kan tot 7 februari 10.00 uur!

Wonen op het Marandi terrein zal net zo
smaken als de nougat: naar meer!“ ”
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