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De gemeenteraad heeft donderdag 
27-1 ingestemd met de startnotie 
Westzoom Lunteren. Dit is een 
verdere aanzet om de ruimte tussen 
het dorp en de westzoom op te 
vullen met woningen, afgewisseld 
met groene buffers. Langs de 
westzoom komt dan ook nog een 
langgekoesterd fiestpad

Tijden de behandeling hiervan heeft 
het Lunterse raadslid Anne-Jan Telgen 
gevraagd om snelheid in het proces. 
De eerste stukken zijn al in 2011 
geschreven, het is nu al 11 jaar later 
en woningen zijn heel hard nodig in 
Lunteren. Van de 4000 woningen die 
er in het dorp zijn staan er momenteel 
17 te koop, dat is veel te weinig 

aldus Telgen. Niet alleen goedkope 
koop, starterswoningen, maar ook 
seniorenwoningen we hebben alles 
nodig om de hele keten weer op gang 
te helpen. Daarbij moet uiteraard het 
dorpse karakter behouden blijven.

Wethouder de Pater gaf aan dat 
er voor de zomer nog  met de 25 
grondeigenaren een gezamenlijk 
plan moet komen, daarna kan de 
schop de grond in. Daarbij gaf de 
fractievoorzitter van het CDA nog 
de tip mee dat de verschillende 
deelgebieden ook als verschillend 
plan bekeken kunnen worden als de 
25 grondeigenaren er gezamenlijk niet 
uitkomen, meer vertraging kunnen we 
nu echt niet gebruiken.

Volkstuinen Wuitekampweg
In samenspraak met Karin Bijl (PVDA) 
heeft Anne-Jan Telgen (CDA) een 
motie voor de volkstuinen ingediend 
die met algemene stem is aangenomen. 
Er is nauw contact geweest met Arie 
van Alphen (dorpsraad Lunteren) waar 
signalen zijn binnengekomen van 
zorgen over het voortbestaan van de 
volkstuinen. 

De wethouder gaat nu kijken of 
de volkstuinen onderdeel kunnen 
worden van de groene buffers, of 
elders geplaatst kunnen worden. 
Volkstuinen passen namelijk erg goed 
in de ambitie van het college over 
voedselomgeving, voedseleducatie en 
duurzaam bodembeheer.

Ontwikkelingsgebied rondom De Westzoom                   Foto gem. Ede

500 woningen en een fietspad langs de westzoom

DOS H1 declasseert EVOBA H1 in streekderby

LUNTEREN - Na weken van 
lockdown kon er bij DOS Lunteren 
eindelijk weer in competitie verband 
worden gevolleybald.

Vrijdagavond 28 januari speelde DOS 
H1 in Ut Sporthuus tegen streekgenoot
Evoba H1 uit Ederveen. Door 
uiteenlopende redenen kon het team 
van DOS niet voltallig aantreden.

Heren 1 had last van de zenuwen, want 
binnen no time stond er 1-8 op het 
scorebord. Coach Vink nam een time-
out en vroeg zich af waar de ploeg 
mee bezig was? De peptalk hielp, 
want vervolgens sprokkelde DOS-
puntje voor puntje binnen. Met een 
spannende eerste set als gevolg. Bij 
25-26 kon Evoba de set beslissen maar 
een uitgeslagen bal gaf DOS weer 
lucht.Met twee degelijke aanvallen: 
een 3-m bal en een linksvoor aanval 
pakte DOS de eerste set met 28-26.
De tweede set speelde DOS haar eigen 
spelletje met vele tactische balletjes 

op rechtsvoor scoorden en Evoba 
had hierop geen antwoord. Met een 
duidelijke setstand van 25-16 was er 
geen vuiltje meer aan de lucht voor het 
Lunterse team.

In de derde set toonde Evoba meer 
lef en pakte deze dan ook verdiend 
met 20-25. Toch was het DOS, die 
in de vierde set met verstand bleef 
volleyballen.
Bij de stand 19-16 kwam het 
kantelpunt; DOS speelde een paar 
tacktische prikballetjes en (de big 
Five punten) hield het hoofd koel. Met 
degelijkheid en met lef volleyballend 
werd deze set gewonnen met 25-19. 
Vier punten waren binnen.
Coach Vink gaf z’n ploeg de 
complimenten, hoe er als team 
collectief en geconcenteerd was 
gespeeld. 

Vrijdagavond 4 februari speelt DOS 
H1 om 19.30 uur weer thuis tegen 
Invicta H1. Supporters zijn welkom.

Janine van ‘Sjaantje’s bloemen en Cadeaus’ blikt terug op eerste jaar

LUNTEREN - In december 2020 
opende Janine van de Pol haar 
bloemenzaak ‘Sjaantje’s Bloemen 
en Cadeaus’ aan de Dorpsstraat 
in Lunteren. Nu 14 maanden later 
blikt ze terug op een bewogen maar 
mooi eerste jaar.

Janine van de Pol die al op jonge 
leeftijd de bijnaam Sjaantje kreeg, 

begon op 1 december 2020 haar 
gelijknamige bloemenzaak. Na 
twee weken kwam er een lockdown 
waardoor ze genoodzaakt was om 
online verder te gaan. Dit zorgde 
voor wat uitdagingen maar door het 
handig gebruik van online platformen 
zoals Instagram kreeg ze al gauw 
naam. “De verkoop tijdens de eerste 
lockdown ging best wel goed. Ik had 

ook wel het idee dat mensen het me 
ook gunde”, vertelt Janine die hier 
dankbaar voor is. Nadat de lockdown 
werd opgeheven en het voorjaar 
aanbrak ging het Janine steeds meer 
voor de wind. Ondanks dat Lunteren 
vier bloemenzaken telt, wijdt Janine 
haar succes aan de verscheidenheid 
van zaken. “Je probeert toch iets 
anders te doen als de rest en je eigen 
visie erop los te laten.” Dat Janine een 
sterke eigen visie heeft blijkt wel uit 
haar creaties en de aankleding van 
haar zaak. 

Vintage
De zaak die zich in het voormalig 
pand van slijterij ‘De Bleekmolen’ 
bevindt, heeft een retro uitstraling. 
Opgestapelde houtenkistjes, vintage 
woondecoraties voor de pui geven 
de sfeer van een markt. Van binnen 
is de zaak tot de nok toe gevuld 
met bloemen afgewisseld met 
cadeauartikelen. De doffe kleuren en 
het gedimde licht wekken de indruk 
dat je in een oud boerenschuurtje 
staat. Aan de achterkant van de zaak 
bevindt zich de werkruimte waar 

Janine haar boeketten samenstelt. 
Hier maakt zij ook bruidsboeketten 
en rouwboeketten. Maar ook voor 
speciale aanvragen of een simpel 
boeketje kan je bij haar terecht. 

Wil je alvast een indruk krijgen van 
haar werk neem dan een kijkje op haar 
Instagrampagina: 
@sjaantjesbloemenencadeaus

Bijzondere datum
Vandaag is het 2-2-22 en twintig 
dagen later 22-2-22. Deze bijzondere 
data zijn vooral populair als 
trouwdatum. Zo zijn ook de Koning 
en Koningin precies twintig jaar 
geleden op 2-2-02 getrouwd. 

Janine’s bloemenzaak aan de Dorpsstraat.                              Foto’s door Janine

Janine van de Pol.

DOS H1 tegen EVOBA H1.                    Foto Henk de Rooy



20% KORTING
OP RAAMDECORATIE 
Actie geldt van 7 februari t/m 4 maart 2022. Vraag naar de voorwaarden.Assorrment paarden:

Prestaae basisbrok, Prestaae sportbrok, Paardenbrok universeel, Friesche 
paardenbrok, Draversbrok super, Merriebrok super, Veulenbrok super, 
Paardenmuesli structuur, Paardenmuesli kruiden, Paardenliksteen, 
Paardenmineralenemmer en Lijnzaadmeel

 

 

 

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

In de actie!  
 

 

STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 

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 05 - maandag  31 jan. t/m zaterdag 5 feb )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

Jonge kaas €8.95
per kilo

200 gram

€3.99‘n hele kipgrilworst 420 gram

€1.49Zeeuwse spek 100 gram

€0.95Slagerboterhamworst 100 gram

Beenham salade €2.98

€3.99Suikerbrood 100 gram

Jan poffertjes         38 stuks €1.98

€14.95Bildstar aardappelen 25 kilo

BIJ ONS OOK:
brandnetelkaas, peperkaas, mosterdkaas, 
walnootkaas, paprika-bieslook-knoflookkaas

Verder:
Doré, eigenheimers, frieslanders, nicola, Opperdoezer Ronde
Nieuw in ons assortiment:
Bamboe/zwart-wit sokken (35-38/39-42/43-46)

€5.50Enkel sokken 2 pack

€7.50Lange sokken 2 pack
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Kiezen op elkaar en nog even volhouden!

Veel mensen verbijten zich door werkdruk, omdat ze zich opgesloten voelen, 
omdat men financiële zorgen heeft of omdat men zich niet veilig voelt door het 
rondgaande coronavirus. 
Het is dan wel beter om te stoppen met je kiezen op elkaar te zetten. In onze 
fysiotherapiepraktijk zien we in deze coronaperiode naast veel patiënten met CO-
VID-gerelateerde klachten ook dagelijks patiënten met klachten als hoofdpijn, 
nekpijn en kaakpijn, omdat mensen zich verbijten. 

Je kaakspieren zijn zo’n beetje de sterkste spieren die we hebben in ons lichaam 
en wanneer we deze continu aanspannen, is dat niet goed voor ons. Je kiezen moet 
je eigenlijk alleen gebruiken om op voedsel te kauwen. Als je ze de hele dag op 
elkaar zet, zorgt dat voor enorm veel spanning in het hoofd-halsgebied. De hele 
dag op kauwgom kauwen heeft overigens eenzelfde effect.  Bij mensen die regel-
matig hun kaken op elkaar klemmen en/of met hun kiezen op elkaar knarsen, kan 
dit voor knappende en soms vastzittende kaakgewrichten zorgen. Daarnaast zorgt 
tandenknarsen en kaakklemmen ook voor beschadigingen aan het gebit waardoor 
stukken kies kunnen afbreken of kronen kunnen barsten.

Er zitten nog meer nadelen aan dit knarsen en klemmen. Zo kan een effect van 
deze toegenomen spanningen in hoofd-, hals- en nekregio duizeligheid zijn. Door 
deze spanningen worden soms onjuiste of verkeerde signalen vanuit de spier-
spoelen in de nek naar het evenwichtsorgaan gestuurd, met als gevolg een gevoel 
van duizeligheid. Een ander effect is de steeds vaker voorkomende klacht tinnitus 
(oorsuizen). Als nekwervels en kaakgewrichten stijver worden, kan dit namelijk 
zorgen voor meer oorsuizen. 

Mocht je door de afgelopen periode veel spierspanningen hebben opgebouwd en 
lukt het je niet om deze zelf te verminderen, dan kan je altijd de hulp inroepen 
van je plaatselijke fysiotherapeut. De behandeling zou o.a. kunnen bestaan uit 
het geven van advies, het afleren van parafuncties (hieronder verstaan we o.a. 
het tandenknarsen en klemmen) en het masseren van gespannen hoofd-, hals- en 
kaakspieren. Verder worden er oefeningen gegeven voor het vergroten van de 
mondopening en het verbeteren van de beweeglijkheid van de nekwervels. 

John Peerdeman, orofaciaal (kaak) fysiotherapeut 
Therapeutisch Centrum Lunteren

Henk de Rooy

WEKEROM – Deze week is dan 
de sloop van het Silo-terrein 
begonnen. Maandag arriveerde 
de eerste kraan (50 ton) voor het 
afbreken van de laagbouw rondom 
de silo. Morgen, donderdag, komt 
een 110-tons kraan voor het slopen 
van de eigenlijke silo. Deze wordt 
gefaseerd in stukken ontmanteld.
Naar verwachting heeft Wekerom 
eind volgende week een geheel 
ander aanzien gekregen. In februari 
starten dan de voorbereidingen het 
nieuwbouwproject ‘De Maalderij’. 

Het sloopproces heeft enige vertraging 
opgelopen, doordat het sloopproject, 
waarbij de beide kranen betrokken 
waren, enige weken is uitgelopen. Dat 
laat Barrie Geresteijn desgevraagd 
weten. Ook hij is blij dat er nu 
daadwerkelijk een start is gemaakt. 
Door zijn bedrijf, van Geresteijn 
Loonbedrijf BV uit Kootwijkerbroek, 
zijn al de nodige voorbereidingen 
getroffen. In de eerste weken van dit 
jaar is het gehele gebouw gestript en 
zijn rondom alle aanplant en overige 
obstakels verwijderd. Ook het erf van 
de naast gelegen woning is ontdaan 
van alle aanplant. De woning maakt 
plaats voor de nieuwbouw van ‘De 
Maalderij’.

Trilling meters
Een project als dit vergt van alle 
partijen een lange adem. Barrie: 
“Vier jaar terug werden wij benaderd 
om een inschatting te maken van de 
sloopkosten. Het contact is al de tijd 
gebleven en dan komt de gunning. 
Dan begint het voortraject m.b.t. de 
veiligheidsvoorschriften. Er moet 

een veiligheidsplan komen, en een 
sloopvergunning aangevraagd. De 
asbestinspectie moet op de hoogte 
worden gebracht, en hebben nog een 
asbest sanering uitgevoerd. Voordat 
het eigenlijke sloopwerk aan de beurt 
is, is er al heel veel aan papierwerk 
gepasseerd.” Voor de omwonenden 
is het ook een spannende periode 
geweest. Bijvoorbeeld met vragen 
met betrekking tot de trillingen bij 
het slopen en de nieuwbouw. “We 
hebben hiernaar onderzoek laten doen 
en tijdens de sloopwerkzaamheden 
staan er trilling meters opgesteld. 
Veilig slopen staat bij ons voorop, 
voor de medewerkers en voor de 
omwonenden. Over het gehele proces 
van slopen is contact geweest met de 
omwonenden.”

Recycling 
Dat slopen meer is dan een gebouw 
naar beneden halen, moge duidelijk 

zijn. Seculair slopen is ook het 
motto in Wekerom. Het materiaal 
wordt ter plekke gesorteerd, hout, 
ijzer, kunststof, puin e.d. En al de 
materialen vinden hun weg in het 
recycle proces, zo wordt van hout 
spaanplaat gemaakt, en wordt het 
betonpuin volledig gerecycled. Van 
Geresteijn Loonbedrijf BV zorgt met 
eigen materieel voor het afvoeren van 
het gescheiden sloopmateriaal.  Barrie 
benadrukt dat er wel enig overlast zal 
ontstaan voor de omwonenden, maar 
wij zullen er alles aan doen om het tot 
een minimum te beperken.

Wat wel is, is dat het sloopproces 
spectaculaire plaatjes zal opleveren.
Na ongeveer een eeuw verdwijnt een 
beeldbepalend gebouw uit het hart 
van Wekerom. Voor even krijgt het 
een ander aangezicht, om plaats te 
maken voor een eigen landmark: ‘De 
Maalderij’. 

Sloop van het silopand (1 februari).                                        Foto Henk de Rooy

Beste klanten,

Inmiddels heb ik al 10 jaar de schoenwinkel Shoe & More. In deze 10 jaar is er 
heel veel gebeurd.Van een kleine smalle winkel ging het naar een grote, geheel 
verbouwde winkel. De webshop werd eveneens geheel vernieuwd. Privé is er ook 
heel veel gebeurd. Getrouwd, in 2019 voor het eerst moeder geworden van een 
mooie en lieve zoon en in 2021 van een prachtige dochter.

Ondertussen stapte mijn man in bij de zaak van zijn vader en sinds vorig jaar is 
daar nog een bedrijf uitgegroeid: ‘Indu-doors’. Deze is zo hard gaan groeien en 
een succes geworden, dat ik daarom nu een moeilijke beslissing heb genomen. Na 
10 jaar succesvol (en nog steeds succesvol) een schoenenzaak te hebben gehad, 
samen met al mijn lieve collega’s, ga ik met pijn in m’n hart afscheid nemen van 
de winkel. Soms moet je keuzes maken in het leven en dan is dit er één van. 

De reden van stoppen is, dat ik kies voor m’n gezin en het bedrijf van m’n man, 
waar ik inmiddels ook veel in help. Ondernemen is mijn passie en dat zal (naast 
het gezin) ook zeker mijn passie blijven. Ik hoop met deze brief dat er misschien 
iemand is te vinden met dezelfde passie als ik, die deze prachtige winkel voort 
wil zetten. Het zou heel jammer zijn voor Lunteren als de winkel verdwijnt, want 
ja…, er zit nog steeds heel veel liefde in de schoenwinkel.

Het aankomende zomerseizoen gaan we zeker nog knallen, want we hebben 
nog super veel leuks ingekocht! Daarom is mijn planning D.V.-eind augustus te 
stoppen en hopelijk het stokje aan iemand anders door te kunnen geven.

Hierbij wil ik al onze trouwe klanten hartelijk bedanken (en uiteraard ook onze 
samenwerking met andere winkeliers) voor al het vertrouwen in de afgelopen 
jaren. Dit hele zomerseizoen staat wij dus zeker nog voor jullie klaar met een hele 
mooie collectie schoenen, sieraden, tassen en beenmode.

Veel liefs Reinanda

P.S.: Mocht er iemand zijn die dit aanspreekt, stuur gerust een mailtje naar     
info@shoeandmore.nl

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

Oproep: 100 plussers gezocht

Vanuit zijn functie als Lookoo Burgermeester van Lunteren wil
Henk Budding graag in contact komen met Lunteranen die de bijzondere leeftijd 
van 100 of zelfs meer hebben behaald.

Dus kent u een 100 plusser of bent u er een, neem dan contact op met de krant.
redactie@Lunteren.com

€35,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

KLEINTJE 
PLAATSEN?

€35,- 
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@

LUNTEREN.COM

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST

VAN DE FYSIO...
THERAPEUTISCH CENTRUM LUNTEREN

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

WAARVAN AKTE
NOTARIËLE ZAKEN DOOR MAARTEN VRIENS

FAMILIEBERICHTEN

MONUMENT VAN DE MAAND
OUDE GEBOUWEN ONDER DE LOEP GENOMEN

         Huisartsenpraktijk Lambers
         is gesloten wegens vakantie:

Maandag 27-04-2020 

Vrijdag 01-05-2020

Waarneming door de huisartsen:
Dr Lubbers            0318 - 48 22 76
Dr Jonkheijm        0318 - 48 24 71
Dr. Karsbergen     0318 - 48 27 00
Dr. Broekhuyse    0318 - 74 52 10

 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 mei 
 
Waarneming door: 
Dr. Broekhuyse    745210 
Dr. Jonkheijm    482471 
Dr. Lambers     482460 
Het Kompas     482276 
 

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 mei 
 
Waarneming door: 
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Dr. Lambers     482460 
Het Kompas     482276 
 

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 juni

Waarneming door:

Dr. Broekhuyse  745210 
Dr. Jonkheijm   482471
Dr. Lambers                                  482460
Het Kompas                                  482276

Avond-nacht-weekend en 2e Pinksterdag:
De Huisartsenpost tel.0318-200800

AFWEZIG
Maandag 20 juli t/m 

vrijdag 7 augustus

Waarneming:
Dr. Lambers                Tel: 48 24 60
Dr. Kasbergen             Tel: 48 27 00
Dr. Lubbers (‘t Kompas)  Tel: 48 22 76

Dr. Lubbers is op donderdagen 
en vrijdagen gesloten.

 

CUVÉE DE FREL
WILLEM DE FREL VERDIEPT ZICH IN WIJNEN

ANDERS BETER
NATUURLIJK GEZOND

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

Advertenties, berichten, foto’s, Middelpuntjes, Kleintjes e.d. 
dienen uiterlijk op vrijdag te worden aangeleverd. 

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

Groet, het team van de Lunterse Krant, Willem de Frel en Henk de Rooy

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53 

Van de wijkagent …..
WhatsApp groepen Lunteren

Sinds vorig jaar zijn er in Lunteren in meerdere 
buurten WhatsApp groepen opgestart met 
als doel: elkaar en de politie informeren en 
alarmeren bij verdachte situaties. Hierbij valt vooral te denken aan personen 
die mogelijk van plan zijn om in te breken. 

De wijken tussen de Mielweg en de Bosrand (aan de Oostkant van het spoor) 
waren begin vorig jaar vooral in trek bij het inbrekersgilde. Na de opstart van 
twee WhatsApp groepen in samenspraak met de politie zijn er vervolgens 
meerdere verdachte situaties en personen gesignaleerd met als gevolg dat de 
inbraken in dit gedeelte van Lunteren bijna geminimaliseerd zijn.

Afgelopen donderdag is er door de beheerders van de 9 bestaande groepen 
een overkoepelende regie WhatsApp groep opgestart. Deze regie groep 
verbindt de afzonderlijke groepen met elkaar en zodoende kan heel snel de 
informatie worden gedeeld met andere buurten.

Wel bleek dat er in grote gedeelten van Lunteren nog geen buurt WhatsApp 
groep actief is of dat deze nog niet bekend is bij de regie groep. Om de 
werking van de WhatsApp groepen te optimaliseren zou het mooi zijn als 
wijken die nog geen WhatsApp groep hebben deze alsnog oprichten. 

Dorpsstraat 82, 6741 AM Lunteren, tel. 0318 – 48 39 80

Op D.V. woensdag 2 november
a.s. zijn wij de gehele dag 
gesloten i.v.m. Dankdag.

Sloop Silo-terrein begonnen
Van Geresteijn Loonbedrijf BV blij met start

VV Lunteren MO13-1 najaarskampioen
LUNTEREN - Het meidenteam van 
VV Lunteren MO13-1 bleef vorig 
jaar, op één wedstrijd na, ongeslagen 
en werd najaarskampioen.

Tijdens de tien wedstrijden waren de 
meiden maar liefst zestig keer trefzeker 
en kregen ze er tien tegen. Hierdoor 
stonden zij in het eindklassement 
met zeven punten voorsprong op de 
nummer twee

Dit voorjaar spelen ze weer derde 
klasse (andere regio) om vervolgens 
volgend jaar naar de junioren te gaan. 

Dit zorgt ervoor dat zij naar een groter 
veld gaan; en elf tegen elf in plaats van 
acht tegen acht gaan spelen. Hiervoor 
zoeken zijn nog enthousiaste en 
sportieve meiden die het team komen 

versterken. De trainingen worden op 
maandag- en woensdagavond van 
19:00 tot 20:00 gegeven. 

Opgeven kan via de website:    
www.vvlunteren.nl/verenigingsinfo/
inschrijfformulier

Nationale Voorleesdagen geopend op De Wegwijzer

LUNTEREN - Op woensdag 26 
januari werden de Nationale 
Voorleesdagen op basisschool de 
Wegwijzer in Lunteren gestart. 
 
De bekende Lunteraan Gert-Jan 
van Doorn heeft de Nationale 
Voorleesdagen afgetrapt, door de 
leerlingen voor te lezen op het 
plein. De aankomende weken staat 
de Wegwijzer in het teken van de 
Voorleesdagen. Zo heeft elke klas 
een nieuw voorleesboek gekregen en 
wordt er voor de groepen 3 t/m 8 een 
voorleeswedstrijd georganiseerd. De 
finale staat gepland op 4 februari.

De meiden van MO-13-1.
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Geldig in week 20
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 mei 2021

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    
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Spaar nu alle
20 Kruiden Sje�es.
Kweek je eigen kruiden en laat zien wie de Sjef is.
Van zondag 1 september t/m zaterdag 5 oktober 
2019 ontvang je bij elke 15 euro aan boodschappen* 
een gratis Kruiden Sje�e. Kijk voor lekkere recepten 
en de actievoorwaarden op plus.nl/sje�es

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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11/19 
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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 
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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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

45/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

50/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .  

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

Geldig in week 50
zondag 12 t/m 
zaterdag 18 december

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

Geldig in week 20
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 mei 2021

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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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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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
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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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11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

45/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

50/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .  

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

Geldig in week 50
zondag 12 t/m 
zaterdag 18 december

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -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

 1 1++11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

PLUS
•  Andijvie grofgesneden Zak 400 gram
• Boerenkool Zak 300 gram
• Hutspot Zak 500 gram
•  Groene kool gesneden 

Zak 400 gram
Uit de koeling, combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Boerenkool, 2 zakken à 300 gram

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.39 - 2.09

S G
S 3

16
4
7

Maaslander of 
Old Amsterdam 
Kaas plakken
Alle pakken 
à 140-200 gram, 
van de zelf-
bedieningsafdeling, 
combineren mogelijk

PLUS 
Kipkrokantschnitzels
Pak 4 stuks
2 pakken 

11.00   5.50

5.18 - 5.98 

2 pakken  

    3    3..9999   

Geldig in week 5
zondag 30 januari 
t/m zaterdag 5 februari

Senseo 
Ko�  epads
Alle zakken à 36 stuks, 
combineren mogelijk

5=2
 HALEN BETALEN

Robijn 
Klein & krachtig 
Alle fl acons 
à 19-20 wasbeurten
of capsules 
Alle varianten, 
combineren mogelijk
5 stuks*** 
Bijv. Robijn 
Klein & krachtig wit, 
5 flacons à 19 wasbeurten

41.75 16.70
De actieprijzen variëren van 15.78 - 29.98

Fuze Tea  
Alle varianten à 40-150 cl, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Fuze Tea Green tea, 
2 pakken à 150 cl

4.38 2.19
De actieprijzen variëren 
van 1.09 - 2.25

 1 1++11
    GRATIS   

12.72 - 13.77 

3 zakken  

    9    9..9999   

PLUS Bossche bollen Doos 2 stuks,
midi Bossche bollen Doos 4 stuks 
of chocosoesjes Doos 10 stuks

Doos 2 stuks,

3.50 

  Per doos  

    2    2..9999   

05/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .  ***Voor 5 halen = 2 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 60% korting op de totaalprijs.

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

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

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

plus.nl/gratis-bezorging
*Uitgezonderd PLUS Express

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -
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WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |   0318-482485

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

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)

KLAVERJASAVOND - JOKEREN
Vanaf Vrijdag 04 februari 
(elke 1e en 3e vrijdag van de maand)
Tijd : 19.15 uur inloop / aanvang 20.00 uur
Prijs : € 2,50 p.p. exclusief consumpties.

BINGO IN DE SCHAKEL 
Vrijdag 11 februari 2022
Dit voorjaar wordt er weer op vier vrijdagen een 
gezellige Bingo met mooie prijzen georganiseerd! 
Voor aanvang kunt u gezellig lunchen, na de lunch 
start de Bingo.
Tijd : 12.00 uur (lunch) aansluitend bingo (13.00 uur)
Prijs : € 8,50 p.p. incl. de lunch. 
  (€ 5,00 p.p. zonder lunch / incl. 1 consumptie).
Ook BINGO op: vrijdag 18 maart, 15 april, 20 mei.

START BOUW BEWEEGTUIN 
BIJ BUURTCENTRUM DE SCHAKEL 
IN LUNTEREN! 

Bij Buurtcentrum De Schakel wordt er komend 
voorjaar een beweegtuin ontwikkeld. Bewegen in 
groepsverband heeft een sterk sociaal karakter. 
De beweegtuin wordt gezien als een nieuwe 
ontmoetingsruimte waardoor de toenemende 
eenzaamheid ook bestreden wordt. De beweegtuin 
zal in ruime mate de ontmoetingsfunctie faciliteren 
door niet alleen een gezellig terras te realiseren, maar 
ook bewegen en / of spelen (ook midgetgolf) in
groepsverband mogelijk te maken. We houden u op 
de hoogte van de voortgang van de bouw!

DE BEWEEGTUIN IN HET KORT: 
WAT? 
Een beweegtuin is een buitenruimte met 
beweegtoestellen, looproutes en ontmoetingspunten 
voor jong en oud. Je kunt een wandeling maken of 
specifieke oefeningen doen. Zelfstandig, gezellig 
samen, onder begeleiding van een fysiotherapeut of 
onder begeleiding van een activiteitenbegeleidster 
kan gebruik worden gemaakt van de toestellen. 
WAAR? 
Bij De Schakel, Schaepmanstraat 58 in Lunteren. 
VOOR WIE? 
De toestellen zullen gericht zijn op senioren, om 
hen te laten bewegen in de buitenlucht. Het betreft 
senioren met of zonder een lichamelijke en/of 
cognitieve beperking. 
WANNEER? 
De opening staat gepland voor begin mei 2022.

Olympische Winterspelen in Nederland?
Vrijdag 4 februari starten de 
Olympische winterspelen in  China. 
De gaststad is Peking maar de 
skigebieden bevinden zich tot wel 
180 kilometer van de Chinese 
metropool. De afgelopen weken 
hebben sneeuwkanonnen overuren 
gedraaid om de gebieden gereed te 
maken voor de spelen.

Er is dus niet per se natuurlijke sneeuw 
nodig om de Olympische Winterspelen 
te organiseren. Nu rijst hieruit de 
vraag of dit ook in Nederland mogelijk 
zal kunnen zijn. Nu heb je voor veel 
onderdelen ook een afdaling nodig. 

Met zijn vijftig meter hoogte komt de 
Goudsberg uit Lunteren sowieso niet 
in aanmerking. En de hoogste berg in 
Nederland komt met zijn 322 meter 
ook lang niet in de buurt. Want om de 
Olympische Winterspelen te kunnen 
organiseren heb je minstens een berg 
van 1000 meter nodig. 
Oud-wielrenner Thijs Zonneveld 
dacht hier de oplossing voor te hebben. 
Een kunstmatige berg gebouwd in 
de Noordzee. Waarom niet? Als 
we polders kunnen aanleggen en 
deltawerken kunnen bouwen dan moet 
dit ook geen probleem zijn. Moet de 
gedachte zijn geweest.

Onbetaalbaar
Zonneveld’s idee werd door een aantal 
wiskundigen van de TU Eindhoven 
doorgerekend. Volgens hen is de berg 
niet te bouwen met bestaand materiaal. 
Voor een berg van 2 kilometer hoogte 
en met een basis van 14 kilometer 
zijn zoveel stenen, zand, plastic, staal, 
beton of glas nodig. Dat de kosten 
hiervoor worden geschat op 4.000 tot 
7.000 miljard, ook zou de hoeveelheid 
materiaal voor een schaarste op de 
wereldmarkt zorgen. Hierdoor kwam 
Zonneveld tot de conclusie dat het 
idee onuitvoerbaar is. Toch blijft hij 
dromen van een Winterspelen.

Een tijdje geobserveerd, en toen hij 
wegvloog zag ik dat hij aan beide 
vleugels een blauw label had zitten. 
Er stond met zwarte letters 2M op 
geschreven, dat is ook duidelijk op 

de foto te zien, en aan zijn rechter-
poot was hij geringd. Wat daarop 
stond, kon ik niet lezen, mede ook 
doordat het te ver weg was.  Bij 
verdere navraag kwamen we erachter 

wat het betekent. Het heeft namelijk 
te maken met gedragsonderzoek van 
de buizerd, door een universiteit in 
Bielefeld. Blijkbaar is het ringen niet 
genoeg en moeten er zonodig van 
die afzichtelijke, grote en foeilelijke 
flappen( zg. wingtags) aan de vleugels 
bevestigd worden. Kijk... met het 
ringen van vogels heb ik totaal geen 
moeite, daar zijn in het verleden al 
heel veel mooie en leerzame resultaten 
mee geboekt. Maar dit gaat mij echt te 
ver!

Vergoeding voor snoeien knotbomen

Foto’s: ©Louis Fraanje - Meer natuurfoto’s en verhalen op: www.de-veluwenaar.nl

Ja... onlangs wel even raar opgekeken, toen ik ergens in een weiland in het 
buitengebied van Ede, deze gelabelde buizerd zag zitten. Ik dacht wat heeft 
die prachtige witte buizerd nou aan zijn vleugels? 

Buizerd met blauwe labels

Woont u in het buitengebied en heeft 
u tien of meer knotbomen? Vraag dan 
voor 1 maart 2022 vergoeding aan 
voor het snoeien van deze bomen. 

U heeft recht op de vergoeding als uw 
bomen minimaal vijf jaar niet gesnoeid 
zijn. Daarnaast hebben de takken 
op de knot een doorsnede van tien 
centimeter of meer. Het is belangrijk 
dat u de bomen voor 15 maart snoeit. 
Per boom ontvangt u € 9. 

Aanmelden
Om de vergoeding aan te vragen, 

maakt u een afspraak met de 
landschapsbeheerder van de gemeente 
Ede. Die komt bij u langs en beoordeelt 
uw aanmelding. Na het snoeien 
ontvangt u het geld via de Agrarische 
Natuurvereniging, waarmee wij 
samenwerken.

Meer informatie
Voor meer informatie of het maken van 
een afspraak neemt u contact op met de 
landschapsbeheerders. Stuur daarvoor 
een e-mail met ‘Landschapsbeheer’ 
als onderwerp naar info@ede.nl of bel 
14 0318. 

Wie wil 1 keer in de 14 dagen 
de gemeenschappelijke 
ruimtes van een klein 
appartementengebouw in 
Lunteren schoonmaken?

Tel. 06-21640519

GEVRAAGD!



WAT BIEDEN WIJ JE?

• Een leuke job bij een succesvol ‘warm’ 
bedrijf waarbij jij de kans krijgt jezelf 
te ontwikkelen op het gebied van 
administratie

• Opleidingsmogelijkheden afhankelijk 
van jouw persoonlijke situatie

• Een mooie werkomgeving en je wordt 
onderdeel van een enthousiast team 
met verstand van zaken

• Een prima salaris en goede (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden

• Toffe personeelsuitjes, leuke collega’s, 
gezelligheid, voordelige vers 
belegde broodjes in de pauzes en 
de mogelijkheid om je auto te laten 
glimmen voor een vriendenprijsje

WAT HEB JIJ HAVÉ VERWARMING TE 
BIEDEN?
• Je bent in bezit van een MBO-diploma

• Je hebt administratief inzicht en 
ervaring met administratief werk

• Je bent leergierig en wil nieuwe dingen 
graag onder de knie krijgen

• Je wilt samen met je collega’s op een 
enthousiaste manier resultaat boeken

Het bestuur van Dorpshuis De Zicht in Ederveen is op zoek 
naar twee personen die samen het beheer van het 

dorpshuis onder de hoede willen nemen. 

Beheerder m/v
Assistent Beheerder m/v 

Het dorpshuis, in het mooie dorp Ederveen, is een laagdrempelig ontmoetings-
centrum voor jong en oud. Een diversiteit aan activiteiten en clubs maakt het 
gebouw tot een belangrijk middelpunt in het dorp. De Beheerder (HBO-niveau)
en Assistent Beheerder (MBO-niveau), ieder 20 uur per week, zijn samen verant-
woordelijk voor de bedrijfsvoering van het dorpshuis. 

Het zijn functies met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ze vragen een
flexibele inzet maar bieden ook de vrijheid om in goede onderlinge afstemming
het werk zelf in te delen. Salaris is volgens CAO Zorg en Welzijn.

Ben je geïnteresseerd?
Kijk dan op de website voor een volledige profielschets:  
www.dorpshuisederveen.nl

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
de voorzitter, Gerard Macrander, telefoon 0683 993 059 
of de huidige beheerder Sjako Dekker: 0650 120 546.

Stuur je sollicitatie naar G. Macrander, voorzitter van het bestuur. Dat kan per
email naar  dorpshuisederveen@outlook.com of per brief naar Dorpshuis De Zicht,
Marktplein 10, 6744 WG Ederveen. De sluitingsdatum is 16 februari 2022.

Profiteer nu van hoge 
kortingen op onze 
gehele collectie 

sieraden en brillen

WIJ ZIJN NOG OPEN

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

Zon- en maandag: gesloten
Di t/m za: geopend 

OPENINGSTIJDEN:
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Ouders Jesse halen geld op voor stichting Energy4All
LUNTEREN - In 2013 werd 
Jesse geboren met een ernstige 
energiestofwisselingsziekte. Deze 
ziekte wordt ook wel mitochondriële 
ziekte genoemd. 

Deze ziekte zorgt ervoor dat o.a. alle 
suikers, vetten, en eiwitten niet goed 
kunnen worden omgezet in energie. 
Kinderen hebben dan een soort defecte 
batterij. Deze is maximaal halfvol, 
loopt snel weer leeg en beschadigt 
het lichaam met zijn afvalstoffen. 
De gevolgen variëren van extreme 
vermoeidheid tot overlijden op zeer 
jonge leeftijd. 70% van de kinderen 
wordt niet volwassen, en 50% wordt 
niet ouder dan 10 jaar.

Het korte leven van Jesse 
Jesse was een vrolijke, lieve jongen 
die genoot van aandacht. In zijn 
ontwikkeling liep Jesse achter, 
en hij had ernstige epilepsie. Na 
veel onderzoeken bleek dat de 
epilepsie een gevolg was van een 
energiestofwisselingsziekte. Toen de 
arts vertelde dat we maar niet op zoek 
moesten gaan naar meer informatie 
over dit onderwerp gingen er toch 
wat alarmbellen af. Toen we toevallig 
een artikel lazen over deze ziekte 
herkenden we zoveel van Jesse daarin 
en sloeg de angst ons om het hart. 
Toch hielden we hoop, misschien wel 

tegen beter weten in. We konden ons 
niet voorstellen dat ons vrolijke, lieve 
ventje misschien geen 10 jaar zou 
worden. We konden op dat moment 
nog niet vermoeden dat hij zelfs niet 
in de buurt van die 10 jaar zou komen. 

Na het gesprek met de arts is het 
onverwacht snel gegaan. Drie 
maanden later belandde Jesse op 
de IC en twee weken later moesten 
we afscheid van onze zoon nemen. 
Achteraf gezien hebben we hem 
achteruit zien gaan. Zijn ontwikkeling 
stagneerde en vaardigheden die 
hij aangeleerd had, zoals rollen, 
verdwenen weer. Jesse zijn batterij 
was altijd leeg. Jesse moest dagenlang 

bijkomen als we iets in de structuur 
veranderden. Jesse kon dan dagenlang 
van slag zijn en wilde dan het liefst 
alleen maar slapen.

In onze omgeving begrepen veel 
mensen niet hoe groot de impact van 
bijv. een bezoekje was op Jesse. Voor 
ons als ouders was het vaak zoeken 
naar wat het beste en wat haalbaar 
was voor hem.Op 15 maart 2015 is 
Jesse overleden. Hij was nog maar 15 
maanden oud.

Kijk voor meer informatie op de 
facebook en Instagrampagina van 
Forza4Jesse of op www.actie.
energy4all.nl/team/forza4jesse-2022 

Nieuwe sportclub in  ‘Ut Sporthuus’ Lunteren

LUNTEREN - Per 31 januari 2022 
is Lunteren een nieuwe sportclub 
rijker, genaamd Liv Physique. Deze 
sportclub gaat diverse groepslessen 
aanbieden in sporthal Ut Sporthuus.

Zoals bij velen bekend, is vorig najaar 
Andrew -eigenaar van sportschool 
Straak XL- onverwacht en veel te 
jong komen te overlijden. Het gat dat 
hij achterliet was ook voelbaar op 
sportgebied; een grote doelgroep mist 
nu hun wekelijkse sportlessen. 

Start
Voormalig Lunteraan Wouter Kant, 
inmiddels woonachtig in Budapest, 
Hongarije, bemerkte dat bij een groot 
deel van de leden -waaronder zijn 
moeder-, alsook bij de instructrices, 
veel animo was om door te gaan met 
sporten. Vanuit die behoefte richtte 
hij Liv Physique op. Liv Physique 
start per februari met het aanbieden 
van diverse groepslessen, zoals 
BodyFit, Pilates en een mannenuur 
in sporthal Ut Sporthuus. Daarnaast 

zijn er outdoor lessen zoals Bootcamp 
en Wandelen. Voor de toekomst is er 
de hoop het lesaanbod verder uit te 
breiden. Bezoek voor alle informatie 
en het afsluiten van een abonnement 
de nieuwe website, www.liv-physique.
nl. Graag tot snel in sporthal Ut 
Sporthuus! 

Iedereen die weleens een lange 
schaatstocht of winterwandeling 
heeft gemaakt, kent het gevoel. Je 
vingers zijn gevoelloos en blauw 
geworden en je voeten voelen aan 
als ijsklompen. Koude handen en 
voeten zijn een normale reactie van 
het lichaam op kou. 

Gewoonlijk is dat niets om je zorgen 
over te maken. In een koude omgeving 
doet het lichaam er alles aan om de 
kern, waar de vitale organen zich 
bevinden, warm te houden. Maar 
heb je altijd koude en voeten, dan 
kan het een symptoom zijn van een 
aandoening.

Perniosis
Bij sommige mensen zijn de 
klachten heftiger dan bij andere. In 
dat geval kan er iets anders aan de 
hand zijn. Je hebt last van perniosis 
bijvoorbeeld; in de volksmond beter 
bekend als winterhanden en -tenen. 
Gezondheidsnet geeft hierover het 
volgende aan: “Bij perniosis blijven de 
diepgelegen bloedvaatjes in de huid te 
lang gesloten. De haarvaten proberen 
de bloeddoorstroom over te nemen 
door maximaal open te gaan staan. 
Hierdoor ontstaan kleine wondjes, 
vooral aan de vingers, handen, tenen, 
voeten, hielen en onderbenen. De 
aangedane plekken kunnen gaan 
tintelen, gloeien en pijn doen. De 
precieze oorzaak van perniosis is 

onbekend. Er is ook geen medische 
behandeling voor. Wel weten we dat 
sommige mensen er van nature meer 
aanleg voor hebben. Houd jezelf goed 
warm door extra kledingstukken aan 
te trekken. Soms worden wisselbaden 
aangeraden, maar dat heeft vaak niet 
veel effect.”

Vaatlijden
Slechte doorbloeding kan ook een 
oorzaak zijn van koude  handen en 
voeten. “Als de aderen vernauwd zijn 
of niet goed  functioneren komt er 
minder bloed bij de handen en voeten. 
Dit noemen we vaatlijden. Er zijn 
allerlei typen, bijvoorbeeld perifeer 
arterieel vaatlijden.Mensen met deze 
aandoening hebben vooral last van 
kramp in de kuiten tijdens het lopen. 
Soms voelen de voeten koud en pijnlijk 
aan. Ga vooral naar de huisarts als je 
dit merkt. De klachten zijn vaak goed 
te behandelen. In de meeste gevallen 
zal de huisarts je doorverwijzen naar 
een gespecialiseerde fysiotherapeut 
voor looptherapie. Vaak verhelpt dit 
de klachten.”

Suikerziekte
Ook diabetes kan zorgen voor een 
verminderde bloedsomloop en je 
koude handen en voeten bezorgen. 
Door de verminderde werking van 
de zenuwen heb je een ander gevoel 
in de voeten. Mensen met deze 
klachten zeggen vaak dat hun voeten 

heel koud zijn. Maar dat zijn ze in 
werkelijkheid niet. Het is de beleving 
die is veranderd; er is minder gevoel in 
de voeten. Heb je diabetes, dan is het 
belangrijk om het goed te behandelen.

De schildklier werkt te langzaam
De schildklier regelt het niveau waarop 
het lichaam functioneert. Werkt de 
klier te snel, dan krijg je onder meer 
hartkloppingen en heb je het warm. 
Bij een te trage schildklierwerking, 
hypothyroïdie, gebeurt het 
tegenovergestelde. De thermostaat 
van het lichaam staat te laag afgesteld. 
Meestal hebben mensen niet alleen 
koude handen en voeten, maar een 
heel scala aan klachten. 

Bloedarmoede
Bij bloedarmoede heeft het lichaam 
een tekort aan rode bloedlichaampjes. 
Hierdoor wordt er te weinig zuurstof 
aangevoerd naar de weefsels van het 
lichaam. Soms komt bloedarmoede 
door een erfelijke aandoening of 
ernstige ziekte, maar in veel gevallen 
is ijzergebrek de boosdoener. Bij 
bloedarmoede hebben mensen vaak 
allerlei klachten zoals vermoeidheid, 
duizeligheid en spierzwakte. 

Ook hebben ze het vaak erg koud. Als 
de bloedarmoede wordt veroorzaakt 
door te weinig ijzer in het lichaam, dan 
is een ijzerrijk dieet met veel groene 
bladgroente verstandig. Ook een tekort 
aan vitamine B12 kan bloedarmoede 
veroorzaken en net als ijzertekort 
voor koude handen en voeten zorgen. 
Omdat ons lichaam zelf geen vitamine 
B12 aanmaakt is het belangrijk om 
voldoende B12 uit je voeding op te 
nemen. Je vindt het vooral in dierlijke 
producten.

Roken
We weten het natuurlijk al lang; roken 
is slecht voor onze gezondheid. Het is 
niet alleen een aanslag op je longen; 
het veroorzaakt ook vaatvernauwing 
met als mogelijk gevolg koude handen 
en voeten.

WEKEROM – Martien Imminkhuizen is de winnaar geworden van 1 minuut 
gratis winkelen bij de supermarkt Coop Hoek in Wekerom.

Hij was de bedenker van de naam ‘De Maalderij’ van het nieuwbouwproject 
in Wekerom. Marien winkelde in een minuut voor ruim € 200,00. “Je was een 
gezellige spontane winnaar”, was de reactie van het supermarkt-team.

Martien wint 1 min. gratis winkelen

Maandagavond 7 februari 2022 
organiseert de sterrenvereniging 
Astra Alteria de lezing ”Dreiging 
uit de ruimte”. De lezing wordt 
verzorgd door drs. Robert Wielinga. 
De lezing start om 20.00 uur en 
vindt plaats in Marnix College, 
Junior Locatie – Prins Bernardlaan 
25 Ede. De lezing is gratis voor leden 
van Astra Alteria; niet leden betalen 
€ 6,00. Coronabewijs /QR-code is 
verplicht.

Meteorieten zijn de overblijfselen 
van kleine of grotere stukken 
ruimtepuin. Bijna altijd zijn dat 
brokstukken die zijn losgekomen 
bij de botsing van planetoïden. In de 
aardse dampkring veroorzaken ze een 
helder lichtverschijnsel, wat we een 
vuurbol noemen. De meteorieten die 
de aarde bereiken vertellen ons meer 
over de vorming van ons zonnestelsel 

en van (kleine) planeten. Er zijn ook 
stukken van de Maan en Mars op 
aarde gevonden, de Nederlandse 
meteoriet van Ellemeet 1925 
(Zeeland-Schouwen) kwam van Vesta. 
Hoe komen ze op aarde, wat is hun 
samenstelling en welke verassende 
conclusies kunnen er worden 
getrokken?Inslagen zijn niet zonder 
risico’s, zoals we op 15 februari 2013 
in het Russische Chelyabinsk hebben 
kunnen zien. Wat zijn precies de 
risico’s en kunnen we ons tegen grote 
inslagen beschermen? Deze lezing 
zal ook worden geïllustreerd aan de 
hand van een verzameling kleine 
meteorieten en enkele van de honderd 
inslagkraters op Aarde.
Drs. Robert Wielinga is docent 
Natuurkunde in Utrecht en actief voor 
de sterrenwacht Sonnenborgh en voor 
de Sterrenkundige Kring Minnaert 
(afdeling van de KNVWS) in die stad. 

Voorleesmiddag bibliotheek Lunteren

Op 4 februari wordt er in de bibliotheek in Lunteren  voorgelezen, tussen 15.30 en 
16.30 uur. We lezen samen uit het prentenboek ‘Vos wil een stukje rijden’. 
Maar lekker spelen, knutselen en boekjes omruilen mag natuurlijk ook! De 
activiteit is gratis en aanmelden is niet nodig.

Jesse met zijn ouders.                                                              Foto (Forza4Jesse)

Wouter Kant.

Zes mogelijke oorzaken van koude handen en voeten

Lezing: ‘Dreiging uit de ruimte’



Timmerman
Wĳ zoeken een

         Bisschopweg 17, 6741 LC Lunteren

Bel of app Bernard : 06 835 472 59
Wil jĳ met ons luxe øpjekten  bouwen?

v

Solliciteren?

Bel of app Robert Hoek via 

06-24898866 of 

stuur een mail naar 

rhoek@coopwekerom.nl

Vers-/Kassamedewerker
24 uur

• Veel afwisseling

• Doorgroeimogelijkheden

• Hecht team

Bekijk onze vacaturesite!

www.coopwekerom.info

Meebouwen 
aan een nieuwe 

toekomst?
(Binnenkort een mooie formule wisseling)

warme
weken

De

winter

Wintervoordeel op alle Auping matrassen en beddengoed.

Kijk op aupingstore-ede.nl voor de 
openingstijden of maak een afspraak.

Auping Store Ede
Maanderweg 2
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Henk de Rooy

LUNTEREN – Zaterdag 29 januari is in Museum 
Lunteren een overzichtsexpositie van Fotoclub 
Oog & Optiek van start gegaan. Deze Lunterse 
fotoclub bestaat 60 jaar en in de Noordmanzaal 
van het museum presenteren de 43 leden zich. 
Afgelopen zaterdag, 29 januari, vond de eigenlij-
ke opening plaats. Nadat de sprekers hun woord-
je hadden gedaan in de aan de overzijde liggende 
Zaal Floor, konden genodigden als eersten kennis 
maken met de veelzijdigheid van de leden van 
Fotoclub Oog & Optiek.
Over twee maanden, 1 april, organiseert de foto-
club een tweede tentoonstelling, in De Koepel in 
het Lunterse Buurtbos.

Groei in je fotohobby
Wat in een eerste rondgang langs de expositie 
opvalt is de diversiteit van het ingebrachte werk. 
Om recht te doen aan al de leden, want wie wil 
nu niet dat zijn werk in een museum wordt ge-
presenteerd, moet voor de samenstellers een hele 
klus te zijn geweest.
Hoewel zij zich er niet mee bezig heeft gehouden 
vermoed Riana Wassing dat het voor de samen-
stellers wel enige hoofdbrekens heeft gekost. Zij 
is voorzitster van Oog & Optiek en is blij dat Mu-
seum Lunteren haar tentoonstellingszaal beschik-
baar heeft gesteld voor een overzichtsexpositie.
Gelijk aan het begin in het gesprek met Riana 
komt naar voren dat de Lunterse fotoclub er één 
is met een eigen visie met betrekking tot omgang 
met haar leden. “In tegenstelling tot vele andere 
fotoclubs is er een wezenlijk verschil. Bij Oog & 
Optiek wordt het werk van leden niet beoordeeld, 

maar wij bespreken het werk. Een essentieel en 
wezenlijk verschil. Het laat ruimte voor groei 
in je fotohobby, dit staat bij ons voorop. Het de-
len van ervaringen met elkaar, dat stimuleert en 
brengt je verder.”
Regelmatig worden dan ook gastsprekers uitge-
nodigd om leden kennis te laten maken met het 
werk tan topfotografen die hun sporen hebben 
verdiend in hun specialisme. En gaan leden er 
een aantal keren per jaar erop uit om thema’s bin-
nen de werkgroep voor de lens te brengen.

Oproep in de Lunterse Krant
Dat hun idee zestig jaar later zou uitgroeien tot 
een overzichtsexpositie in Museum Lunteren, 
hadden de heren Nijburg en De Schipper met 
geen mogelijkheid kunnen bevroeden. Beiden, 
geen onbekenden in het Lunterse, vonden in 
1962 dat Lunteren een fotoclub ontbeerde.
In de Lunterse Krant van destijds werd een op-
roep geplaats om te komen tot de oprichting van 
een leuke fotoclub. Ook toen bleek een oproep in 
de Lunterse Krant veel effect te scoren.
De eerst bijeenkomst in Hotel De pelikaan trok 
21 belangstellenden. Dezelfde avond ontstond 
Fotoclub Oog & Optiek. Meteen werd in de 
statuten opgenomen dat het werk van leden be-
sproken (1) werd. Want elk lid diende in haar of 
zijn waarde gelaten te worden. Want destijds had 
bijvoorbeeld niet iedereen de middelen om zich 
verder te ontwikkelen in de fotohobby.
Destijds ging het ontwikkelen van fotorolletjes 
nog met de hand in lichtdichte kokers, eerst met 
fixeer en dan de ontwikkelaar en nog eens spoe-
len met water. Het afdrukken van foto’s onder-
ging eenzelfde proces. 

Mooi dat Museum Lutneren dit verbeeldt in een hoek van de ex-
positieruimte. Hier worden in de voorjaarvakantie workshops voor 
kinderen gegeven om kennis te laten maken met de veelzijdigheid 
van de fotografie.

Veelzijdigheid is ook wat de zestig jarige jubilaris propagandeert. 
Voor leden van de fotoclub zijn er diverse mogelijkheden jezelf te 
ontwikkelen. Hiervoor staan binnen de fotoclub vijf werkgroepen 
tot zijn/haar beschikking: Portret, Macro, Architectuur, Natuur- en 
Straatfotografie. Elke werkgroep heeft ervaren fotografen die bege-
leiden, tips geven en waarmee het werk wordt besproken.
Wie lid is van Oog & Optiek heeft de intentie zich te ontwikkelen, 
elk geheel op zijn of haar eigen niveau. Want de sfeer binnen de is 
persoonlijk, ongedwongen, opbouwen en gezellig. Uitwisseling van 
kennis staart voorop.
Voor deze uitwisseling van kennis biedt Museum Lunteren het zes-
tig jarige Oog & Optiek een prachtig podium: De jubileumexpositie.

Tip:
Neem de tijd om te KIJKEN!  

Openingstijden Museum Lunteren (Dorpsstraat 55 Lunteren):
Zondag + maandag: gesloten Din.t/tm za.: 13.30 – 16.30 uur.

Jubileumexpositie Oog & Optiek in Museum Lunteren

Portret van een fotoclub



WONINGBOUW           APPARTEMENTEN            UTIL ITEITSBOUW            

Vele handen
maken dit werk!

Ons team bestaat uit mensen met de Veluwse 

mentaliteit. Echt waar: het team is het bedrijf. Ken 

je iemand die bij ons werkt? Vraag gerust hoe het is 

om bij Van Middendorp te werken. Je zal horen dat 

hier goed voor je gezorgd wordt! 

Als voorman timmerman weet je jouw collega’s 

als geen ander te motiveren en inspireren. Je kent 

de kneepjes van het vak en houdt de voortgang 

strak in de gaten. Tegelijk weet je hoe je een 

goede werksfeer creëert op de bouwplaats. Heel 

belangrijk, want als je plezier hebt in je werk, komt 

dat de kwaliteit ten goede!

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Neem contact 

op met Kees van Middendorp of Adriaan van der 

Zande op 0318-596450. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ruimte voor idealen

Kom bij ons werken
Voorman timmerman 

Haardhouthandel Pluim

Harskamp - tel: 06 - 517 943 62 

www.dbl-lunteren.nl

Meulunterseweg 34
6741 HN Lunteren

0318 482462 
info@dbl-lunteren.nl

creativiteit 
schept ruimte

&
Persoonlijk  

dichtbij

monutahofrust.nl

hofrust@monuta.nl

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



Foto’s zijn gemaakt:
zaterdagmiddag - 29 januari 2022

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

het KIJKEN bezien
Buzerseweg (Barneveldseweg - Nederwoudseweg)
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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!

€37,50
(EXCL. BTW)

Te koop 
gevraagd:
Oude en gebruikte 
caravans

Tel.  
06 12 03 85 53

Te huur per 1 maart een tweekamer appartement in 
het centrum van Lunteren .
Ind : hal,woonkamer keuken toilet 1 slaapkamer 
badkamer en berging  Voorkeur gaat uit naar een 
jong werkend stel.
Huisdieren niet toegestaan.
Huurprijs € 850.00  p.m.  excl. G.w.e.

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

 
Do 3 februari, 14:00-16:00 uur 
ONTMOETINGSMIDDAG 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis, Ederveen 
__________________________ 
Vr 4 februari, 16:00 uur 
VOORLEESTIJD  
EN KNUTSELEN 
Bibliotheek, Dorpsstraat 28 
__________________________ 
Za 5 februari, 14:00 uur 
LEREN PROGRAMMEREN 
Websites bouwen, apps en  
games ontwikkelen (8-18 jaar) 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Za 5 februari, 20:15 uur 
Cabaret MICHA WERTHEIM 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Zo 6 februari, 14:00 uur 
GREBBELINIE  
RONDLEIDING MET GIDS 
Online reserveren 
grebbeliniebezoekerscentrum.nl 
__________________________ 
Ma 7 februari, 14:00-16:00 uur 
BINGO 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
__________________________ 
Ma 7 februari, 19:00-21:00 uur 
Themabijeenkomst 
MANTELZORGTREFPUNT 
Hulp en steun vragen 
Ina Ama, Duyn Maasdamstr. 16 
www.mantelzorgtrefpunt.nl 
 
 

 
__________________________
Ma 7 februari, 19:30 uur 
SOCRATISCH CAFE 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Di 8 februari, 20:00 uur 
DE FAVORIETE  
KUNSTENAARS VAN JAN 
Lezing door Jan Bouwsema 
Culturele Kring, Kimmijserl. 28 
__________________________ 
Di 8 en 22 feb, 12:00 uur 
OPEN EETTAFEL 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis, Ederveen 
__________________________ 
Do 10 februari, 10:00 uur 
SMARTPHONE FOTOGRAFIE 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Vr 11 februari 
Cabaret ANUAR 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Za 12 februari, 20:15 uur  
Theaterconcert  
LATIN SOUL & SALSA 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Di 15 februari, 12:00 uur  
SAMEN LUNCHEN 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
 
 
Hele maand  
Expositie PORTRET  
VAN EEN FOTOCLUB 
Museum Lunteren, Dorpsstr.55 
 

 
Meer activiteiten op 
www.wegwiesinlunteren.nl 

Pasfoto’s met goedkeuringsgarantie voor alle landen!

Heeft u een pasfoto nodig voor uw
rijbewijs, ID-kaart of paspoort?

Bel 06-50837903 om een afspraak
te maken op dinsdag 8 februari
tussen 17:00 en 20:00 uur bij:

Het Westhoffhuis
Dorpsstraat 28 Lunteren

Officiële
pasfoto’s,

direct klaar!

E R K E N D  V A K F O T O G R A A F W W W . F O T O - F R A G M A . N L

F O T O G R A F I E  &  V O R M G E V I N G
FRAGMAFOTO

SCHADEHERSTEL

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

EUROGARANT

TOTALE SCHADEAFHANDELING
BIJ UW VERZEKERING

Lenderinkweg 34
6733 AX Wekerom
T.: 0318 - 461822

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

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

Gevraagd 
weiland koop of pacht omgeving.

Lunteren/Ederveen 

Tel.: 06 - 54 30 11 58.



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

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 08.30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman, 
18:30: ds. J.M.J. Kieviet 
(Renswoude). Zie ook: 
www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk Oranjes-
traat (Online): zo.: 10.00 
uur: ds. H. Blankespoor 
(Den Haag), 19.00 uur: 
ZWO-diakenen.

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. J. Steenkamp, 19.00 uur, ds. Gez. ZWO 
dienst. 
Molukse Evang. Kerk: zo: 10.00 uur: pnt 
S.J. Lekatompessy
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Piet van 
Reenen (viering).
Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 

uur: ds. M. Messemaker (Cilaarshoek), 18.30 
uur: ds. A. Goedvree (Hoevelaken). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. W. van Vlastuin (Wezep), 18.30 uur: 
ds. W. M. Muilwijk (Aalst). 

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 08.30 uur, 

11.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur: 
Ds. B.J. van Boven

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: ds. J. W. van Bart (Harder-
wijk), 15.30 uur: ds. P. Molenaar 
(Barneveld).

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Prop. G. A. van Gin-
kel (Maartensdijk), 18.30 uur: ds. 
A. N. Kleijn (Nieuw-Lekkerland)

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vietstra
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. 
A.P. Voets (Hoevelaken).

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

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

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

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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Chinees Nieuwjaar

1 Februari is het Chinees Nieuwjaar 
van start gegaan en 2022 is het jaar van 
de tijger. Tijgers worden in de Chinese 
cultuur gezien als de beschermers van 
kinderen. Daarom dragen baby’s en 

kinderen, tegen boze geesten, schoenen 
en mutsen met tijgermotieven. 

Voor iedereen met een zwak voor de 
iconische tijgerprint is dit reden genoeg 

om de tijger jas of legging met een flinke 
roaarr uit de kast te halen.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 06 FEBRUARI 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 

GALERIE ATELIER

MIEKE BAAK

Mijllerweg 16, Lunteren

(+31) 06 - 11 915 174, (+31) 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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Binnenkijken in 
onze showroom 

keuken Snow

“ Deze moderne eilandkeuken  
van Rotpunkt heeft een werkblad 
van beton. De uitstraling van 
dit werkblad past perfect bij de 
natuurlijke uitstraling van deze 
showroomkeuken. 
 
Met uitzondering van de Novy 
afzuiging, is alle apparatuur van 
NEFF. Zowel de spoelbak als 
de kraan zijn uitgevoerd in de 
nieuwste kleur; gun metal.”

Op zoek naar inspiratie? 
     Vraag ons magazine aan!

TIMON ADVISEUR

Stationsweg Oost 277
3931 ER Woudenberg

033 - 720 00 72
www.velthuizenkeukens.nl

“ Gun metal; de 
nieuwste trend  
op het gebied  
van kranen”
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