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Schoolschrijver brengt het plezier terug op OBS De Sprong

Afgelopen zaterdag turnde bijna de 
hele eerste en tweede selectie van 
P.i.T hun eerste wedstrijd weer sinds 
lange tijd in Amsterdam. Het ging 
om een team wedstrijd waarbij de 
beste twee cijfers per toestel 
meetelden voor de eindscore. 

Voor P.i.T kwamen 5 teams in actie. 
Twee teams Niveau 3, één team niveau 
1, één team A/B en één combinatie 
team met Bredagym op jeugd E 
niveau. 
 
De spanning was enorm hoog, soms 
werd het een beetje teveel en soms 
werd het moment echt gepakt om 
te schitteren! Het niveau 1 team met 
Lynn Hopman, Lieke Tollenaar, 
Kaylanne van Beek, Kaily Meerwijk 
en Jaelynn Pieters pakte goud. 
Het team niveau 3 dat bestond uit 
Jaliyah Manuputty, Ise Buitendam, 
Jaeda Uijterwaal, Sophie van 
Engelenhoven en Sara Bakker bleek 

ook een gouden combinatie! 
Het andere team van Niveau 3, Ilana 
van Vessem, Nevaeh Manuputty, Lina 
Hussain en Roos van de Westeringh 
turnden zich naar een bronzen plak. 
 
Het team van Jeugd E konden wij 
zelf niet compleet maken, maar met 
Bredagym samen was het een leuk 
stel meiden! Anna de Jonge turnde een 
mooie meerkamp en Caitlin Trzupek 
deed alleen mee op brug wegens een 
blessure. Ze werden vierde en namen 
een bronzen plak mee naar huis.
 
Het bovenbouw team niveau A/B 
hadden een gekke voorbereiding. 
Twee turnsters vielen uit en  Quinty 
van Ingen viel op het laatst in na 
maar 2 trainingen als voorbereiding. 
De overige turnsters waren Marit 
van Rabenswaaij, Fien Cornelissen 
en Julia Duijst. Knappe oefeningen 
werden laten zien en dit team werd 
tweede.

Turnclub P.i.T succesvol 
tijdens Think Pink toernooi

Henk de Rooy

LUNTEREN – “De lockdown 
heeft een grote impact op kinderen 
gehad. Het schoolritme bij ze was 
weg. Wij hebben gekeken wat de 
kinderen nodig hebben. Naast de 
extra didactische ondersteuning 
is er aandacht voor cultuur. Dit 
is bekostigd uit het Nationaal 
Programma Onderwijs. We 
kwamen, via Cultura, uit op het 
inschakelen van een schoolschrijver. 
In Lunteren werd er samengewerkt 
met de  KNA met een muziekproject 
met als afsluiting een concert.”
Directeur Hans van de Zon van 
OBS De Sprong is blij met beide 
initiatieven. “Je zag het plezier bij 
de kinderen terugkomen.”

Woordenschat
“Doe je ogen dicht en probeer iemand 
voor je te halen die je goed kent.” 
Zonder problemen doet de klas wat 
gevraagd wordt. Zestien paar ogen 
sluiten en gedacht wordt aan moeders, 
vaders opa’s, oma’s en anderen. Even 
later gaan ze weer open en dan komt de 
opdracht van Thijs Goverde: “Schrijf 
nu een leuk fantasieverhaal over die 
persoon.”
Thijs is drie maanden lang 
schoolschrijver op De Sprong. 
Nog t/m de maand april komt deze 
professionele kinderboekenschrijver 
elke donderdagmiddag naar de school 
om leerlingen wegwijs te maken in de 
wereld van het geschreven woord.

Het project schoolschrijver heeft 

als doel: plezier in het lezen krijgen 
en daarmee de aandacht voor het 
schrijven van een verhaal. 
Hans: “Met lezen vergroot het kind 
zijn wereld en wordt de fantasie 
gestimuleerd. Al lezende krijgen de 
spelers in het verhaal een ‘gezicht’ in 
de gedachten van het kind. De lessen 
van Thijs zijn gericht op het vergroten 
van de woordenschat. Dit wordt 
gestimuleerd in de communicatie, via 
e-mail, tussen hem en de kinderen. 
Daarnaast is het brievenbus project, 
waarin kinderen leren een brief te 
schrijven. Thijs kijkt ernaar en geeft 
feedback. De gedachte hierachter is 
het leren begrijpend lezen.”

Ouderavond
Bij het project schoolschrijver 
worden ook ouders er bewust bij 
betrokken. Op 24 maart is er een 
bijzondere ouderavond op De Sprong. 
Leesconsulent Iris Vlaanderen, is 
op deze avond aanwezig, evenals 
schoolschrijver Thijs Goverde. Iris is 
leesconsulent bij Cultura Ede en geeft 
dan voorlichting op het gebied van 
lezen. Zij gaat in gesprek met ouders 
met als doel het lezen bij kinderen 
te stimuleren. Handvatten worden 
uitgereikt met daarbij het belang van 
het lezen en met name het voorlezen 
aan kinderen.
Het lezen neemt een prominente rol 
in in de school. “Zo hebben wij onze 

schoolbibliotheek op dezelfde manier 
ingericht als de bibliotheek in het 
Westhoffhuis. Dit maakt de drempel 
van het Westhoffhuis lager voor de 
kinderen en hun ouders. Ze weten 
immers waar hun favoriete boeken 
te vinden zijn. Het geeft kinderen 
zelfvertrouwen, want de indeling van 
de bibliotheek is herkenbaar voor ze.”

Presenteren
Terug naar de klas van Thijs Goverde. 
Pennen gaan over het papier, woorden 
worden tot zinnen en soms gaat er ook 
een geconcentreerde blik naar buiten. 
Om inspiratie? Mogelijk ook om het 
beeld uit de gedachten weer even naar 
voren te halen. Hoe elk kind zijn/haar 
verhaal verwoordt op papier, doet 
er eigenlijk niet zo toe. Natuurlijk, 
grammaticaal moet het wel kloppen, 
maar het belangrijkste ervan is dat ze 
het zelfgeschreven verhaal ook gaan 
presenteren aan hun klasgenootjes.

Het presenteren kwam ook terug 
in het muzikale schoolproject in 
samenwerking met muziekvereniging 
KNA. Doel was kinderen op een 
andere manier in contact te laten 
komen met muziek. Ze kwamen als 
een individu binnenstappen, leerden 
met elkaar samen te werken en ook nog 
eens een andere taal. De muziektaal 
van het noten lezen. Uiteindelijk 
presenteerden zij zich in een concert 
in Ut Sporthuus. Het individu was een 
teamspeler geworden.

Positief zelfbeeld
“Dat is de winst van deze projecten. 
Het samen werken, om tot een 
prestatie te komen. Bij muziek kwam 
het opletten, kijken naar de dirigent, 
het lezen van de noten, om uiteindelijk 
samen iets te presenteren. Bij het 
schrijven wordt fantasie geprikkeld, 
het presenteren van het door jou 
geschreven verhaal. Het leren voor 
grote groepen te spreken. Kinderen 
leren om er als persoon te staan met 
zelfvertrouwen. Ze krijgen er een 
positief zelfbeeld door.”

Het zijn niet alleen de kinderen die 
door projecten als schoolschrijver 
en muziek het plezier in school 
teruggevonden hebben. 

Ook directeur Hans en zijn 
leerkrachten genieten duidelijk van de 
stimulerende werking die uitgaat van 
kinderen die plezier hebben.

LUNTEREN – Afgelopen zaterdag 
werd mevrouw Veldhuizen - Ter 
Maten honderd jaar. Dit bleef Henk 
Budding, de Lookoo van Lunteren, 
niet onopgemerkt, hij besloot haar 
te verassen.

Ook de burgemeester van Ede, René 
Verhulst, ging niet voorbij aan dit 
bijzondere moment. Afgelopen 
maandagochtend bracht hij een bezoek 
aan mevrouw Velhuizen - Ter Maten 
Mevrouw Velhuizen genoot zichtbaar 
van het bijzondere bezoek.

Henk Budding bij mevrouw Veldhuizen - Ter Maten in de Honskamp.       Foto: Henk de Rooy

100 Jarige Lunterse verrast door de Lookoo

Eeuweling Mevrouw Veldhuizen-ter Maten

Ofgeloope zaoterdag 12 februari is mevrouw Jannetje Veldhuizen- ter 
Maten honderd jaor geworde. Daormee zin de Lookoo en ’t wief d’r effe 
gaon fillesieteere. Jannetje is opgegreuid an de Postweg in ’t Woud en nao ’t 
trouwe is ze daor ok blieve woone. In ‘t Woud zin hun vier kiedere geboore 
en getooge. De leste tien jaor woont Jannetje in De Honskamp. De beentjes 
wille nie altied eeve goed meer mee, mer ze is nog wél goed bij de tied 
en praot daorum nog honderd uut! We hen d’r verrast mit een krentebrood 
van Bakkerij van Voorthuizen: een heele meeter brood, veur ieder jaor een 
sneetje.

Henk Budding



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 07 - maandag  14 feb. t/m zaterdag 19 feb )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

Extra belegen kaas €8.95
per kilo

€0.95Gebraden gehakt

€1.69

Onbijtspek

1000 gram

€1.39

‘n hele slageleverworst

300 gram

€0.79

Edet toiletpapier comfort

Tonijnsalde   

€9.99

€14.95Bildstar aardappelen 25 kilo

Aktie:
Marianne Panties 35 den:          3 paar 10.-
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Vers gesneden boerenkool  

Kersenslof

100 gram

200 gram

500 gram

20 kilo

€8.95

€2.98

32 rollen

€6.99

Otse Optiek blijft in Lunteren

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

Zon- en maandag: gesloten
Di t/m za: 09:30 tot 17:30 

OPENINGSTIJDEN:

Beste dorpsgenoten,

Een aantal weken geleden is de opheffingsuitverkoop van 
Otse Juwelier Optiek Trouwringen gestart. 

Helaas hebben Jan en Bertha Otse hun emigratieplannen 
naar Canada moeten stopzetten wegens onvoorziene 

omstandigheden. 

Zij zullen in Nederland blijven en hebben besloten om het 
optiekgedeelte van het bedrijf voort te zetten in het 

huidige pand (Dorpsstraat 213) en het juweliersgedeelte 
op te heffen. 

De optiekwinkel wordt losgekoppeld van het 
juweliersgedeelte en Jan blijft een vertrouwde opticien 

voor zijn klanten in Lunteren en de omgeving.
 

De sluitingsdatum van het juweliersgedeelte moet nog 
bepaald worden, de uitverkoop gaat vooralsnog door. We 

houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Groet, Jan en Bertha Otse

INTERIEUR VERZORGSTER

voor 3 á 5 ochtenden p.w. (in overleg)

 

 

OPROEPKRACHTEN BEDIENING BRUILOFTEN & EVENTS 

voor 1 á 3 avonden p.w. (in overleg)

 

MEDEWERKER SPOELKEUKEN

voor 1 á 3 avonden p.w. (in overleg)

 

TUINMAN

voor 2 á 4 ochtenden p.w. (in overleg)

 

Voor alle vacatures geldt:

Leeftijd minimaal 16 jaar & ervaring is geen must, alles is te leren in onze eigen academie!

 

Mail je cv of vraag naar werken@dehof.nl of bekijk alle vacatures op www.dehof.nl 

WIJ ZOEKEN AANPAKKERS!

Vers geschept:

Van de Bakker

Appel kaneel of rum rozijnen vla ltr.

Zuurkool uit ‘t vat

Frieslanders

€1.59

€12.95

100 gram
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Menwedstrijd ‘Het Lunters Vrouwtje’ bij De Lunaruiters

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

Nieuwe praktijklocatie Lunteren SELA verloskundigen

Willem de Frel

Het gesprek zou met Femmy Kuiper, 
Annemieke van de Goor en Alineke 
Klont worden gehouden. Echter, het 
beroep van verloskundige laat zich 
niet door de klok leiden. Alineke 
is nog niet in Lunteren. Ik heb 
amper de dictafoon aangezet of de 
telefoon van Femmy rinkelt, plicht 
roept, Femmy moet direct naar een 
bevalling. 

Aan tafel met Annemieke. Annemieke 
is een verloskundige met jarenlange 
ervaring, al in 2003 trad ze aan, 
ondertussen is Annemieke ook 
stagebegeleider van verloskundige 
studenten.

Willem: ‘Sinds wanneer is 
jullie praktijk gevestigd in het 
gezondheidscentrum De Koepel?’ ‘We 
zijn al jaren in Lunteren gevestigd, 
in dit gezondheidscentrum sinds 
december. Voorheen was de praktijk in 
de huisartsenpraktijk van de Jonkheim, 
maar hier hebben we meer ruimte’. 
SELA verloskundigen zit al generaties 
in Lunteren en, niet te vergeten, ook al 
jaren in Ede’. ‘Deze locatie bevalt heel 
goed, we kunnen hier ons echoapparaat 
ook goed plaatsen, voor echoscopie. 
Binnen onze praktijk zijn meerdere 
verloskundigen aanvullend opgeleid 
om medische echoscopie verantwoord 
te kunnen en mogen uitvoeren. 

Wanneer houden jullie spreekuur in 
Lunteren?
 Annemieke: ‘Op maandagavond, 
dinsdag en donderdag. Onze 
hoofdlocatie is gevestigd aan de 
Eikenlaan te Ede. Maar wij zijn in de 
regio altijd dichtbij, naast Lunteren en 
Ede, de hoofdvestiging, houden wij 
ook praktijk in Ede op de Bellestein en 
in Kernhem, ook in Ederveen, 
Harskamp en in Wekerom. 

Van EZRA naar SELA
‘Jullie heetten eerst EZRA en nu SELA, 
waarbij EZRA in het Hebreeuws staat 
voor ‘hoop’ en nu SELA wat staat 
voor ‘rust’, vanwaar deze wijziging? 
Annemieke: ‘In Apeldoorn is ook 
een verloskundigenpraktijk gevestigd 
met de naam EZRA en zij maakten 

bezwaar. Deze praktijk stond eerder 
geregistreerd als Ezra en daarom 
hebben wij onze naam moeten 
wijzigen.

Wat is voor jullie belangrijk in de 
zorgverlening?
Annemieke: ‘Oog voor persoonlijke 
aandacht, aandacht voor de vrouw die 
een wonder verwacht, waarbij we ook 
aandacht schenken aan de echtgenoot. 
We luisteren heel goed en willen dat, 
met name de aanstaande moeder, zich 
gezien en gehoord voelt’. ‘Binnen 
onze zorg moet zowel de moeder als de 
vader zich geborgen voelen’.  Willem: 
‘Is er altijd dezelfde verloskundige 
verbonden aan een kraamvrouw?’ 
Annemieke: ‘We hebben te maken 
met bevallingen die zich spontaan 
aandienen en gelukkig hebben wij ook 
vrije dagen daarom vormen we altijd 
met z’n tweeën als verloskundigen een 
team, beide verloskundigen begeleiden 
de aanstaande kraamvrouw, zodat 
zij zich vertrouwd weet met de 
verloskundigen om haar heen.’ 

Thuis bevallen versus bevallen in 
het ziekenhuis
Iedere zwangere kan kiezen voor een 
thuis of een ziekenhuis bevalling. 
Wanneer haar zwangerschap zonder 
complicaties verloopt zullen wij haar 
thuis of in het ziekenhuis begeleiden 
tijdens de bevalling. Een zwangere 
moet bevallen op een plek waar zij 
zich het meest veilig voelt. Op die 
plek kan ze zich het beste ontspannen 

en zal de bevalling het meest optimaal 
kunnen verlopen. Soms komt het ook 
voor dat het er een medische indicatie 
is om in het ziekenhuis te bevallen. Bij 
een aantal van die indicaties kunnen 
wij ook de hulp bij een bevalling 
geven. 

Wat betekent Corona voor jullie?
Alineke is ondertussen binnengekomen 
tijdens het gesprek. Alineke: ‘Dat heeft 
toch wel veel eenzaamheid opgeleverd 
voor alle betrokkenen, de aanstaande 
moeder moest zonder echtgenoot naar 
de praktijk komen, broers, zusters, 
opa’s en oma’s konden de ‘newborn’ 
alleen door een ruit zien, niet wiegen 
en de heerlijke geur van de pasgeboren 
baby niet opsnuiven en het speelt nog 
steeds een rol, nog steeds moet er 
afstand gehouden worden’. ‘Gelukkig 
is er geen van onze zorgvragers op de 
IC terecht gekomen of erger’. 

Nacht
Veel vrouwen bevallen in de nacht, 
als alles stil en rustig is. Zo ging 
Femmy in een nacht naar Jantine die 
haar derde dacht te krijgen die nacht. 
De deur was open, dus liep ze meteen 
door naar boven, inspecteerde alle 
slaapkamers, maar vond Jantine niet. 
Alleen slapende kinderen. Terug naar 
buiten was er echter een slapende 
bouvier. Hij trok er zich niets van aan 
dat de boer nog riep dat Femmy bij de 
buren moest zijn. Jantine baarde een 
prachtige zoon, zat een week op een 
paar hechtingen en Femmy op een 
paar blauwe billen met hondentanden. 

V.l.n.r. Alineke Klont, Femmy Kuiper en Annemieke van de Goor.

Als je van elkaar weet wat belangrijk is voor later, dan kun je dat regelen. Zo kom 
je niet voor verrassingen te staan als je opeens mantelzorger wordt. Zoals wat je 
als mantelzorger wel of niet wilt doen. Bij het Mantelzorgtrefpunt op 23 februari 
gaan we in gesprek over wat jou bezighoudt bij het zorgen voor de ander. Jij deelt 
jouw ervaringen die je opdoet met andere mantelzorgers. 
 
Het mantelzorgtrefpunt vindt plaats elke vierde woensdag van de maand. Vanaf 
19.00 uur ben je welkom. De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. De 
toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden. De locatie is het gebouw 
Ina Ama van Stichting Ana Upu aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 16 
in Lunteren. Wanneer je meer informatie wilt, dan kun je mailen naar info@
mantelzorgtrefpunt.nl of bellen naar Agnes Lagerweij, telefoon 06-21985859. 
 

Nieuwe regering, nieuwe regels

De verwachting is dat de komende jaren diverse wijzigingen op het gebied van 
fiscale regelgeving zullen plaatsvinden. Bepaalde zaken op korte termijn regelen, 
kan u daarom financieel flink voordeel bieden. Een overzicht. 

Te hoge spaartaks
Veel in het nieuws is momenteel de heffing in box 3, ook wel spaartaks genoemd. 
Bezwaren tegen deze heffing lopen al een aantal jaren, maar nu heeft de Hoge 
Raad op 24 december 2021 geoordeeld dat de heffing voor 2017 en 2018 in strijd 
is met het eigendomsrecht en het verbod op discriminatie. De Hoge Raad be-
paalt dat het te belasten rendement niet hoger kan zijn dan het daadwerkelijke 
rendement. Met name het spaargeld heeft geen rendement, maar er staat wel een 
belastingheffing tegenover. Dit zal dus moeten worden gerepareerd. 

Afbouw zelfstandigenaftrek
Een ander punt is dat de zelfstandigenaftrek zal worden afgebouwd naar 1.200 
euro in 2030. Dit is om het verschil tussen de zzp’er en loondienstverhouding te 
verkleinen.

Afschaffen inkomensmiddeling
Afschaffing middelingsregeling van inkomens in box 1 in 2023. Indien de inko-
mens in een tijdbestek van drie jaar sterk wisselen, is het mogelijk om middeling 
aan te vragen over de inkomens van drie jaar. Inkomensmiddeling houdt in dat de 
inkomens bij elkaar worden geteld en elk jaar een derde van het inkomen wordt 
belast voor een gelijkmatige belasting. Middelen is voor het laatst mogelijk voor 
de periode 2022-2024.

Versobering bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is de verwachting dat deze de 
komende jaren versoberd zal worden. Nu is er een grote vrijstelling in de inkom-
stenbelasting en schenk- en erfbelasting bij het doorschuiven van de onderneming 
van ouders naar kinderen. Het is daarom de overweging waard om het moment 
van doorschuiven naar voren te halen en zo de vrijstelling zeker te stellen.

Toekomst jubelton
Ook wordt voorgesteld om de jubelton per 2024 af te schaffen. Deze eenmalige 
vrijstelling van ruim 106.000 euro is bedoeld voor de schenking van ouders aan 
kinderen voor de aankoop of verbetering van een woning of aflossen van de hy-
potheek. Voorwaarde is dat de leeftijd van de kinderen tussen 18 en 40 jaar moet 
zijn.

Overdrachtsbelasting
Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting zal per 2023 worden verhoogd 
van 8 naar 9%. 

Al met al genoeg onderwerpen die een gesprek met uw adviseur noodzakelijk ma-
ken om nog zoveel mogelijk gebruik te maken van de genoemde regelingen. Wilt 
u graag meer weten over fiscaal advies of hebt u andere vragen over belastingen, 
verzekeringen of notariële zaken? Bezoek dan het eerstvolgende inloopspreekuur 
voor gratis advies op vrijdag 25 februari van 16.00 tot 17.00 uur in het Westhof-
fhuis. Het spreekuur wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van 
Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en 
Adviseurs.     

Henk van Voorst, Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs                                                                                                                                        

Mantelzorgtrefpunt Lunteren 
woensdagavond 23 febuari

LUNTEREN - Afgelopen zaterdag 
vond de derde editie van Indoor 
Mini-marathon ‘Het Lunters 
Vrouwtje’ plaats en de eerste editie 
sinds Corona die door kon gaan. 

Heidi, een van de organisatoren, meldt 
aan de krant dat het een geslaagde dag 
was. De wedstrijden werden verdeeld 
in categorieën met ieder een eigen 
winnaar.

De winaars zijn Anouk van de Beek 
(enkelspan pony), Stefan Jacobs 
(enkelspan paard), Wout Kok 
(tweespan pony) en Niels Jonkers 
(tweespan paard)

Een van de deelnemers strijdt voor de beste tijd.                                                                                          Foto: Henk de Rooy



Aannemersbedrijf  W. Maassen B.V.   Schaapsweg 51a, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl

SINDS 1952

70 JAAR
goed bezig!

Traditionele bouwers in kleinbouw, 
aanbouw, verbouw en renovatie.

70 JAAR
Traditionele bouwers in kleinbouw, 

Voor de
renovatie entree 

Plaatsing
nieuw dak 

Realisatie
badkamer 

Na de
renovatie entree 

Voltooid
nieuw dak 

Interieur
speciaalbouw

renovatie entree 

Of het nu gaat om de renovatie van een badkamer, 
het realiseren van een aanbouw, nieuwe kozijnen en 
deuren of bijvoorbeeld het vernieuwen van een heel 
dak, door onze jarenlange ervaring bent u verzekert 
van traditioneel vakwerk zoals het hoort. 

Daag ons uit en vraag gerust naar de mogelijkheden 
voor uw woning. Wij adviseren u graag!

Al 70 jaar staan wij garant voor 
de best mogelijke kwaliteit!

Aannemersbedrijf  W. Maassen B.V.   Aannemersbedrijf  W. Maassen B.V.   Aannemersbedrijf  W. Maassen B.V.   Aannemersbedrijf  W. Maassen B.V.   Aannemersbedrijf  W. Maassen B.V.   Aannemersbedrijf  W. Maassen B.V.   Schaapsweg 51Schaapsweg 51Schaapsweg 51a, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl

Na de
renovatie entree 

Voltooid
nieuw dak 

Interieur
speciaalbouw

renovatie entree 

voor uw woning. Wij adviseren u graag!

, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl, Ede (0318) 61 94 93, www.aannemersbedrijfwmaassen.nl



HARSELAAR - Vanaf begin 
2021 focust Daan zich met De 
Zonweringfabriek op het verkopen 
van zonwering aan consumenten, 
rechtstreeks vanuit de fabriek. De 
zonwering monteert de consument 
zelf. En met succes, binnen één jaar 
zijn er bijna 2.000 tevreden klanten 
die aan de hand van interactieve 
video’s zelf hun zonnescherm, 
screen of rolluik monteerden.

Als verkoper in de zonweringbranche 
was Daan al bekend met de gekte in de 
zomermaanden. ‘Om goed voorbereid 
het seizoen in te gaan, hadden we 
ruim 200 zonneschermen in standaard 
kleuren op voorraad gelegd.’ Maar dat 
het zelf monteren zo’n succes zou zijn, 
heeft zelfs de verwachtingen van Daan 
overtroffen. 
Daan, die inmiddels bedrijfsleider is, 
vertelt: ‘Nog voor het hoogseizoen 
waren de voorraadschermen al 

verkocht. Ik wist dat we een hoop 
consumenten konden helpen om zelf 
te monteren. Maar dat de vraag zo 
groot zou zijn, had ik niet verwacht.’

Zelf monteren
‘Door de consument zelf te laten 
monteren, besparen de ondernemers 
een hoop kosten. Zo hoeven er geen 
monteurs ingehuurd te worden om bij 
alle klanten langs te gaan. Dat scheelt 
niet alleen kosten, maar was ook 
planningstechnisch erg interessant.’ 
Dat is dan ook direct het voordeel 
voor de klant: Een lagere prijs zonder 
in te leveren op kwaliteit en ook nog 
kortere levertijden.

Zonder op locatie te komen, helpt het 
bedrijf wel met monteren. ‘We hebben 
geïnvesteerd in interactieve video’s. 
Per stap wordt precies verteld wat je 
moet doen.’ De ervaringen zijn goed, 
dat laten ook de ruim 150 positieve 

reviews op Google zien. Iedereen 
die het niet erg vindt om te klussen, 
lukt het prima om de zonwering zelf 
te monteren. Zo geeft Daan aan: 
‘Eindstand is dat de klant altijd trots is 
op wat hij zelf aan de muur geschroefd 
heeft. Al die positieve reacties, daar 
doe ik het voor.’

Focus op duurzaam
‘We merken dat zonwering een 
steeds belangrijkere rol speelt 
doordat iedereen zijn woning wil 
verduurzamen’. Met een rolluik blijft 
de temperatuur in huis in de zomer 
tot wel 7 graden lager. Daarmee is 
de investering van zonwering snel 
terugverdiend op de energierekening. 

De focus van duurzaamheid gaat verder 
dan het verduurzamen van het huis. 
Ook de zonwering zelf, is volledig 
energieneutraal verkrijgbaar. ‘We 
zien dat zonwering op zonne-energie 
steeds populairder wordt.’ Dankzij 
een zonnepaneel aan de voorzijde, 
werkt de motor volledig op zonne-
energie. Over voldoende daglicht hoef 
je je geen zorgen te maken. Bewolkt 
daglicht is al voldoende om de accu 
vol te houden. De accu wordt vol 
geleverd en op een volle accu heeft 
de zonwering 100 bewegingen op en 
neer!

De zonwering op zonne-energie, ook 
wel solar zonwering, is niet alleen 
populair door de duurzaamheid, maar 
ook omdat deze nog gemakkelijker 
te monteren is. ‘Bij solar zonwering 
hoeft er niet naar binnen geboord te 
worden en heb je geen kabelgoten aan 
de muur! Daardoor is het monteren 
van zonwering bijna even eenvoudig 
als het ophangen van een schilderijtje’, 
lacht Daan. 

Ben jij al volledig voorbereid op de 
warme zomerdagen in 2022? Via 
de website stel je eenvoudig jouw 
zonwering op maat samen. Wie voor 
maart besteld, profiteert tot 17,5% 

voorjaarskorting op solar. Zo kun je 
zeker weten in de voorjaarsvakantie 
aan jouw klus beginnen. 
Neem gerust eens een kijkje op 
www.zonwering-fabriek.nl.
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Daan Daudey van De Zonweringfabriek.

De Zonweringfabriek uit Barneveld binnen een jaar succesvol
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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!

KLEINTJES
|  ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

Te koop  gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.   06 12 03 85 53

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

SPORT
PROGRAMMA

VV Lunteren
Thuiswedstrijden  

za. 09:00 Lunteren JO13-1 - ONA ‘53 JO13-1   
za. 09:30 Lunteren JO12-1 - EFC ‘58 JO12-1   
za. 11:00 Lunteren JO17-1 - Eldenia JO17-2  
za. 12:00 Lunteren 2 - csv Apeldoorn 2   
za. 13:00 Lunteren 6 - Advendo ‘57 7   
za. 13:30 Lunteren 5 - SKV 7   
za. 14:30 Lunteren 1 - Renswoude 1

Uitwedstrijden 
 
za. 08:30 DTS ‘35 Ede JO15-6 - Lunteren JO15-2  
za. 10:15 DTS ‘35 Ede MO15-2 - Lunteren MO15-1  
za. 10:30 SKV JO15-1 - Lunteren JO15-1   
za. 11:30 RKHVV MO13-2 - Lunteren MO13-1   
za. 12:00 NSC Nijkerk VR1 - Lunteren VR1   
za. 14:30 SDC Putten 10 - Lunteren 3   
za. 14:30 Fortissimo 4 - Lunteren 7   
za. 15:15 Jonge Kracht 45+1 - Lunteren 45+1

SDS ‘55
Thuis:

za. 10:30 SDS’ 55 JO16-1 - Dos Kampen JO16-3 
za. 15:00 SDS’ 55 3 - SML 2

Uit
za. 10:15 Blauw Geel ‘55 MO15-1 - SDS’ 55 MO15-1 
za. 14:30 VEVO 1 - SDS’ 55 1

Advendo ‘57
Thuis:

za. 10:00 Advendo ‘57 JO14-2JM - sv DFS JO14-1  
za. 12:00 Advendo ‘57 2 - Sparta Nijkerk 3   
za. 12:00 Advendo ‘57 6 - Groen Wit ‘62 8   
za. 14:30 Advendo ‘57 1 - Blauw Geel ‘55 1  
za. 14:30 Advendo ‘57 4 - sv DFS 5   
za. 14:30 Advendo ‘57 5 - SKV 8

Uit

za. 08:30 VVOG JO14-2 - Advendo ‘57 JO14-1   
za. 09:00 Redichem JO11-2 - Advendo ‘57 JO11-2 
za. 10:00 SDV Barneveld JO9-5 - Advendo ‘57 JO9-2 
za. 10:30 CHRC JO17-1 - Advendo ‘57 JO17-1   
za. 12:30 SKV MO19-1 - Advendo ‘57 MO19-1   
za. 13:00 Lunteren 6 - Advendo ‘57 7   
za. 14:30 SDV Barneveld 7 - Advendo ‘57 3   
za. 14:30 vv Ede/Victoria 5 - Advendo ‘57 8   
za. 15:00 Albatross JO19-1 - Advendo ‘57 JO19-1

06 21  61  3 3 7 7  |   W W W.E-S T E R.BI Z

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

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Wo 16 februari, 19:30 of 20:45 uur  
DORPSRAAD VERGADERING 
Vooraf aanmelden 
dorpsraad@lunteren.com 
Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 
_____________________________ 
Do 17 februari, 20:15 uur  
RAGAZZE QUARTET  
& MARTIJN CORNET 
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, Ederveen 
_____________________________ 
Vr 18 februari, 20:15 uur  
Theaterconcert VAN DIK HOUT 
www.cultura-ede.nl 
_____________________________ 
Vr 18 februari, 12:00 uur  
BINGO 
Met voorafgaand een lunch. 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
www.lunterenaktief.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/ 
_____________________________ 
Za 19, 23 en 27 februari, 14:00 uur  
WINTERWANDELING MET SOEP 
Groot Ginkelseweg 2a, Ede 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 19 februari  
WANDELLANG 
Nationaal Park De Hoge Veluwe 
www.hogeveluwe.nl 
 
 

_____________________________ 
Di 22 februari, 12:00-13:00 uur  
OPEN EETTAFEL 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, 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, 11:00 uur  
HISTORIE VAN DE 
MAURITSKAZERNE 
Wandel en lunch 
Verbindelaarsweg 51a, Ede 
www.smaakparkede.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari, 14:00-15:30 uur  
BETER KIJKEN  
IS BETER FOTOGRAFEREN 
Workshop voor alle leeftijden, met 
eigen mobiel of camera's Museum. 
Aanmelden via museum of  
piaverduijn@hotmail.com 
www.museumlunteren.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari  
MOSSENEXCURSIE 
www.hogeveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 26 feb., Start: 09:00-11.30 uur  
WINTERWANDELING 6 of 11 km 
Door het Luntersche Buurtbosch. 
Vooraf aanmelden. 
Lage Veldweg 10, Lunteren 
www.timotheos.nl/winterwandeling 
_____________________________ 
 
Meer activiteiten op 
www.wegwiesinlunteren.nl 

€37,50
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

De uitslag van het koersballen in 
Buurtcentrum De Schakel van 14 februari is:
 
Henk Versteeg – 17 punten
Marie v/d Top – 17 punten
Carin Boonstoppel – 16 punten
Rita Kelderman – 11 punten
Ada Brouwer – 10 punten
Annette v/ Wind – 7 punten
Riek v/d Pol – 7 punten
Mies Ruttenberg – 5 punten
Marjan v Donkelaar – 2 punten

Koersbal

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 
10 Februari van “De Kastanjehof” in het
Kulterhus in Wekerom.
 
Dik v.Dijk – Jannie Broekhuizen 21 pt.,
Gerrit d.Wit – Bertus Broekhuizen 16 pt.,
Evert v.Butselaar – Corrie v.d.Krol 15 pt.,
Ger v.d.Berg – Jannie Meulenkamp 14 pt.,
Kees Meulenkamp – Geertje Theunissen 12 
pt.,
Jaap v.d.Krol – Dicky v.Voorthuizen 8 pt.,
Helmert v.Voorthuizen – Coos v.Laar 5 pt.,



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. A. Schroten 
(Barneveld), 18.30 uur: ds. A. Bloemendal 
(Barneveld)
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09.30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman 
(H.D.), 16:30: ds. P. den 
Ouden Zie ook: www.
hhglunteren.nl.
Geref. Kerk Oranjes-
traat (Online): zo.: 10.00 
uur: ds. C. Oosterveen, 
19.00 uur: ds. D.R. Juijn 
(Delden)

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. T. Schutte (Bennekom) , 19.00 uur,  dhr.. J. 
Kroon (zangdienst).
Molukse Evang. Kerk: zo: 10.00 uur: ds E. 
Pattij
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: 
Marianne Praag (viering).
Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 

uur: Prop. Neervoort (IJsselmuiden), 18.30 
uur: ds. G. van Goch (Scherpenzeel). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. N. P. J. Kleijberg (Veenendaal), 18.30 
uur: ds. M van Reenen (Oldebroek). 

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

19.00 uur: Leesdienst

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: ds. H. J. Donken (Wierden), 
15.30 uur: ds. D. A. Schroten 
(Renswoude)

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: H. I. Me-
thorst (Apeldoorn), 18.30 uur: ds. P. 
Molenaar (Lunteren).

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Kapt. J. van Dijk 
(Veenendaal).

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

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

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

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

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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Valentijnsdag

Romantiek bloeit op bij geduld, 
subtiliteit en geheimzinnigheid.

Op de 14e van deze week 
vallen kaartjes van onbekende 
lovers op de deurmatten.Maar 

Valentijnsdag is natuurlijk 
ook dè dag bij uitstek om de 

romantiek een impuls te geven.
Om het even wat de duur van het 
verbond is. Van prille koppels tot 
diamant gehuwden Cupido gaat, 
hopelijk, aan niemand voorbij..
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 20 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 

Zoals u wellicht op ons social media account op Instagram heeft kunnen lezen zijn er sinds 1 januari 
2022 al 5 woninginbraken gemeld.  
Deze woninginbraken hebben plaats gevonden in het op de foto gecentreerde gedeelte.

Middels dit bericht willen wij u nogmaals attenderen op de volgende preventietips:

 - Laat uw woning bewoond ogend achter.
 - Zorg dat er in de avonduren een lamp aan staat.
 - Licht uw buren in als u van huis gaat.
 - Sluit alle ramen en deuren af als u weg gaat.
 - Leg waardevolle goederen niet in het zicht.
 - Ziet u iets verdachts? Bel 112!!!

Helaas zien en horen wij te vaak achteraf dat bewoners verdachte personen in de buurt hebben zien 
lopen maar dat 112 niet is gebeld. Beste inwoners; BELLEN!!! Wij komen liever een keer te veel 
dan dat wij niet gebeld zijn.

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en overige misdrijven. 
Heeft u een of meerdere camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het alstublieft 
weten. U kunt uw camera aanmelden via de website www.politie.nl/cib

Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken 
aan het oplossen van misdrijven. 
Samen houden wij Lunteren veilig! 

Wijkagenten Petra van Uunen & Ilco de Ruijter

Van de wijkagent …..

 

 

 

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

In de actie!  
 

 

STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 

 

 

 

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

In de actie!  
 

 

STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 
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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
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supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl
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Vin De France 
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van Rinsum�/�Schras  9 // Ederveen // T: 0318 578578
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.
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Geldig in week 45 zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS
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PLUS 
Blauwe bessen 
of frambozen
Schaaltje 125 gram, 
combineren mogelijk
2 schaaltjes **
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 
2 schaaltjes à 125 gram

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    

plus.nl Openingstijden: ma - zo - 

 

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00
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Spaar nu alle
20 Kruiden Sje�es.
Kweek je eigen kruiden en laat zien wie de Sjef is.
Van zondag 1 september t/m zaterdag 5 oktober 
2019 ontvang je bij elke 15 euro aan boodschappen* 
een gratis Kruiden Sje�e. Kijk voor lekkere recepten 
en de actievoorwaarden op plus.nl/sje�es

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

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

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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