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Het fietspad aan de Lunterseweg op maandagochtend.           Foto Henk de Rooy

Talenten van de Triangel laten van zich horen!
Zaterdag 5 februari jl. heeft 
Kunst Na Arbeid Lunteren haar 
muziekgebouw omgetoverd tot 
een mooie concertzaal. De groepen 
vijf van basisschool de Triangel 
uit Lunteren gaven samen met de 
jeugdfanfare en slagwerkgroep een 
spetterend optreden. 

De Triangel is in de weken voor het 
concert 10 keer bij KNA in Euterpe 
geweest. De kinderen hebben de 
bariton, bugel, saxofoon, trombone 
of trompet kunnen uitproberen. 
Rondom het thema ‘muziek’ is er 
een divers programma samengesteld. 
De kinderen hebben gezongen en de 
basis geleerd van het spelen op een 
instrument. 

Na de muzikale opening door de 
jeugdorkesten van KNA, lieten de 
schoolkinderen horen hoe goed en 
mooi ze kunnen zingen in het liedje 
‘Muziek’. Een mooie en treffende tekst 

na zo’n stille periode waarin de muziek 
niet altijd heeft kunnen klinken. 
Vervolgens werden alle instrumenten 
muzikaal voorgesteld en hebben we 
verschillende liedjes samen met KNA 
gespeeld. O.a. Tante uit Marokko, A 
Few Notes in a Box en ons slotlied 
Wind Beatz! Met het schoolconcert 
bieden we jong talent een podium. 
Het is onderdeel van een meerjarig 
muziekproject waarin de basisschool 
samenwerkt met muziekvereniging 
Kunst Na Arbeid Lunteren. Muziek 
heeft al een belangrijke plaats in het 
onderwijsaanbod op de Triangel. 
Samen hebben we onderzocht waar 
de muziekvereniging nog iets kan 
toevoegen aan dit programma. 

Vanwege de nog altijd geldende corona 
maatregelen voor de cultuursector 
en de hoge besmettingscijfers was 
het helaas niet mogelijk om een 
groot concert met veel publiek te 
geven. Gelukkig biedt de techniek 

tegenwoordig een goed alternatief en 
hebben alle ouders en belangstellenden 
het concert kunnen bekijken via een 
livestream. Wij willen Joost van 
Dijk en zijn collega Ferry van de Pol 
bedanken voor het verzorgen van de 
techniek.

In september 2021 heeft de Triangel 
samen met de andere vijf basisscholen 
in Lunteren meegedaan aan een 
sponsoractie. Mede dankzij deze actie 
hebben we de prachtige instrumenten 
die we in dit project gebruiken kunnen 
aanschaffen. 

Daarnaast hebben we de al bestaande 
muziekkast van de Triangel kunnen 
uitbreiden met o.a. een aantal 
klokkenspellen, boomwhackers, 
handtrommen en nog wat ander klein 
materiaal. Met dit materiaal kunnen we 
diverse en professionele muzieklessen 
aanbieden, nu en in de toekomst!
Jong en oud kan muziek maken. 

Vooruitblik
KNA werkt samen met de vijf 
basisscholen in Lunteren. We 
vervolgen ons schoolorkest op 
basisschool de Bron. De komende 
weken zullen we hard repeteren om 
het programma in te studeren. Het 
afsluitend concert staat gepland op 
zaterdag 16 april. 
Meer informatie? Ga dan naar de 
website van de muziekvereniging: 
www.knalunteren.nl.

REGIO – De overvloedige regen 
van afgelopen zondag zorgde op 
verschillende plekken voor enige 
wateroverlast. Onder meer De Weg 
naar ’t Hek veranderde in een Vaart 
naar ’t Hek.

Het was schrikken voor een van de 
bewoners die meldde dat het water tot 
aan de voordeur stond. De gemeente 
gaat kijken naar een oplossing voor 
het probleem. 

Ook het fietspad tussen Ede en Lunteren 
bleef niet droog. Maandagochtend 
rond de klok van acht uur zocht deze 
fietser het kantje op. Waarschijnlijk 
is een verstopte duiker de aanleiding 
geweest dat het fietspad tussen de 
Peteweg en Goorsteeg blank stond.

 

De Weg naar ‘T Hek afgelopen zondag.                              

Wateroverlast op verschillende plekken in Lunteren

REGIO - Sportief, relatief jong en 
blij met woning en woonomgeving, 
dat zijn enkele conclusies uit “De 
Staat van Ede”, een onderzoek op 
basis van cijfers hoe Ede ervoor 
staat in relatie tot provinciale en 
landelijke cijfers en ontwikkelingen. 
Ede is een relatief jonge 
gemeente, met veel groei, weinig 
eenpersoonshuishoudens en een 
plaats waar bedrijven zich graag 
vestigen. Ook voelen inwoners zich 
veilig en geven ze aan tevreden te 
zijn.

Burgemeester René Verhulst: “We 
doen het gewoon goed over de 
hele linie, dat is de conclusie uit 
dit rapport. Ede is een diverse en 
dynamische gemeente. Vanwege onze 
ligging en de combinatie van stad, 
platteland en natuur is het hier prettig 
wonen, werken en recreëren. Maar 
we hebben natuurlijk ook te maken 
met maatschappelijke thema’s: zijn 
er voldoende woningen, is er een 
gezonde arbeidsmarkt en hebben we 
zorg voor inwoners en natuur.”

Groei
De Edese ontwikkelingen kunnen op 
heel veel vlakken omschreven worden 
als: “Groei”. Zo is Ede de afgelopen 
10 jaar met 9% gegroeid naar ruim 
120.000 inwoners. Maar ook op 
economisch vlak is er sprake van 
groei: het aantal banen is gestegen van 
55.600 in 2012 naar 58.680 in 2020 en 
nam het besteedbaar inkomen toe van 
40.200 euro naar 48.000 euro. 

Ook wordt Ede gezien als een fijne 
plek om te leven. Er is relatief 
weinig criminaliteit en er is sprake 
van een actief verenigingsleven op 
het gebied van sport. Op het gebied 
van cultuur wordt aangegeven dat 
er meer behoefte is aan festivals in 
Ede.Vanzelfsprekend zijn er ook 
aandachtspunten. Bijvoorbeeld wonen: 

Door de vergrijzing is er meer behoefte 
aan passende woningen, maar ook het 
groeiende aantal inwoners zorgt voor 
een grote vraag naar woningen. 

Daarnaast is ook de stikstofuitstoot 
de laatste jaren gestegen. Hoewel 
het aantal landbouwbedrijven is 
afgenomen, heeft dit niet geleid tot 
verminderde stikstof, doordat de 
bedrijfsgrootte is toegenomen.

De Staat van Ede
Het rapport ‘De staat van Ede’ richt 
zich op vijf maatschappelijke thema’s, 
te weten: Sociaal, veilig en gezond; 
Natuur en Landbouw; Klimaat en 
Energie; Passend wonen en tenslotte 
Vestigingsklimaat.Natuurlijk kunnen 
deze thema’s niet allemaal in cijfers 
gevat worden. 

Maar het geeft wel een beeld van 
hoe Ede er verhoudingsgewijs voor 
staat en wordt een analyse geboden 
die gebaseerd is op cijfers. Het is de 
tweede keer dat een rapport als deze 
is uitgebracht en geeft een beeld van 
de trends en ontwikkelingen van Ede 
in relatie tot Gelderland en Nederland. 
In deze versie ligt de nadruk op 
maatschappelijke thema’s en wordt 
vooruit gekeken naar de toekomst. 

De conclusies zijn verwoord in 75 
grafieken en komen terug op de 
website www.ede.incijfers.nl 

Rapport: ‘De staat van Ede’



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 06 - maandag  7 feb. t/m zaterdag 12 feb )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

Jong belegen kaas €8.95
per kilo

€0.89

Gebraden kiprollade €1.49
Palingworst

100 gram

€1.39
Ontbijtcervelaatworst

750 gram

€0.79

Witte reus toiletblokken  (alle geuren)

Vers gesneden hutspot  
€1.98

€14.95Bildstar aardappelen 25 kilo

Nieuw in ons assortiment:
Groot assortiment Tafelzeil:
PVC in diverse dessins, transparant en gecoat tafeltextiel 
(uitwasbaar) 140 cm breed.
Wordt op maat afgesneden
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Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, 
nemen wij afscheid van onze lieve en zorgzame

Jacoba Bos-Pater

Weduwe van Steven Bos sinds 1995

* Ede, 15 juni 1931                † Lunteren, 3 februari 2022

Lise Bos en Frank Diks
Familie Pater
Familie Bos

Ruitenbeekweg 2, 6741 HC  Lunteren

De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

We zijn de huisartsen van praktijk Het Kompas en de thuiszorgmedewerkers 
van Icare heel dankbaar voor hun toegewijde zorg.

FAMILIEBERICHTEN

Witlof    

Appeltaart (diepvries, 12pt.)
Ruitensproeiervloeistof met antivries

100 gram

200 gram

500 gram

1800 gram €7.98

€5.98

4 boltjes €1.79
Can 5ltr.

€7.95
Per mtr.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor 
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan 

ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader, 

schoonvader en trotse opa

Dik Thomassen Dik Thomassen 
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,  

dat hij bij zo velen geliefd was.

Nanny Thomassen – Teunissen 

Kinderen en kleinkinderen

Lunteren, februari 2022
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Henk de Rooy

LUNTEREN – Voor de tweede 
achtereenvolgende periode heeft De 
Triangel (Lunteren) het predicaat 
excellente school verworven. Deze 
keer tot en met 2025. Als enige 
school in de gemeente Ede schaarde 
het zich onder twintig excellente 
basisscholen in Nederland. 

Wat maakt De Triangel tot een 
excellente school? Een ouder typeerde 
het treffend met: “De leerkrachten 
staan samen met ons om het kind”. 
Of zoals het directie duo Elsemarie 
en Klazien het verwoorden: “Eerst de 
relatie en dan de prestatie!”

Denken in mogelijkheden
Leerlingen, team en ouders zien 
predicaat als meerwaarde, denk hierbij 
aan de sfeer van verbondenheid 
en van gezamenlijk inzetten voor 
de leerling. Corona maakte het de 
afgelopen twee jaar niet makkelijker 
om een school zo optimaal mogelijk 
te laten functioneren. Juist in een tijd 
met coronamaatregelen, quarantaines, 
onderwijs op afstand, halfvolle 
klassen, e.d., heeft men dit weten om 
te buigen naar iets positiefs: 
Denken in mogelijkheden werd 
het vertrekpunt vanuit een 
zorgcultuur waarmee de school zich 
al langer onderscheidde.Tijdens 
onlineonderwijs werd het gevoel van 
veiligheid vastgehouden: dagelijks 
konden kinderen inloggen, ook 
voor een gewoon gesprekje met de 
leerkracht. Eens per week was er 
telefonisch contact met ouders en op 
vrijdagmiddag bijvoorbeeld een online 
theemomentje met de hele groep.

Duidelijke visie
Dat het gelukt is een excellente 
school te blijven, is te danken aan het 
uitdragen van een duidelijke visie: 
Een modern Christelijke school 
met een open toelatingsbeleid. Van 
ouders wordt verwacht dat zij een 
weloverwogen keuze maken voor de 
school en de identiteit respecteren.
De Triangel, een school waar je 
als leerkracht van kan dromen er 
te willen werken. Het vergt wel de 
nodige zelfkennis, want tijdens het 
sollicitatiegesprek worden vragen 
gesteld als: Wat verwacht je als je op 
De Triangel komt werken? Waar liggen 
je talenten? Wat denk je toe te voegen? 
Wat is jouw passie? Kun je je voegen 
in de cultuur en het schoolconcept?
Vragen die je laten nadenken over 
de schoolcultuur, structuur, gespreid 
leiderschap, talenten kennen van 
elkaar, deze benoemen en inzetten. 

De school, kent dan ook veel 
gespecialiseerde leerkrachten.Want De 
Triangel is een school als alle anderen, 
met kinderen uit alle geledingen van 
de maatschappij, ook die met een 
rugzak(je) bijvoorbeeld vanwege 
slechthorendheid, ADHD, autisme, 
dyslexie en vul verder maar in.

Ambitie
De kern van de school is: welbevinden; 
sociaal goed in je vel zitten, gelukkig 
kunnen zijn. De school wil dat er 
een veilige sfeer heerst waar je jezelf 
kunt zijn.Met elkaar een goede relatie 
opbouwen, dat begint al bij de jongste 
leerlingen. Volwassenen denken 
soms wat krampachtig over of en hoe 
kinderen elkaar zullen accepteren. 
Laat dit los zeggen ze op De Triangel: 
“Kinderen accepteren elkaar zoals ze 
werkelijk zijn!”

Het juryrapport haakt hierop in met: 
“De school laat in al haar vezels het 
excellentieprofiel zien. De jury is 
onder de indruk van de wijze waarop 
de school het welbevinden van de 
leerlingen bevordert en zich inzet 
om alle leerlingen regulier onderwijs 
te laten volgen. De school heeft 
de ambitie om ook in de regio van 
betekenis te zijn door haar expertise 
te delen met andere scholen. De jury 
ziet daar voor de school zeker een taak 
weggelegd”.
Op het einde van het gesprek met 
Klazien en Elsemarie komt dan toch 
die dijk van een cliché: “De koers 
vasthouden is nog moeilijker dan de 
weg ernaartoe. Het is moeilijker het 
niveau vast te houden, zeker in deze 
coronajaren.”

Burgemeester Rene Verhulst spreekt de school toe.                    Foto Henk de Rooy

Beste (asociale) hondenbezitters, 
Sinds een paar maanden wandel 
ik elke dag met mijn zoontje in 
de kinderwagen door ons mooie 
Lunteren. Heerlijk! 
Deze wandelingen worden 
keer op keer behoorlijk verpest 
door jullie hondenpoep op de 
stoepen; overal, grote en kleine 
drollen. Onder mijn schoenen 
en/of aan de wielen van de 
kinderwagen, echt te smerig 
voor woorden!

Ruim het op, alsjeblieft. 
Bedankt!

Groetjes , een medeburger

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

De Triangel verlengt predicaat Excellente School
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Hoe dan?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer muziek in de klas, scholenproject KNA Lunteren

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

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

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

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

Afgehaakt

Afgelopen zaterdag had ik mijn laatste Volkskrant in de bus. Na jaren opgezegd 
om twee redenen. De belangrijkste: de zure commentaren van immer boze colum-
nisten en de tweede reden: af en toe geen bezorging. Daarom afgehaakt. Jammer 
van de goede sportverslaggeving en het buitenland nieuws.

In die krant ging het om de Atlas van de Afgehaakten. Waar wonen de mensen die 
zich afkeren van de politiek en waarom. Dat zie je aan de randen van Nederland 
en in voormalige groeikernen. Waarom afgehaakt?

Dat vond ik wel schokkend. De belangrijkste oorzaak is dat men een negatieve 
ervaring heeft met de overheid. Dat kan zijn de toeslagenaffaire, aardbevings-
schade, maar, zo las ik, ook de gezondheidszorg of gewoon die huizen die bij jou 
in de straat worden gebouwd. Het is te makkelijk om dit af te doen als van we 
leven niet in een wensdemocratie of het algemeen belang moet worden afgewo-
gen worden tegen het individuele belang. Ergens kan de overheid nooit aan alle 
verwachtingen voldoen en daar heeft misschien de politieke samenstelling niets 
mee te maken.

Een verklaring is misschien dat steeds onduidelijk is voor wie verantwoordelijk 
is. Niet alleen verantwoordelijk te houden als aanspreekbaar, maar vooral verant-
woordelijk voor de uitvoering; wie organiseert het, beter wie kan dat nog? Neem 
de toeslagenaffaire. Het was zo ingewikkeld gemaakt, ook door wensen van po-
litici en de fraudejacht op Bulgaren toen, dat het nooit goed uit te voeren was. En 
ondanks de miljoenencompensatie nu blijven de meeste van de ouders afgehaakt.
Hadden we toen de kinderopvang maar gratis gemaakt. Dat was uiteindelijk 
goedkoper geweest.

De afgehaakten stemmen niet of op partijen die zeggen dat onze democratie niet 
deugt, waardoor nog meer mensen afhaken en het draagvlak onder uitvoering van 
maatregelen nog verder verdwijnt.

Ondertussen is er het rapport de Staat van Ede 2021: Een relatief jonge gemeente 
met een voortdurende groei waar men 
tevreden is over de voorzieningen en 
waar heel veel mensen werk hebben en 
ook het welzijn op een hoog peil staat. 
Dit is niet louter een reclamepraatje. 
Stikstof is een bedreiging, plekken 
waar windmolens of zonnepanelen 
kunnen komen zijn een discussie, de 
benzine - voor de ouderen onder ons - 
kost meer dan 4 gulden per liter!

Haak niet af om de negatieve zaken, 
wat ik zelf deed met dat abonnement, 
maar trek je op aan de zaken die wel 
goed gaan.

LUNTEREN - Op zondag 13 
februari om 10.30 uur houdt de 
filosofe Joke Hermsen een lezing in 
Het Witte Kerkje te Lunteren over 
het onderwerp: ‘Drie vrouwelijke, 
joodse filosofen over vrijheid. 
Innerlijke vrijheid versus bevrijding 
van noden in het werk van Hannah 
Arendt, Rosa Luxemburg en Simone 
Weil’.

Deze lezing vindt plaats in het kader 
van een serie lezingen over ‘Vrijheid’ 
bij Vrijzinnig Lunteren. Het is de 
tweede lezing, na de lezing van 
Lammert Kamphuis op 23 januari j.l.
Joke Hermsen geldt als een bevlogen 
spreekster met grote kennis van zaken. 
Zij zal op indringende wijze de 
hoofdthema’s in het denken van 
Hanna Arendt, Rosa Luxemburg en 
Simone Weil behandelen; alle drie 
waren het maatschappelijk en politiek 
gezien zeer betrokken vrouwen, 

zelfs met revolutionaire ideeën, die 
daarnaast beschikten over een bezield 
innerlijk. Wat kunnen wij van deze 
vrouwelijke filosofen in onze tijd leren 
over innerlijke vrijheid?

Joke J. Hermsen is schrijfster en 
filosofe. Haar romans en filosofische 
essays werden bekroond met de Jan 
Hanlo Essay Prijs voor ‘Stil de tijd’ 
(2010), de Hadewijgh prijs voor haar 
roman over Belle van Zuylen: ‘De 
Liefde Dus’ (2008) en kwamen diverse 
malen op de shortlist voor het beste 
filosofieboek en de longlist Libris 
literatuurprijs terecht. Tijd, liefde en 
herinnering zijn terugkerende thema’s 
in haar werk. Ook belicht zij de 
verhouding tussen kunst, politiek en 
filosofie. Haar essays zijn ook in vele 
talen vertaald.

Praktische informatie: de lezing 
vindt plaats in Het Witte Kerkje, dr. 

Kimmijserlaan 28 te Lunteren van 
10.30 tot 11.45 uur; deze lezing kan 
ook via het YouTube kanaal van 
Vrijzinnig Lunteren bekeken worden. 
De kosten voor niet-leden bedragen 
€ 5,-- (pinnen is mogelijk); als u 
deze lezing online volgt, stellen 
we ook een financiële bijdrage op 
prijs; het bankrekeningnr. is: NL94 
RABO 0337544298 t.n.v. N.P.B. Afd. 
Lunteren.

Lezing met Joke Hermsen

De Christenvrouw Lunteren
Béste dames,

Wij als bestuur  hebben het besluit  moeten  nemen om de jaarvergadering  

van 17 februari, vanwege de  hoge besmetting cijfers,  niet door  te laten 

gaan. We hopen  in maart weer te kijken of de avond door kan gaan. Wij 

houden  u op de hoogte!

Hartelijke groeten van  het bestuur  de Christenvrouw Lunteren 

Een leerling legt uit wat excellente school inhoudt.                   Foto Henk de Rooy
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Gewoon een fijne verloskunde praktijk 

Op een morgen liep ik in het park bij ons in de buurt 
te wandelen, toen ik een oude bekende tegenkwam, 
ik begroette hem met: "Mogge beste kerel, hoe gaat 
het?" Het duurde even voordat hij antwoordde: "Och...
het gaat wel." Het klonk niet erg optimistisch, dus zei 
ik: "Vertel".

"Nou, niet zo best geslapen vannacht, en dat gebeurt 
vaker de laatste tijd, tjonge' jonge' wat een krankzinnige 
wereld leven we toch. Je hoort niet anders dan over 
corona en nog eens corona. En je moet dit of je 
moet dat, en zo zwabberen we met zijn allen door de 
maatschappij. Op allerlei manieren worden mensen 
van hun vrijheid berooft, behalve als je je laat prikken, 
dan mag je alles weer, nou ja, alles? Vergeet het maar, 
dan komen er weer beperkingen zus of beperkingen 
zo, en de massa loopt er gewillig als een hondje 
achteraan. Het lijkt er wel op, dat men een soort van 
verdeel en heers-politiek, wil bewerkstelligen. Net als 
met die QR code, dat is toch niet iets voor mensen, 
dingen hebben een QR code, maar mensen horen die 
niet te hebben, ik wil geen ding zijn en daarom doe ik 
er ook niet aan mee!

GOD
"En waarom niet?", vroeg ik voorzichtig.
"Nou, omdat ze het allemaal zelf zo goed weten, 
zelfs in de politiek, en dat men zich nooit eens af zal 
vragen hoe het allemaal zover kon komen. Maar het 
allerbelangrijkste, dat bij dit alles wordt vergeten, dat 
is God. Heb jij in de Tweede Kamer de laatste jaren Zijn 
naam nog horen noemen? 
Nee zeker, nou ja, misschien die meneer Van der Staaij 
van de SGP, maar de rest? O ja, een tijdje geleden 
hoorde ik premier Rutte de naam van God noemen, 
dat gebeurde toen hij per ongeluk zijn kopje koffie 
omgooide, maar dat was in de meest afschuwelijk zin 
van het Woord. Ik vind dit zo jammer, zoiets doet mij 
zeer, dat raakt mij diep in mijn ziel. Want zonder God, 
wordt het absoluut helemaal niks, daar ben ik vast van 
overtuigd.

En daar maak ik mij zorgen over, daar lig ik wakker 
van, en dan denk ik aan mijn familie, kinderen en 
kleinkinderen en al die anderen, waar gaat dit toch 
allemaal heen?"

Ik was even helemaal stil, wat een aangrijpend verhaal, 
ik kon op dat moment niet zo gauw de goede woorden 
vinden, en zo stonden we samen tegenover elkaar, een 
ieder zo met zijn eigen gedachten.

MEREL
En.. toen ineens, begon er ergens boven in een boom 
een merel te zingen, zijn prachtige lied weerklonk 
door het hele park. Tegelijkertijd keken we allebei naar 
boven, en genoten van de zingende vogel.
Nadat we samen zo een tijdje hadden staan kijken en 
luisteren, begon de man weer te praten: "Wat is dit 
toch verschrikkelijk mooi, wij staan hier met elkaar te 
praten over alle zorgen en weet ik wat nog meer, en 
die vogel zit daarboven in de boom onophoudelijk 
zijn Schepper te loven, geweldig toch! Ik denk dat we 
wat vaker omhoog zouden moeten kijken, want hier 
beneden is het niet"

Na deze leerzame en bemoedigende ontmoeting, 
namen we afscheid van elkaar, en met een 'tot ziens' 
vervolgden we allebei onze ochtendwandeling.

Een bijzondere ontmoeting  
                      door Louis Fraanje

Start Emmaüscursus Ederveen
D.V. 15 Maart hopen we weer te 
starten met de Emmaüscursus 
in Ederveen. Onder voorbehoud 
en volgens de richtlijnen van het 
RIVM. 
De cursus is bedoeld voor iedereen die 
graag meer wil weten over de basis van 
het christelijk geloof. Misschien omdat 
het iets uit je jeugd is en je het graag 
wilt opfrissen, of je bent net christen 
en wilt meer leren. Het kan natuurlijk 
ook dat je er helemaal niet mee bekend 
bent. Of juist al zo lang trouw kerklid 
bent, dat veel automatisch aangenomen 
is en niet altijd meer wordt doordacht 
waarom het eigenlijk zo gaat of zo is. 
Ook als u het moeilijk vindt om wat 
u gelooft onder woorden te brengen, 

naar anderen of uw kinderen toe, is 
deze cursus over de basis een prima 
hulpmiddel. Kortom 8 gezellige en 
laagdrempelige dinsdagavonden in 
huiselijke kring, waar we om de twee 
werken samen zijn en alle mensen 
en vragen welkom zijn. De thema’s 
zullen gaan over: Bestaat er een God?  
Hebben we Hem nodig? Hoe was het 
leven van Jezus, Zijn sterven, dood 
en opstanding. Wat doet de Heilige 
Geest? Hoe wordt je christen? Ook 
is er gelegenheid om in te gaan op de 
onderwerpen die op dat moment leven 
in de groep. Ben je geïnteresseerd 
of heb je vragen, mail gerust naar: 
emmausederveen@hotmail.com Of 
bel: 0623368215.

Zangdienst 20 februari – Wat hou ik van Uw huis

Zondagavond 20 februari a.s. zal er een zangdienst in de Maranathakerk te 
Lunteren (Hertenlaan 37) worden gehouden. Deze dienst begint om 19.00 uur. 
De liederen zullen allemaal in het teken staan van ‘Wat hou ik van Uw huis’. 
De overdenking door Cock Kroon zal naar aanleiding van Psalm 84 zijn. De 
muzikale begeleiding is in handen van het combo van de Maranathakerk. 
Eenieder is van harte welkom. 

Zingende merel.                                     ©Louis Fraanje 
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AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

UITGELICHT!

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

KOERSBALLEN 
Elke maandag
We zoeken nieuwe leden! Lijkt het je leuk om gezellig 
samen te zijn en te bewegen? Kom dan langs om een 
keer op proef mee te doen! 
Tijd : vanaf 09.30 tot 11.30 uur 
Prijs : € 10,00 p.p. per maand

LINEDANCE
Elke donderdagavond
Kom je ook in De Schakel gezellig dansen?
Bij linedance wordt er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt 
het één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen 
op dezelfde maat gedanst. Alleen al van de muziek 
word je vrolijk en zo wordt bewegen leuk.
Tijd : 19.30 uur (inloop) / 20.00-22.00 uur linedancen
Prijs : € 12,50 p.p. per maand

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.

NIEUWS BEWEEGTUIN BUURTCENTRUM 
DE SCHAKEL IN LUNTEREN

Hoveniersbedrijf A. van Lagen is gestart met de 
grondwerkzaamheden voor de beweegtuin. De kop 
is eraf! Uiteraard proberen we de overlast tot een 
minimum te beperken, mocht u dit toch ervaren dan 
kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als u 
vragen en/of opmerkingen heeft over het project 
staan we u graag te woord. U kunt ons bellen; 
0318-482992 of mailen ad.beckers@lunterenaktief.nl.
Of loop even bij De Schakel binnen, Erwin, Ineke en 
Marjan zijn meestal aanwezig.
Graag willen we onze sponsoren bedanken die het 
project mogelijk hebben gemaakt:
» Gemeente Ede / Provincie Gelderland
» Oranjefonds / Regiobank
» VSB Fonds
» Sportakkoord
» Rabobank
» Idee in Uitvoering
» Gemeente Ede / Wijkbudget
» En natuurlijk alle Lunteranen die ons met de 
 crowdfunding en loterij hebben gesteund, bedankt!

Bertha Bulsink 25 jaar werkzaam bij RST Zorgverleners

EDE – Op initiatief van Ede 
Marketing is sinds begin februari een 
heuse Edese StoryTile verkrijgbaar. 
De stedentegel is speciaal voor Ede 
ontworpen in samenwerking met 
Marga van Oers, ontwerpster en 
oprichter van StoryTiles. 

”Deze ‘Natuurlijk Ede’-tegel staat 
helemaal in het teken van de gemeente 
Ede en laat meerdere highlights 
zien. Op de tegel staan De Koepel 
(Lunteren), de Mauritskazerne (Ede), 
de Oude Kerk (Bennekom), een witte 
fiets van Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe (Otterlo en Hoenderloo), een 
hert, bloeiende heide, een vlinder 
(Passiflorahoeve Harskamp) en een 
historisch vliegtuig met parachutist 
(Airborne)”, vertelt Daan Berends, 
directeur Ede Marketing. 

Elke StoryTile vertelt een 
miniatuurverhaal met een grappige 
twist. Oud-Hollandse ontwerpen 
zijn verweven met designs van nu. 
Alle tegels worden in Nederland 
ambachtelijk gebakken. De 
tegels worden geleverd met een 
ophangsysteem en zijn beschikbaar in 

het formaat small: 10×10 cm.

De tegels worden verkocht via: 
Eindeloos in Bennekom, Cultura 
in Ede, Museum Lunteren, Het 
Nederlands Tegelmuseum in Otterlo 
en Imagine in Wageningen. 

Meer info op www.bezoek-ede.nl/
storytile

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

Een prachtige ontmoeting met het wild
HOGE VELUWE - Edelherten en 
wilde zwijnen tussen de bomen. - 
Afgelopen week waren Fransien en 
ik, nog laat in de namiddag op de 
Hoge Veluwe ergens in de buurt van 
het Zwarte Veld. 

Vanuit de dichte dekking van het 
bos verscheen een aantal edelherten, 
waarvan er een tweetal even samen 
tussen de oude bomen stil bleven 
staan. Nieuwsgierig keken ze onze 
kant op, vooraan staat een 22-ender en 
erachter een 14-ender, zo poseerden 
ze prachtig tussen het groen. De 
geweidragers staken erg mooi af bij 
het groene mos op de bomen.En als 
er dan even later ook nog een stelletje 
nieuwsgierige wilde zwijnen achter de 
bomen vandaan komen, kan je dag niet 
meer stuk

EDERVEEN - Bertha Bulsink is 1 
febr. ‘97 bij RST-Z gaan werken als 
kraamverzorgende, wat betekent 
dat ze afgelopen dinsdag haar 
25-jarig jubileum mocht vieren. Dat 
mocht natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij gaan! 

Ze werd thuis verrast door 2 collega’s 
die haar kwamen ophalen in een 
“oude eend”. Nadat de cadeaus waren 
overhandigd door de leidinggevende, 
zijn ze in de oldtimer gestapt en langs 
alle collega’s uit haar team gereden, 
om daar een lekkere traktatie te 
brengen en een bloem van iedereen 
in ontvangst te nemen. Aan het eind 
van de avond had Bertha een prachtig 
boeket bloemen.Links Bertha Bulsink die wordt opgehaald door een collega.

Ede Marketing introduceert StoryTile ‘Natuurlijk Ede’
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Kijk voor de volledige vacatures op www.bosbadlunteren.nl

Vacatures
�O�ER�EI�OEN ����

Voor de aankomende zomerperiode (25 april t/m 26 augustus) 
zijn we weer op zoek naar een team enthousiastelingen die het 
heerlijk vinden om in de buitenlucht te werken. Heb je 
interesse? Neem contact op met Tonnie via 06-40557125 of 
info@bosbadlunteren.nl

Zwembadmedewerkers
Zon, bos en altijd vrolijke mensen om 
je heen. Genieten terwijl je helpt bij 
de dagelijkse gang van zaken, zoals 
toezichthouden, technisch onderhoud 
en andere activiteiten.

Toezichthouders
Deze zomer lekker bijkleuren en 
bijverdienen in het prachtige 
Bosbad, terwijl je ervoor zorgt dat 
iedereen veilig en met plezier kan 
blijven zwemmen.

Tuinman/tuinvrouw
UREN IN OVERLEG OPROEPKRACHTEN VRIJWILLIGER

Voor wie van tuinieren en een 
praatje maken houdt! We kunnen 
je hulp goed gebruiken bij het 
onderhouden van de perkjes 
rondom het zwembad.
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Werkzaamheden
Groot onderhoud N310 – Harskamp 

Tussen half maart 2022 en eind juni 2022 voert provincie Gelderland 
groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting 
met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maat-
regelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en meer groen aan 
te brengen. De geplande werkzaamheden zijn te zien in een presentatie 
op de website https://www.gelderland.nl/N310-Harskamp. 

Groot onderhoud
Op de gehele N310, vanaf de rotonde in Otterlo tot en met de A1, is onder-
houd aan het asfalt nodig. Tijdens dit onderhoud nemen we ook andere 
noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen mee. Deze werkzaamheden 
pakken we tegelijk op om de overlast voor bewoners en verkeer zoveel 
mogelijk te beperken en vanwege de verkeersveiligheid. De belangrijkste 
werkzaamheden vinden plaats binnen de bebouwde kom van Harskamp. 
Een overzicht van de planning en werkzaamheden is te vinden op de 
website https://www.gelderland.nl/N310-Harskamp. 

Werkzaamheden in de avond en nacht
De werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Harskamp voeren we 
grotendeels in de avond en nacht uit. Tijdens deze werkzaamheden sluiten 
we de weg af. Dat is veiliger voor de weggebruikers en de werkers aan de weg. 
De keuze voor het werken in de avond en nacht hebben we in overleg met 
Harskamps Belang, ondernemers van Harskamp en de gemeente Ede gemaakt. 

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op
https://www.gelderland.nl/N310-Harskamp.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het
Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per
e-mail provincieloket@gelderland.nl.



WEKEROM - Aan de Koperensteeg 
in Wekerom bevindt zich het bedrijf 
van de broers Gert en Bouke 
Bouma. De jonge ondernemers 
van 29 en 31 jaar zagen met 
hun Rhododendronwal, een 
samentrekking van Rhododendron 
en wal die voorheen nauwelijks 
voorkwam, een gat in de markt.

De twee broers zijn geboren 
ondernemers en wisten al vroeg 
dat ze niet hun hele leven onder een 

baas wilden werken. Nadat ze beiden 
jarenlang in de verkoop hadden 
gezeten, kwamen ze erachter dat het 
perfecte product voor hun voeten lag. 
Zo zijn ze middels bijbaantjes en de 
kwekerij van Bouke’s schoonvader 
altijd al in de weer geweest met de 
sierheester ‘Rhododendron’. 

Rhodendronwal
De kennis die zij op de kwekerij 
opdeden bracht hen op een idee. “De 
rhododendron heeft een zure grond, 

een vocht toelaatbare bodem en 
minimaal een moment per dag zon 
nodig. Alleen het water moet wel weg 
kunnen, anders is die binnen twee jaar 
dood”, legt Gert uit over de plant. De 
twee kwamen erachter dat dit het beste 
te bereiken is met een wal.

Deze wal is er dus niet enkel voor 
esthetische redenen maar is ook 
nog eens zeer functioneel. Doordat 
zij merkten dat lang niet iedereen 
over deze kennis beschikte, besloten 
ze hier een bedrijf om heen te 
bouwen. Zodoende werd het bedrijf 
Rhododendronwal in mei 2020 
opgericht. 

Naast dat ze Rhododendronwallen 
aanleggen, kan de handige doe-het-
zelver ook los alle benodigdheden 
bij ze kopen. “De Rhododendron is 
een onderhoudsvriendelijke plant 
mits je hem met de juiste pootwijze 
neerzet. Verder kan je hem makkelijk 
bijhouden met de heggenschaar zodat 
deze niet te groot wordt”, vertelt Gert 
die alle kennis ook op de website deelt.

Verkoop
Op de website koop je al een 
Rhododendron voor 5 euro maar de 
prijzen kunnen oplopen tot 2000 euro. 
Dit is natuurlijk afhankelijk van de 
leeftijd en grote van de plant. De plant 
kan tot wel 3 meter hoog en 3 meter 
breed worden. De plant is bolvormig 
dit in tegenstelling tot zijn goedkopere 
vervanger de Laurier die meer de vorm 

van een kegel heeft. De twee broers 
merken vaak dat particulieren de grote 
onderschatten. “Vanaf anderhalve 
meter heb je echt wel een shovel 
nodig.”
  
Het bedrijf beschikt dan ook over 
genoeg mankrachten en gereedschap 
om al het werk uit handen te nemen. 
“We zijn veel in Laren en Blaricum 
bezig. Maar hier in de buurt doen 
mensen het ook wel graag zelf. In 
Laren verdienen veel hun geld met een 
passief inkomen. En hier wordt het 
veelal verdient door hard te werken; 
die durven hun handen dan ook wel 
vies te maken.” De sierheesters komen 

dan ook het beste tot hun recht in een 
grote tuin.  

Benieuwd naar het assortiment of het 
werk van de gebroeders? Bekijk dan 
hun website www.rhododendronwal.  
Naast het assortiment kan je hier 
ook alle informatie rondom de plant 
vinden. “We merken toch wel dat er 
ook een hoop nonsens op internet 
staat”, vertelt Gert die zijn klanten van 
juiste informatie wil voorzien. 

Voor verdere vragen of informatie kan 
je contact opnemen middels info@
rhododendronwal.nl of telefonisch via 
06-30108873 of 06-22721777
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Twee broers starten bedrijf in sierheesters voor particulieren
“Hiervoor had bijna niemand van een Rhododendronwal gehoord”

Een Rhododendron op een shovel.

De broers Gert en Bouke op de kwekerij.

Rhododendronwal.nl
info@rhododendronwal.nl    l    06-30108873 of 06-22721777    l    Koperensteeg 23 Wekerom
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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!

Te koop  gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.   06 12 03 85 53

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

 
 
Za 12 februari, 20:15 uur  
Theaterconcert  
LATIN SOUL & SALSA 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Do 17 februari, 14:00-16:00 uur  
GEZELLIGE MIDDAG 
met hapje en drankje 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Marktplein 
10, Ederveen 
__________________________ 
Do 17 februari, 20:15 uur  
RAGAZZE QUARTET & 
MARTIJN CORNET 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Vr 11 februari, 12:00 uur  
BINGO 
Met voorafgaand een lunch. 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
www.lunterenaktief.nl 
__________________________ 
Vr 18 februari, 20:15 uur  
Theaterconcert  
VAN DIK HOUT 
www.cultura-ede.nl 
__________________________ 
Za 19 februari, Vanaf 11:00 uur  
HAPPEN EN MEER 
SNERTTOCHT 
Het laatste gerechtje moet  
om 17:00 uur zijn opgehaald. 
www.facebook.com/happenenmeer/ 
__________________________ 
Vr 19 februari, 20:00 uur 

 
KLAVERJASSEN - JOKEREN 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
www.lunterenaktief.nl 
__________________________ 
Di 22 februari, 12:00-13:00 uur  
OPEN EETTAFEL 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Marktplein 
10, Ederveen 
__________________________ 
Wo 23 februari, 19:00-21:00 uur  
MANTELZORGTREFPUNT 
Ervaringen delen, vragen stellen, 
tips uitwisselen. 
Ina Ama, vd Duyn v 
Maasdamstr. 16 
www.mantelzorgtrefpunt.nl 
__________________________ 
Za 26 februari  
HENGSENTSHOW 
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1 
www.denieuweheuvel.com 
__________________________ 
Za 26 februari, 14:00-15:30 uur  
Workshop - BETER KIJKEN  
IS BETER FOTOGRAFEREN 
Voor alle leeftijden, met eigen 
mobiel of camera's Museum. 
Aanmelden bij het museum of 
piaverduijn@hotmail.com 
www.museumlunteren.nl 
__________________________ 
Di 8 maart, 20:00 uur 
DE BALTISCHE STATEN: 
ESTLAND, LETLAND EN 
LITOUWEN 
Lezing door Frederik Erens 
Culturele Kring,  
Dr Kimmijserlaan 28 
==================== 
Meer activiteiten op 
www.wegwiesinlunteren.nl 
==================== 

Wij zoeken een spontane medewerker voor 
onze ijzerwaren/gereedschapswinkel.

Dus lijkt het je leuk om ons gezellige team 
full-time te komen versterken?

Bel dan even en vraag naar Ariën!

Brouwer Heee ‘t
Dorpsstraat 149-155

6741 AE Lunteren
0318-482339

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN
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Gezocht 
Wij zijn op zoek naar   
Huishoudelijke hulp voor  
1 dagdeel per week in  
buitengebied van Lunteren 
 
tel 06.19401743 
 

SPORT
PROGRAMMA

VV Lunteren
Thuiswedstrijden  
za. 08:30 Lunteren JO11-1 - Terschuurse Boys JO11-1  
za. 08:30 Lunteren JO11-2 - SDV Barneveld JO11-4  
za. 08:30 Lunteren JO10-1 - Sparta Nijkerk JO10-2 
za. 08:30 Lunteren JO9-3 - NSC Nijkerk JO9-1  
za. 08:30 Lunteren JO8-1 - ONA ‘53 JO8-1  
za. 08:30 Lunteren JO8-3 - Bennekom JO8-5   
za. 08:30 Lunteren MO13-1 - Uchta MO13-1  
za. 09:00 Lunteren JO13-1 - ONA ‘53 JO13-1 
za. 10:00 Lunteren JO17-1 - Stroe JO17-1  
za. 10:00 Lunteren JO10-2 - Elistha JO10-1 
za. 10:30 Lunteren JO19-2d - Advendo ‘57 JO19-2  
za. 10:30 Lunteren JO15-1 - CHRC JO15-1 
za. 12:25 Lunteren MO15-1 - SDS’ 55 MO15-1  
za. 13:00 Lunteren 5 - SKV 7 co  
za. 15:00 Lunteren 45+1 - Groen Wit ‘62 45+2 c
  
Uitwedstrijden  
za. 08:30 Hoevelaken JO12-2 - Lunteren JO12-1  
za. 08:30 VVOP JO10-4 - Lunteren JO10-3  
za. 08:30 DTS ‘35 Ede JO9-5 - Lunteren JO9-2  
za. 08:30 vv Ede/Victoria JO8-1 - Lunteren JO8-2  
za. 08:45 Stroe JO13-2 - Lunteren JO13-2
za. 09:45 SDV Barneveld JO11-5 - Lunteren JO11-3  
za. 11:00 Sparta Nijkerk JO9-2 - Lunteren JO9-1 
za. 12:00 WAVV 3 - Lunteren 7   
za. 12:30 V.V. Barneveld 3 - Lunteren 4  
za. 12:30 SDS’ 55 VR1 - Lunteren VR1  
za. 13:00 Bennekom 9 - Lunteren 3  
za. 13:30 AVIOS/DBV JO15-1JM - Lunteren JO15-2  
 za. 14:30 Advendo ‘57 7 - Lunteren 6  
za. 15:00 VVOP JO19-1 - Lunteren JO19-1

SDS ‘55
Thuis:
za. 10:15 SDS’ 55 JO7-1 - RVW JO7-2
za. 10:30  SDS’ 55 JO12-1 - Albatross JO12-1
za. 10:35  SDS’ 55 JO7-1 - Redichem JO7-1
za. 12:30  SDS’ 55 5 - Blauw Geel ‘55 8
za. 12:30  SDS’ 55 VR1 - Lunteren VR1
za. 15:00  SDS’ 55 4 - De Kieviten 4
za. 10:30  SDS’ 55 JO16-1 - Dos Kampen JO16-3
za. 15:00 SDS’ 55 3 - SML 2
za. 10:30  SDS’ 55 JO16-1 - Oene JO16-2JM
za. 12:30  SDS’ 55 VR1 - ST Rood-Wit’58/SDC Putten Vr1
za. 15:00  SDS’ 55 1 - Heerde 1

Uit
za. 09:00  Terschuurse Boys JO9-2 - SDS ‘55 JO9-1JM
za. 10:00  VVOP JO11-3 - SDS ‘55 JO11-1JM
za. 10:25  OVC ‘85 JO7-2 - SDS’ 55 JO7-1
za. 12:15  Stroe JO19-1 - SDS’ 55 JO19-1
za. 12:25  Lunteren MO15-1 - SDS’ 55 MO15-1
za. 13:00  ZVV ‘56 JO16-1 - SDS’ 55 JO16-1
za. 10:15  Blauw Geel ‘55 MO15-1 - SDS’ 55 MO15-1
za. 14:30 VEVO 1 - SDS’ 55 1
za. 14:30  SV Otterlo VR1 - SDS’ 55 VR1

Advendo ‘57
Thuis:
za. 10:00 Advendo’57 JO11-JM - Bennekom JO11-4
za. 10:00  Advendo ‘57 JO12-1 - Bennekom JO12-1
za. 14:30  Advendo’57 5 - Ede/Victoria 4
za. 10:00  Advendo’57 MO19-1 - Bennekom MO19-1
za. 12:00  Advendo’57 2 - Fortissimo 2
za. 14:30  Advendo’57 JO19-1 - Beekbergen JO19-1
za. 10:00  Advendo’57 JO14-2JM - Unitas’28 JO14-1
za. 14:30  Advendo’57 7 - Lunteren 6
za. 08:30  Advendo’57 JO9-1JM - DTS Ede JO9-4JM

Uit
za. 08:30  Blauw Geel’55 JO9-3JM - Advendo’57 JO9-2
za. 08:30  vv Ede/Victoria JO12-1 - Advendo’57 JO12-2
za. 09:00  Redichem JO11-2 - Advendo’57 JO11-2
za. 09:45  Oene JO14-1 - Advendo’57 JO14-1
za. 10:30  Lunteren JO19-2d - Advendo’57 JO19-2
za. 13:15  CHRC JO17-1 - Advendo’57 JO17-1
za. 14:30  Zeewolde 1 - Advendo’57 1
za. 14:30 sv DFS 5 - Advendo’57 8
za. 14:30  Advendo’57 VR1 - DTS’35 Ede VR3  
za. 14:30  Advendo’57 3 - DTS’35 Ede 5



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

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 08.30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman 
(H.A.), 18:30: ds. J.A. 
Kloosterman. Zie ook: 
www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk Oranjes-
traat (Online): zo.: 10.00 
uur: ds. C. Oosterveen  
(H.A.), 19.00 uur: ds. 
Marit Bassa.

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 
uur: ds. J. Steenkamp (H.A.), 19.00 uur, ds. J. 
Steenkamp.
Molukse Evang. Kerk: zo: 10.00 uur: ds M. 
Siegers
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Joke 
Hermsen (Lezing).
Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 

uur: ds. P. J. den Admirant (Apeldoorn), 18.30 
uur: ds. J. M. Molenaar (Ede). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. J. G. Blom (Kesteren), 18.30 uur: 
kand. D. A. Pater (Veenendaal). 

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 09.30 uur en 

19.00 uur: Ds. B.J. van Boven

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: ds. L. Hak (Ijzendoorn) (H.A.), 
15.30 uur: ds. D. J. Budding     
(Nunspeet)

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: prop. L.M. Jongejan 
jr. (Waarder), 18.30 uur: ds. L.M. 
Jongejan  (Ede)

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. T. Volge-
nant-Beijma (Uchelen).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
ds. P.B. Verspuij, 19.00 uur: Ds. 
Ds. W.Poldervaart (Voorthuizen).

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

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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Terug van overwinteren

Nergens in Europa broeden zoveel 
grutto’s als in Nederland. Vanaf februari 

keert de grutto doorgaans terug na 
verblijf in Afrika. De grutto staat op de 
rode lijst van broedvogels die bedreigd 
worden of kwetsbaar zijn. Waar de boer 

boert in samenwerking met de natuur 
gedijt de grutto goed. Deze weidevogel 

wil bloemen, kruiden en insecten op 
het menu.  Geen weiden met enkel 
snelgroeiend, eiwitrijk gras waar de 

koeien toevallig veel melk van geven.
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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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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 |    

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

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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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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| 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
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111
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Geldig in week 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
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2e
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PRIJS
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2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

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

Pater�/�Dorpsstraat 28 // Harskamp // T: 0318 456435
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

 

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -
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