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‘Know Limits’ leert jongeren wat 
grensoverschrijdend gedrag is 

Autobedrijf Gebr. Van Harn 75 jaar in Lunteren

V.l.n.r Stefan, Willem en Gijs van Harn.

LUNTEREN - Net na de Tweede 
Wereldoorlog in 1947 richtte Gijs 
van Harn, de vader van Gijs en 
Willem en de opa van Stefan, de 
autogarage op. Dat dit jaar 75 jaar 
bestaat.

“Na de oorlog zijn vader opvolgen als 
boer zat er niet in omdat mijn vader 
astmatisch was moest hij iets anders 
gaan doen”, vertelt Willem. 

“Eerst gaf hij autorijles en later reed 
hij nog even op de taxi. Maar al snel is 
hij van lievenleed de auto’s ingegaan.” 

In de jaren na de oorlog was er een 
groot tekort aan grondstoffen en 
lagen veel fabrieken in puin, om die 
reden werd er met alles gewerkt wat 
voor handen lag. “Hij begon met het 
ombouwen van A-Fords naar trekkers. 
Zodat die het paard voor de wagen kon 
vervangen”, vertelt Willem over het 
begin van het bedrijf. 

Huidige Pand
Het pand aan de Veenstraat werd in 
1964 gebouwd en vormt vandaag 
de dag nog steeds de basis van het 
bedrijf. In 1987 namen de broers Gijs 

en Willem het bedrijf over en sinds 
een aantal jaren is Stefan, de zoon van 
Willem, werkzaam in de autogarage. 
Het bedrijf is bewust kleinschalig en 
bedient een hele hechte klantenkring. 
“Van de week was er een klant die 
vertelde dat hij er al 60 jaar komt en 
nog nooit bij een ander is geweest”, 
vertelt Gijs die zelden tot nooit 
problemen met zijn klanten heeft 
gehad.

Caravans en Oldtimers
Sinds 2006 houdt het bedrijf zich ook 
bezig met de in-verkoop en onderhoud 
van caravans. Dit begon in eerste 
instantie uit noodzaak omdat Willem 
door lichamelijke klachten niet meer 
goed kon sleutelen. Later groeide dit 
uit tot een vaste tak binnen het bedrijf 
en loopt het goed. 

Dat de mannen gepassioneerd zijn 
over auto’s komt wel in het gesprek 
naar voren. Zo is Stefan na een reis 
door Normandië verslingerd geraakt 
aan legerjeeps. Hij kocht een Nekaf 
jeep waar hij graag aan sleutelt en in 
rijdt. Ook de broers hebben een passie 
voor mooie oldtimers. “Ouwe meuk is 
leuk”, sluit Willem lachend af. 

Het bedrijf hoopt nog lang zijn klanten 
te helpen en is niet bang voor de 
toekomst. “De afgelopen 75 jaar is het 
ook goed gegaan.” 

De Triangel naar De Efteling

Trouwbijlage
Deze week in de krant een speciale 
trouwbijlage boordevol trouwideeën.

Harriët van Omme en Lenie Kap van Know Limits.

REGIO – Samen met Harriët van 
Omme leert Lenie Kap jongeren 
bewust te worden van hun grenzen. 
Dit doen ze o.a. door voorlichtingen 
te geven op scholen en in kerken. En 
door het geven van trainingen.

Zelfwaardering en grenzen
Know Limits leert jonge meiden 
alles over weerbaarheid en grenzen 
aangeven. Een belangrijk aspect hierin 
is volgens Lenie zelfwaardering. 
“Als jij onzeker bent over jezelf en 
niet goed weet wie je bent, wat je 
fijn vindt en niet fijn vindt. Of als je 
denkt dat je niet de moeite waard bent 
en dat het niet uitmaakt hoe ze met je 
omgaan. Dan kun je ook geen grenzen 
aangeven”, legt Lenie uit over de 
relatie tussen de twee. 

De trainingen die zij hiervoor geven 
zijn ‘Meiden in Beweging’ en ‘Jij 
bent Uniek’. De eerste wordt gegeven 
door Harriët van Omme en Ankie 
Hendrikson van Sport Service Ede. 
‘Meiden in Beweging’ richt zich op 
meiden tussen de 10 en 12 jaar. ‘Jij 
bent Uniek’ wordt gegeven door 
Lenie Kap en richt zich op meiden 
tussen 14 en 18 jaar. Beide trainingen 
richten zich op meiden uit Harskamp, 
Otterlo, Wekerom, de Valk, Lunteren 
en Ederveen.

In gesprek gaan
Naast lessen, voorlichtingen en 
trainingen gaat Lenie ook in gesprek 

met de jongeren. Dit doet zij door ze op 
te zoeken in keten, de jeugdgroep van 
de kerk en andere vindplekken. Vooral 
in keten merkt Lenie dat grenzen snel 
vervagen. “Als er alcohol in het spel 
is dan vervagen je grenzen. En weet je 
vaak ook niet meer goed wat je doet. 
En dan kom je makkelijker van het een 
in het andere terecht”, legt Lenie uit 
over de gevaren rondom drankgebruik.

“Als ik met een collega van Alcohol 
en drugspreventie naar een keet 
ga, dan praten we met jongens en 
meiden hierover. Als een jongen dan 
bijvoorbeeld zegt: ‘Hee slet! Pak eens 
wat drinken voor mij’. En ze gaat 
dat vervolgens ook nog doen. Dan 
vragen we: “Wat vinden jullie hier nou 
van?’, en voeren we hier een gesprek 
over.” Op deze manier probeert Lenie 
jongeren bewust te maken van hun 
gedrag. 

Daarnaast gaan ze ook in gesprek 
met leerkrachten, kerkelijk 
werkers en ouders. Zo geven zij 
deskundigheidsbevorderingen aan 
kerkelijk werkers en leerkrachten 
over hoe zij met jongeren over dit 
onderwerp in gesprek kunnen gaan. 
Ook wordt er advies gegeven aan 
ouders. Deze hulp bieden ze door met 
ouders en hun tiener(s) in gesprek te 
gaan. 

Wil je meer weten over de organisatie 
ga dan naar www.knowlimits.nu.

LUNTEREN – Gisterochtend, 
dinsdag, beleefden bewoners van de 
Kerkhoflaan een ongekende invasie. 
Niet minder dan zes bussen vonden 
er hun plek, om alle leerlingen van 
CNS De Triangel naar De Efteling te 
brengen.

Dit dagje uit is een onderdeel van 
de feestweek vanwege het 30+1 
jarige bestaan van deze basisschool. 
Vanwege de coronamaatregelen moest 
de viering van het jubileum een jaar 
worden uitgesteld.
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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 08 - maandag  21 feb. t/m zaterdag 26 feb )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

Belegen kaas €8.95
per kilo

€2.29

boerenmetworst

Pepercervelaatworst
100 gram

€1.99
Italiaanse parma ham

100 gram

€0.99
zalmsalade      

€14.95Bildstar aardappelen 25 kilo

Tafelzeil:
Op maat afgesneden; grote keus
Ook doorzichtig      (€4,99 per meter)
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FAMILIEBERICHTEN

dubbelfrisss appel-perzik    

Bananen 

Debic Slagroom

100 gram

1,5 ltr.

per kilo €1.25

700ml.

€7.95
Per mtr.

 
 

  
 
 
 
Het behaagde de Heere, tot onze diepe droefheid, op Zijn tijd, uit ons midden weg te nemen, 
mijn innig geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, groot- en 
overgrootvader 
 

Gijsbert Bouw   
echtgenoot van Hendrika Bouw - Blankestijn 

 
in de leeftijd van 89 jaar. 

   
Barneveld:  

 
Barneveld: 

 
 

Wijk en Aalburg: 
 
 

Ederveen: 
 
 

Lunteren: 
 

 
Ederveen: 

 
 

 
H. Bouw – Blankestijn 
 
Jan Bouw 
Ietje Bouw – Pul 
 
Joke van de Kamp – Bouw 
Jan van de Kamp 
 
Kees Bouw 
Annette Bouw – van Lagen 
 
Bert Bouw 
Hennie Bouw – van Harten (in liefdevolle herinnering) 
 
Grada van den Bosch – Bouw 
Gert van den Bosch 
 
Klein- en achterkleinkinderen 
 

 17 februari 2022 
Koterweg 1 kamer 5                             
3772 BB Barneveld 
                         
De begrafenis heeft plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Ederveen.  
 
  
  
 

Het inloopspreekuur wordt u gratis 
aangeboden door:

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

Elke laatste vrijdag van de maandgratis advies

Uw partner in ondernemen               www.odg-accountants.nl

Het inloopspreekuur wordt u gratis 
aangeboden door

Elke laatstevrijdag van de maand
gratis advies 

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

Het verdriet en gemis blijven, maar de vele blijken van medeleven 
en uw gebeden na het overlijden van mijn innig geliefde man, 
onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Evert Lagerweij
hebben ons goed gedaan.
Hiervoor willen wij u bedanken. 

G. Lagerweij-Koudijs
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind

Lunteren, februari 2022

Marianne Panties 35 den 3 paar €10,-
Oranjeband tuinzaden weer uit voorraad leverbaar

€1.95

€2.39
100 gram

€7.50
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Iedereen maakt foto’s en selfies. Maar: Hoe maak je betere foto’s? 
We beginnen de middag met een stukje theorie.
Waar kun je op letten als je fotografeert (lichtinval, compositie, kleuren en 
standpunt). Vervolgens bekijken we de fototentoonstelling. 
Daarna gaan we zelf fotograferen met allerlei oefeningen en experimenten. 

Fotograferen is verhalen vertellen.
Neem 3 dingen mee die bij jouw hobby of interesse horen bijvoorbeeld voorwerpen 
of kledingstukken. Voor camera’s wordt gezorgd.
Als je met je eigen camera, telefoon of iPad wil werken, kan dat.
De workshop wordt begeleid door Cobie van de Ven van het Digitaal Laboratorium. 
De workshops worden geven op zaterdag 26 februari en woensdag 2 maart en 
duren van 14.00 tot 15.30 uur. Tot 18 jaar zijn er geen kosten, boven de 18 jaar 
zijn de kosten zes euro of museumjaarkaart. De workshops zijn van 10 jaar en 
ouder en opgeven doe je middels de website.

Zoutewelle Boeken vijf jaar: 
Mensen met elkaar verbinden
Henk de Rooy

EDERVEEN – Vijf jaar Zoutewelle 
Boeken in Ederveen is vijf jaar 
vasthouden aan je eigen identiteit 
als christelijke boekhandel. H 
André en Gerda Zoutewelle zijn 
erin geslaagd dit vanaf het begin, 
15 februari 2017, vast te houden. 
En …, met resultaat. “Het was een 
uitdaging hoe wij als christelijke 
boekhandel de mensen zouden 
kunnen bereiken. Al was het in het 
begin soms wel moeilijk, maar het is 
ons, samen met een trouwe en vaste 
klantenkring, gelukt.”Van dinsdag 
1 maart t/m zaterdag 5 maart staan 
er diverse activiteiten gepland in de 
winkel aan de Hoofdstraat 202 in 
Ederveen.

Klanten adviseren
Jarenlang waren André en Gerda in 
christelijke kringen bekend van de 
tweedehands boekenschuur bij hun 
huis aan de Meikade. De kans om 
met een echte boekenwinkel aan de 
Hoofdweg te beginnen, was een hele 
stap. De liefde voor het christelijke 
boek wisten zij over te brengen op de 
klanten. 
“Er is een breed aanbod voor jong 
en oud waar wij een weloverwogen 
keuze in maken die aansluit bij onze 
doelgroep. Het mooie van dit vak is 
dat je klanten kunt adviseren en ze 
tegelijkertijd een boodschap mee kan 
geven. Dat wordt op prijs gesteld. 
Soms komen mensen terug om te 
bedanken voor het advies. Kijk daar 
spreekt een stuk waardering uit en 
daar doen wij het ook voor.”Hiermee 
typeert André de kracht van het 
adviseren ten opzichte van het online 
bestellen van boeken. “Wij weten 
van de inhoud van boeken en willen 
teleurstellingen onder de mensen 
voorkomen.”

Pubers bereiken
Het gesprek komt op jongeren en hun 
gebrek aan motivatie om een boek te 
lezen. Op een bepaalde leeftijd wordt 
lezen niet als stoer gezien. Kortom hoe 
bereikt Zoutewelle deze doelgroep, die 
toch de boekenlezers van de toekomst 
moeten worden.André lachend: “Het 
is een hele uitdaging om jongeren, 
met name de pubers, te bereiken. Een 
voordeel is dat wij zelf pubers hebben 
en zo weten wat ze willen lezen. In 
onze voorraad hebben we titels die 
deze doelgroep zeker aanspreekt. 
Zoals boeken van Jan Willem Blijdorp 
(o.a. De drie avonturiers, Dave Woods, 
dubbelspion, Floris de minstreel, 
Problemen, Bijbeltijd), of de serie 
Markus Ryker van Joel C. Rosenberg. 
Je merkt bij ze hen dat er wel interesse 

is en wanneer je ze eenmaal in de 
winkel hebt, vertel je hun over de 
inhoud van een boekenserie en nemen 
ze het advies meestal wel aan.”

Mogelijk dat ook de literaire titels in 
het aanbod bij Zoutewelle Boeken 
jongeren over de drempel van 
de winkel helpen. En niet alleen 
jongeren, maar ook de oudere klant 
waardeert het. “Door het aanbod te 
verbreden, overigens zonder af te 
wijken van onze identiteit, ontstaat 
er een bewustwording van onze 
samenleving. Bijvoorbeeld: Wat heeft 
de Tweede Wereldoorlog ons gebracht; 
De ongelijkheid in de wereld en andere 
thema’s die momenteel spelen.”

Tweedehands titels
Het begon is een schuur met 
tweedehands boeken. Deze zijn 
gebleven. In de winkel is er een ruim 
aanbod van tweedehands titels. Op 
de tafel waaraan ik André spreek is 
met moeite ruimte te vinden voor het 
notitieblok. Een ruime plaats nemen 
vijf stapels van net ingebrachte boeken 
in. Die moeten hun weg nog naar de 
tweedehands schappen vinden.“Je 
merkt wanneer het weer wat minder is. 
Mensen komen dan bij de tweedehands 
boeken kijken en nemen wat mee om 
de regenachtige dagen door te komen. 
Het kan voor kinderen een opstap zijn 
naar regelmatig lezen.
”Naast boeken kan men in de 
winkel ook terecht voor onder meer: 
cadeauartikelen, spellen, puzzels, 
Elma van Vliet, wenskaarten e.d. Een 
breed aanbod dat Zoutewelle Boeken 
in de achterliggende vijf jaar tot een 
begrip heeft gemaakt. En…, wat 

bijzonder maakt, is dat het een groei 
is geweest ook in de achterliggende 
tijd met coronamaatregelen.Kijk eens 
op de site van de boekwinkel: www.
zoutewelleboeken.nl

Speciale kleurplaat
Zoals aangegeven in de feestweek 
vanwege het eerste lustrum van 1 t/m 5 
maart. “Het is een week waarin we de 
waardering naar onze klanten willen 
laten blijken. Kinderen kwamen 
al binnen met de vraag of we weer 
vertellingen gaan doen. Voor kinderen 
hebben wij een speciale kleurplaat 
laten ontwerpen door illustrator Daan 
van Oostenbrugge. Deze is vanaf 
heden bij ons in de winkel af te halen. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Verder 
stimuleren we kinderen met leuke 
activiteiten.”

Woensdag 2 maart is er een avond voor 
vrouwen met als thema: ‘Vrouwen 
hier – Vrouwen daar’. Rina Molenaar, 
betrokken bij Woord en Daad, is 
de gastspreekster.Donderdagavond 
3 maart is gereserveerd voor de 
leeskring voor mannen met een thema 
dat velen zal aanspreken: ‘Verlangen 
naar een dieper gebedsleven’.Voor 
beide avonden is aanmelden verplicht. 
Dit kan via de site van Zoutewelle 
Boeken.

Verstopte boek
Speciale aandacht vraagt een 
kinderspeurtocht naar het verstopte 
boek. Ergens in Ederveen (openbare 
ruimte, red.) is een kinderboek 
verstopt. De vraag is: Wie de vinder en 
winnaar wordt van dit boek. Zaterdag 
vijf maart zullen we dit weten.
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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!

Sleeën

Dat was vroeger sneeuwpret met een slee aan een touw en een vriendje trok dat 
voort. Tot mijn 12e kwam ik niet verder dan dat. De straat was zo plat als een 
dubbeltje en verder dan het maken van een hoop sneeuw met daarachter een zelf 
gemaakt ijsbaantje door er steeds over heen te glijden kwam ik niet. Het was 
wel leuk en je ging door tot je naar binnen moest.

Later heb ik nog eens een keer in Oostenrijk gerodeld op een echte houten rodel. 
De weg af naar het pension. Dat ging al wat harder en ze hadden mij niet gezegd 
dat wanneer je een bocht naar links maakt, je dan je linkervoet even aan de 
grond moet zetten. 

Ik dacht rechts en dan duw je jezelf naar links, maar zo gaat het niet. Daar was 
ik snel achter. Remmen is het meest eenvoudig, je trekt je slee omhoog en je 
staat stil. De volgende avond in Oostenrijk deden we het met vuilniszakken. Je 
gaat op een lege zak zitten en dan de helling af. Ik raad het u niet aan.

Ik moest er allemaal aan denken toen ik Kimberley Bos met haar kin 8 centi-
meter boven het ijs in ongeveer een minuut tijd met 130 km per uur door de 
Chinese ijsschacht in Yanqing zag gaan. De spanning was te snijden in de Van 
der Knaap Topsporthal. Met ca 100 mensen kijken naar die ene minuut van 
de 4e heat. Dat was topsport en wat 
heeft zij er voor getraind! Eindeloos 
getraind op de baan van Climax en 
op Papendal, steeds weer die start. En 
al dat doorzetten is beloond met een 
Olympische medaille met de prachti-
ge kleur brons!

Zo’n winnaar heb je niet elke dag in 
je gemeente. We gaan haar nog in 
het zonnetje zetten. Bij het schrijven 
van deze column weet ik dat moment 
nog niet, blijf de online berichtgeving 
erover volgen, via EdeStad of de 
gemeentelijke pagina: www.ede.nl
                                       

Workshop fotografie in Museum Lunteren

Met ingang van dit jaar zijn er 
enkele veranderingen in het bestuur 
van de Stichting Het Luntersche 
Buurtbosch doorgevoerd.

Voorzitter Henk Luchtmeijer droeg 
m.i.v. 1 januari de voorzittershamer 
over aan Jan Bos. Jan Bos is goed 

bekend met de werkzaamheden van 
Het Luntersche Buurtbosch. Hij was 
in het verleden al een flink aantal 
jaren voorzitter van de Vrienden 
van het Luntersche Buurtbosch.
Henk Luchtmeijer, vanaf 2008 
bestuurslid en vanaf 2016 voorzitter, 
zal vooralsnog deel uitmaken van het 

bestuur, waarbinnen hij een aantal 
specifieke projecten zal behartigen.
Ab Welgraven legt per 1 maart zijn 
bestuursfunctie definitief neer. Ab 
is vanaf 2003 bestuurslid van de 
stichting, waarvan hij van 2008 t/m 
2016 de voorzitter was.

Ab zal zijn rol als voorzitter van het 
bestuur van Platform De Goudsberg, 
Middelpunt van Nederland, waarin 
hij namens de stichting zitting 
heeft, blijven vervullen.Wanneer de 
corona-situatie het weer toelaat zal 
er op gepaste wijze afscheid worden 
genomen van Ab Welgraven.

Het Luntersche Buurtbosch bestuurswisselingen 2022

Hema Lunteren leukste Hema van de regio

Vrijdagochtend 18 februari werd Hema Lunteren blij verrast.
Gekozen tot de gezelligste, leukste en klantvriendelijkste winkel van de regio.

Daarom krijgen al hun klanten op donderdag 24, vrijdag 25 en 
zaterdag 26 februari: bij besteding van € 5,00 een shoppertas cadeau! 

André en Gerda Zoutewelle.                                     Foto: Henk de Rooy
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Spannende vertelling voor 
kinderen vanaf 8 jaar! 

 

Maarten Brand vertelt een verhaal 
Woensdagmiddag 2 maart om 14.30 in 

de winkel 

 

  

 

‘Vrouwen hier – vrouwen daar’ 

Rina Molenaar (Woord en Daad) 
neemt ons mee in dit thema tijdens de 

vrouwenavond 
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Hartelijk welkom tijdens onze 
feestelijke week van D.V. 
dinsdag 1 t/m zaterdag 5 maart  

• Activiteiten voor jong & oud 
• Een goodiebag  voor elke klant 
• Interessante aanbiedingen 
• 10% korting op 2e hands boeken 

   

 

 

 

 

 

Woensdag 2 maart om 20.00 

Winkel Zoutewelle Boeken 

Kleurwedstrijd! 
Speciaal voor ons jubileum heeft  

illustrator Daan van Oostenbrugge  
een kleurplaat gemaakt!  

Doe mee en wie weet win jij een 
prijs! 

Kom de kleurplaat halen 

Voor de mannen leeskring en de vrouwenavond is vooraf aanmelden verplicht 
via onze website of info@zoutewelleboeken.nl 

Hoofdweg 202 | 6744 WR Ederveen | www.zoutewelleboeken.nl | T: 0318 -54 88 55 

 

Je hoort veel mensen klagen over hun 
gebed. Het gevaar van gewenning, het 
gebedsleven ontbreekt. Hoe komt hier 

verandering in? Herken je dit? 

Wij starten een leeskring voor mannen met 
het boek van Andrew Murray ‘Verlangen 

naar een dieper gebedsleven’  
Gods antwoord op biddeloosheid 

  Start: Donderdag 3 maart om 20.00 
Kosten: € 25,- (boek inbegrepen) 
Locatie: winkel Zoutewelle Boeken 

 

dfdd 

5 jaar 

Spannende vertelling voor 
kinderen vanaf 8 jaar! 

 

Maarten Brand vertelt een verhaal 
Woensdagmiddag 2 maart om 14.30 in 

de winkel 

 

  

 

‘Vrouwen hier – vrouwen daar’ 

Rina Molenaar (Woord en Daad) 
neemt ons mee in dit thema tijdens de 

vrouwenavond 

 

 

 

 

d 

Hartelijk welkom tijdens onze 
feestelijke week van D.V. 
dinsdag 1 t/m zaterdag 5 maart  

• Activiteiten voor jong & oud 
• Een goodiebag  voor elke klant 
• Interessante aanbiedingen 
• 10% korting op 2e hands boeken 

   

 

 

 

 

 

Woensdag 2 maart om 20.00 

Winkel Zoutewelle Boeken 

Kleurwedstrijd! 
Speciaal voor ons jubileum heeft  

illustrator Daan van Oostenbrugge  
een kleurplaat gemaakt!  

Doe mee en wie weet win jij een 
prijs! 

Kom de kleurplaat halen 

Voor de mannen leeskring en de vrouwenavond is vooraf aanmelden verplicht 
via onze website of info@zoutewelleboeken.nl 

Hoofdweg 202 | 6744 WR Ederveen | www.zoutewelleboeken.nl | T: 0318 -54 88 55 

 

Je hoort veel mensen klagen over hun 
gebed. Het gevaar van gewenning, het 
gebedsleven ontbreekt. Hoe komt hier 

verandering in? Herken je dit? 

Wij starten een leeskring voor mannen met 
het boek van Andrew Murray ‘Verlangen 

naar een dieper gebedsleven’  
Gods antwoord op biddeloosheid 

  Start: Donderdag 3 maart om 20.00 
Kosten: € 25,- (boek inbegrepen) 
Locatie: winkel Zoutewelle Boeken 

 

dfdd 

5 jaar 

Spannende vertelling voor 
kinderen vanaf 8 jaar! 

 

Maarten Brand vertelt een verhaal 
Woensdagmiddag 2 maart om 14.30 in 

de winkel 

 

  

 

‘Vrouwen hier – vrouwen daar’ 

Rina Molenaar (Woord en Daad) 
neemt ons mee in dit thema tijdens de 

vrouwenavond 

 

 

 

 

d 

Hartelijk welkom tijdens onze 
feestelijke week van D.V. 
dinsdag 1 t/m zaterdag 5 maart  

• Activiteiten voor jong & oud 
• Een goodiebag  voor elke klant 
• Interessante aanbiedingen 
• 10% korting op 2e hands boeken 

   

 

 

 

 

 

Woensdag 2 maart om 20.00 

Winkel Zoutewelle Boeken 

Kleurwedstrijd! 
Speciaal voor ons jubileum heeft  

illustrator Daan van Oostenbrugge  
een kleurplaat gemaakt!  

Doe mee en wie weet win jij een 
prijs! 

Kom de kleurplaat halen 

Voor de mannen leeskring en de vrouwenavond is vooraf aanmelden verplicht 
via onze website of info@zoutewelleboeken.nl 

Hoofdweg 202 | 6744 WR Ederveen | www.zoutewelleboeken.nl | T: 0318 -54 88 55 

 

Je hoort veel mensen klagen over hun 
gebed. Het gevaar van gewenning, het 
gebedsleven ontbreekt. Hoe komt hier 

verandering in? Herken je dit? 

Wij starten een leeskring voor mannen met 
het boek van Andrew Murray ‘Verlangen 

naar een dieper gebedsleven’  
Gods antwoord op biddeloosheid 

  Start: Donderdag 3 maart om 20.00 
Kosten: € 25,- (boek inbegrepen) 
Locatie: winkel Zoutewelle Boeken 



Woensdag 23  februari 2022

Nieuw bestuur van de Dorpsraad benoemt

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |   0318-482485

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |  0318-482992

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

WESTHOFFHUIS

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

INLOOPSPREEKUUR: GRATIS ADVIES
Vrijdag 25 februari tussen 16.00-17.00 uur 
Elke laatste vrijdag van de maand zijn, in Het West-
hoffhuis, weer enkele medewerkers aanwezig van 
Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van 
Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot 
Accountants en Belastingadviseurs. Voor al uw 
vragen op het gebied van hypotheken, (schade)
verzekeringen, belastingen, subsidies en toeslagen. 
Iedereen kan gebruik maken van het spreekuur. 
Jong, oud, particulier of (agrarisch) ondernemer. 
Vanzelfsprekend kan er buiten het spreekuur ook 
contact worden opgenomen met de kantoren. 

GOUD, KINDERCOACHING
BLIK VOORUIT!

Sinds de coronaperiode zijn er kinderen die zich 
onzeker voelen, wisselende emoties hebben en 
worstelen met allerlei vragen. 
Goud, kindercoaching heeft voor deze kinderen 
een traject dat zich richt op hun toekomst. 
Na twee jaar vol beperkingen ervaren we weer meer 
lucht en vrijheid. Dit biedt ruimte voor allerlei nieuwe 
mogelijkheden. Dit kan een kind ook overweldigen. 
Kinderen zijn onzeker over vragen als: Wat heeft 
de coronaperiode voor mij betekent? Hoe ziet het 
‘nieuwe normaal’ er nu uit? Hoe pak ik het gewone 
dagelijkse leven weer op? 
Het ene kind heeft moeite met de gevolgen van de 
coronaperiode dan het andere kind. Mogelijk heeft 
uw kind meer tijd of hulp nodig om een en ander te 
verwerken en alle emoties een goede plek te geven. 

Daar kan ik u en uw kind bij helpen. In een kort 
coaching traject begeleid ik kinderen die door alles 
rondom corona uit balans zijn geraakt. Spelenderwijs 
leert je kind ontdekken hoe hij of zij in het leven wil 
staan, zelfbewuster te worden en met een positieve 
blik de toekomst in te kijken.

Aanbieding voor de “Blik vooruit”- training: €150,-
- Kennismaking bij het kind thuis (met ouders en kind)
- Vier individuele sessies van 50 minuten in de 
 praktijkruimte van Goud 
- Afsluiting met een of beide ouders, aansluitend 
 aan de laatste sessie

Bel gerust voor een kennismaking, vragen of 
aanmelden: Nicolijn Zieleman 06-33982903

WEKEROM - De 
sloopwerkzaamheden van de 
voormalige silo in Wekerom zijn 
afgerond.  Dit zorgde voor een leeg 
gezicht in het dorp.

Reden genoeg voor Gerwin van 
Luttikhuizen om zijn drone te pakken 
en deze prachtige luchtfoto’s te 
schieten. Daarnaast sprak hij ook een 
aantal Wekerommers over de sloop.

Die meldden hem: “Een leeg gat en 
een heel vreemd gezicht dat er bijna 
niks meer staat”. Inmiddels is de sloop 
verder gevorderd en zal er binnenkort  
met de bouw worden begonnen

In de ALV van de Dorpsraad op 
20 september 2021 kreeg Arie van 
Alphen als interim voorzitter het 
mandaat om tot de vorming van 
een nieuw bestuur te komen en 
alle lopende zaken te behartigen 
betreffende de Dorpsraad Lunteren. 

Na een groot aantal gesprekken 
(kleine 70) in het najaar van 2021 
kon hij begin december een aspirant 
bestuur presenteren. Leidende 
gedachte daarbij was: vorm een 
compact bestuur 5 - 7 personen en 
na benoeming daarvan worden er een 
aantal adviesgroepen per onderwerp 
ingesteld. De coördinatoren van elke 
adviesgroep vormen een adviesraad 
voor het bestuur. Echter door de 
lockdown kon er geen Algemene 

Ledenvergadering van de Dorpsraad 
plaatsvinden tot 16 februari 2022.
De interim voorzitter gaf bij zijn 
inleidng een korte uiteenzetting over 
de werkzaamheden in de afgelopen 
periode naast het zoeken naar een 
nieuw bestuur.

Centraal stond in deze ALV de 
verkiezing van een nieuw bestuur.
De verkiezing vond plaats onder leiding 
van de ingestelde kiescommissie.
Er waren vanwege het kunnen 
ontvangen van zoveel mogelijk leden 
een tweetal achtereen volgende sessies 
belegd. De uitgebrachte stemmen 
werden in een gesloten stembus gedaan 
en door de stemcommissie na afloop 
van de beide bijeenkomsten geteld. 
De interim voorzitter ontving daags na 

deze bijeenkomsten de uitkomst van 
de stemming van de stemcommissie.
Met een zeer ruime meerderheid 
zijn het voorgestelde bestuur en de 
voorzitter in functie gekozen.

Het bestuur van de Dorpsraad Lunteren 
bestaat vanaf 17 februari 2022 uit de 
volgende personen aan wie de overige 
functies zijn toegewezen:
Arie van Alphen, voorzitter
Jaap Vaarkamp, secretaris.
Evert Schipper, penningmeester
Jan de Koning, bestuurslid, 
plaatsvervangend secretaris.
Geeske Telgen, bestuurslid.
Het nieuw benoemde bestuur dankt 
de leden voor het in hen gestelde 
vertrouwen en gaat graag als bestuur 
en team aan de slag.

LUNETEREN - Op woensdag 
16 februari bracht wethouder 
Van der Schans een bezoek aan 
het (aspirant) bestuur van de 
Dorpsraad. Inmiddels in de ALV 
bekrachtigd tot het nieuwe bestuur. 

Doel van het gesprek was 
kennismaking en het delen van de 
diverse onderwerpen. Dit structurele 
overleg werd over en weer zeer 
op prijs gesteld en zal een jaarlijks 
vervolg kennen. 

Vanuit de Dorpsraad werd (nogmaals) 
benadrukt dat vroege betrokkenheid 
en adequate informatieverstrekking 
zeer op prijs wordt gesteld. Het 
was een goede en constructieve 
bijeenkomst. 

Wethouder Van der Schans met het nieuwe bestuur.                           Foto: Henk de Rooy 

Bezoek wethouder Van der Schans aan de Dorpsraad

Sloop Coöperatie zorgt voor vreemd gezicht

Een luchtfoto van de sloop van het voormalige pand van de Coöperatie.                                Foto: Gerwin van Luttikhuizen
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BENIEUWD NAAR WELKE MOOIE PROJECTEN WIJ 
NOG MEER MAKEN? KIJK OP ONZE SITE!

BEN JIJ DE SIGNMAKER DIE WIJ ZOEKEN? 
NEEM CONTACT OP MET ROELOF 06 1980 7173 OF VIA ROELOF@RVMRECLAME.NL
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MOBIEL met behulp van anderen
VAN A NAAR B MET AUTOMOBIEL.
Een doktersbezoek, even boodschappen 
doen of op visite bij bekenden. Best 
lastig als u niet (meer) beschikt over 
een auto (rijbewijs). AUTOMOBIEL is 
de vrijwillige vervoersservice voor en 
door inwoners van de gemeente Ede. 
Er wordt gewerkt met geselecteerde 
vrijwillige chauffeurs, die oudere en 
minder mobiele inwoners vlot van deur 
tot deur brengen.

HELP ANDEREN MOBIEL ZIJN.
AUTOMOBIEL is de vrijwillige vervoersservice voor en 

door inwoners van de gemeente Ede. De oplossing voor 

mensen die zelf geen vervoer (meer) hebben en toch 

mobiel willen zijn. Doktersbezoeken, boodschappen 

doen of op visite gaan, zijn op deze manier wel mogelijk.

BRENGT U ANDEREN VAN A NAAR B?
Wij zoeken vrijwillige chauffeurs die oudere en minder 

mobiele inwoners vlot van deur tot deur willen brengen. 

Twee extra passagiers mogen gratis mee. Rijdt u graag 

en goed auto en vindt u het leuk om mensen op deze ma-

nier mobiel te houden? Wij gaan graag met u in gesprek.

HOE WERKT HET?
Word nu lid van AUTOMOBIEL en 
ontvang een gratis lidmaatschap tot 
1 juli 2022.  Daarna betaalt u €15,00 per 
jaar. U kunt na aanmelding onbeperkt 
een jaar lang vervoer aanvragen door 
te bellen naar het landelijk servicepunt 
van AUTOMOBIEL 088 – 700 41 00. 
Servicepunt AUTOMOBIEL kijkt of er 
een chauffeur beschikbaar is die u kan 
brengen en/of ophalen. U betaalt de 
chauffeur contant € 0,35 per km.

Vrijwillige chauffeur worden? 

Meer informatie en aanmelden
Doet u mee? Meer informatie en aanmelden stuur een mail 

naar info@malkander-ede.nl of bel 0318 208080.

EIGEN
RIJBEWIJS

APK+
VERZEKERING

0,35
PER KM

C

REGIO - Deze voorjaarsvakantie 
staan er weer leuke activiteiten op 
het programma voor jongeren in de 
gemeente Ede. Voor het hebben van 
een onvergetelijke vakantie, bieden 
Cultura, Malkander en Sportservice 
een divers pakket.

Sportpark Peppelensteeg in Ede
Volleybal, rugby, turnen en 
kickboksen. Je kunt het allemaal 
uitproberen in de voorjaarsvakantie 
bij SAM Sportweek Voorjaar. Je mag 
zelf kiezen of je maandag 28 februari 
of dinsdag 1 maart wilt meedoen, of 
misschien wel allebei. Er is allebei de 
dagen vier keer een clinic van één uur. 
Die wordt gegeven door verschillende 
sportaanbieders. Tussendoor wordt er 
gezorgd voor een gezonde snack. Het 
programma is voor kinderen tussen de 
6 en 12 jaar. 

Tof voorjaarskamp
Gedurende de voorjaarsvakantie is er 
een voorjaarskamp van 28 februari tot 
en met 3 maart voor jeugd en jongeren 
van 8 tot en met 15 jaar. Vanuit 
eigen huis of logerend bij een vriend 
of vriendin wordt in teamverband 
activiteiten gedaan, zoals de Mission 
Day op 2 maart, kun je deelnemen aan 
toffe workshops en via een Family 
Group meedoen aan challenges. 

Mobiele Ontmoetingsplek 
En in de hele gemeente, dus ook in de 
buitendorpen, is vrijwel dagelijks de 
MOP van Malkander te vinden. De 
plek voor jongeren om met elkaar of 
met een jongerenwerker te kletsen. 
Over leuke dingen, maar ook minder 

leuke zaken kunnen jongeren hun ei 
kwijt. Je kunt ook gamen op de PS5 of 
andere spelletjes doen. 

Vakantietour in De Dorpen
Op 2 maart start de vakantietour in 
Lunteren waar je bij de Skatebaan 
Reeënlaan aan een dansactiviteit 
kunt meedoen en gaaf kunt kijken 
met VR brillen. Het vervolg van 
de vakantietour is op 3 maart in 
Harskamp waar ’s middags meegedaan 
kan worden aan multisportactiviteiten, 
waarbij iedereen tussen de 6 en 16 
jaar verschillende sporten en spellen 
kan uitproberen zoals volleybal en 
rugby. Ook is er een knutselactiviteit 
en een dansworkshop! En op 4 maart 
eindigt de vakantietour in Otterlo, 
waar geoefend kan worden met 
mountainbiken door de bossen, leren 
dansen en knutselen. 

Zingen, Romeinse beauty
Doe mee met Middeleeuwse lol en 
ga zelf lekker aan de slag met wol 
of lekker samen koekjes bakken 

en opeten? En voor kinderen van 
verschillende leeftijden die het leuk 
vinden om (lente)muziek te maken 
en te zingen of te swingen zijn er op 
diverse dagen toffe workshops om aan 
mee te doen. Of toffe bouwwerken 
maken van lego? Bouw mee op 1 
maart! Of vind je het heerlijk om aan 
je schoonheid te werken? Heerlijk 
scrubzout, een lekker zalfje en een 
geurig parfumzakje maken leer je 
tijdens een workshop Romeinse 
beauty. 
Voor de allerkleinsten, 3+ is de 
theatervoorstelling ‘meneer Monster’ 
te zien. In het filmhuis is onder andere 
‘De Drekkies’, ‘De beste verjaardag 
ooit’ en ‘Felix op zoek naar de schat’ te 
zien. En hoe creatief ben jij met oude 
boeken? Bedenk een nieuwe kaft of 
maak er een knutselwerk van.

Meer informatie en aanmelden
Het volledige programma van de 
drie organisaties staat vermeld op de 
websites. Hier kun je ook aanmelden 
indien nodig tickets te bestellen.

Vervoersservice Automobiel 
voor en door inwoners gemeente Ede

Een doktersbezoek, even 
boodschappen doen of op visite 
gaan bij bekenden: best lastig als 
je niet (meer) beschikt over een 
auto(rijbewijs). De vrijwillige 
vervoersservice Automobiel is 
er voor en door inwoners van 
de gemeente Ede. Geselecteerde 
vrijwillige chauffeurs brengen in-
woners vlot van deur tot deur. 

Ook wethouder verkeer, Peter de 
Pater, onderschrijft dit mooie initiatief 
dat de gemeente in samenwerking met 
Malkander is aangegaan. “Dank aan 
alle vrijwillige chauffeurs. U zorgt er 
voor dat tientallen inwoners veilig, 
comfortabel en betaalbaar naar het 
ziekenhuis, een familielid of een uitje 
kunnen. Als wethouder ben ik blij 
met uw inzet en de gastvrijheid in uw 
auto!”

Voor wie is Automobiel?
Deze vervoersservice is er vooral 
voor oudere en minder mobiele 
inwoners die minder toegang hebben 
tot openbaar of regulier vervoer om 
zo langduriger thuis te kunnen blijven 
wonen, deel te kunnen blijven nemen 

aan de activiteiten of sociale contacten. 
Gratis lidmaatschap 1 juli 2022 

Wilt u ook graag vervoerd worden door 
een van de vrijwillige chauffeurs? Tot 
1 ju-li 2022 kunnen nieuwe deelnemers 
een gratis Automobiel lidmaatschap 
krijgen. Daarna kost het € 15,00 per 
jaar. Na aanmelding kunt u onbeperkt 
een jaar lang vervoer aanvragen. Per 
rit be-taalt u de chauffeur € 0,35 per 
km. 
Vrijwillige chauffeurs gezocht
Om inwoners te kunnen vervoeren 
zijn er vooral in de buitendorpen van 
de gemeente Ede chauffeurs nodig. 
Bent u op zoek naar fijne en zinvolle 
vrijetijdsbesteding, word chauffeur 
bij Automobiel. U kunt aangeven 
wanneer u zich wil inzetten  voor deze 
geweldige vervoersoplos-sing voor 
inwoners die moeilijk toegang hebben 
tot overig vervoer. 

Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen over het lidmaatschap of 
vrijwilliger worden, bel met 0318 – 
208080 of stuur een mail naar 
info@malkander-ede.nl 

Ga mee met de vakantietour in de voorjaarsvakantie!

Meerdere keren per week krijg ik vervoer van Automobiel. Meestal met 
dezelfde chauffeur, soms iemand anders, maar altijd is het contact erg prettig. 
Eerder kon mijn man nog rijden, maar nu dit niet meer lukt, ben ik van anderen 
afhankelijk voor vervoer. Automobiel zorgt ervoor dat ik niet steeds familie of 
buren hoef te vragen en maakt mij mobieler. Mijn ervaring met Automobiel is 
zo positief, dat ik het iedereen van harte kan aanbevelen.

Sija S. inwoner Ede

Inwoner van Ede over de service



Verkiezingsavond van de
Gereformeerde Beginsel Partij
Gemeente Ede

Tevens is er een spreker met als 
onderwerp: ‘zorgen in gezin, Kerk
en politiek’.

* De corona maatregelen
   worden gehanteerd.

Het Laar 1, Wekerom
Start vanaf 19.45

D. V. DONDERDAGAVOND 24 FEB.

Lekker veel 
voordeel

Maandag

€ 2,-

Dinsdag

€ 7,95

Donderdag Elke dag

€ 5,- € 6,95

Licht meergranen brood Brooddag, 4 broden (wit,tarwe, tarvo 
en/of volkoren)

4 appelmeisjes Bollenpakket (6 witte bollen, 6 
tarwe bollen & 6 krentenbollen)

Bakkerij van Voorthuizen - Dorpsstraat 147 Lunteren - 0318 48 22 25

stem SGP, stem lijst 1

VAN HARTE WELKOM!

VERKIEZINGSAVOND

In gesprek over landbouw

2 MAART    19.30    ‘T HEK    LUNTEREN

Gerrit 
Flier

LIJSTTREKKER SGP

Gerrit 
Averesch

STATENLID SGP

Waarde voor de toekomst



Foto’s zijn gemaakt:
in week 6 van 2022

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

het KIJKEN bezien
het silogebouw te Wekerom voor de sloop februari 2022)



         Huisartsenpraktijk Lambers    Maandag 28-02-2022

         is gesloten wegens vakantie    Maandag 07-03-2022

De waarneming wordt gedaan door de overige Luntersehuisartsen. 
De spreekuren van de praktijkondersteuners gaan WEL door.
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Deze lieve schat
staat niet alleen 

altijd voor iedereen klaar, 
ze wordt deze week 

ook nog eens 65 jaar!

Lieve Greet, 
van harte gefeliciteerd 

van Jan, kinderen 
en kleinkinderen. 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

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

06 302 16 067
info@dickpoltandtechniek.nl
www.dickpoltandtechniek.nl

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

TE HUUR GEVRAAGD
Grasland omgeving

 Lunteren - Ederveen- Barneveld. 
Mobiel nummer: 

06-51209643

TE HUUR GEVRAAGD
Woonruimte in de omgeving van Lunteren 
voor 1 á 2 personen welke netjes met de 

woning omgaan.
Graag bellen met 0612270645

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels 
perspectief aan duurzame verandering voor 
mensen in armoede. Wij verbinden mensen, 
organisaties, bedrijven en lokale partners 
uit alle sectoren. Zo werken we aan een 
menswaardig bestaan voor iedereen, en 
scheppen we samen hoop en nieuwe kansen 
om armoede te overstijgen.

Het comité Woord en Daad Lunteren/
Ederveen  wil dit voorjaar weer graag 
potgrond aanbieden. We hopen op 
zaterdagmorgen 12 maart weer langs de 
deur te komen om potgrond aan te bieden. 
Telefonisch(of via app)  bestellen  kan via 
Jan Peter Ter Maaten (0657240749) of 

Gert Bakker(0651383755) of mailen naar 
woordendaadlunteren@solcon.nl 

Betaling graag/liefst via bank
NL57RABO 0337544867
ten name van St. Woord en Daad (of gepast).

De potgrond is van de beste kwaliteit, Pokon/ 
Naturado, inhoud zak is 40 liter.

Prijzen: 
1 zak  € 6,50
2 zakken € 12
3 zakken  € 18   

Potgrondactie Stichting Woord en Daad 
Lunteren/Ederveen, Zaterdagmorgen 12 maart as

De opbrengst van de potgrondactie zal dit jaar gaan naar een water project van Woord en Daad; 
Duurzame toegang tot water in Oeganda. Water is cruciaal; om te drinken, in het dagelijks 
leven, voor de landbouw. Maar op het platteland van Oeganda is 50% van de waterpompen 
buiten werking. Mensen moeten daardoor lange afstanden afleggen met hun jerrycans. Of 
ze lopen het risico om ziek te worden door het drinken van vervuild water dat wel dichtbij te 
vinden is.  Zie voor meer informatie over dit thema/project www.woordendaad.nl;

 

     Vitterweg 7     6741 JN Lunteren     www.jursoetendaal.nl 
 

€37,50
(EXCL. BTW)

Meer informatie?

www.lunteren.com/

kenmerk-advertentie

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Ds. B. Jongeneel 
(HD), 18.30 uur: Ds. J. de Jong (Nijkerk) 

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09.30 uur: 
Kand. D.A. Pater, 
16:30: Ds. J.A. 
Kloosterman Zie ook: 
www.hhglunteren.nl.

Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 10.00 
uur: dr. R. van Riezen 
(De Glind), 19.00 uur: 

dhr. J. Kroon
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
Ds. C. Hendriks , 19.00 uur,  Ds. Ties Schutte
 
Molukse Evang. Kerk: zo: 14.00 uur: ds E. 
Pattij

Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: 
Sacrale dans met Geertje Hozee

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. H. Westerhout  (Hasselt), 18.30 uur: 
Ds. G. van Goch (Scherpenzeel). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: kand. A. den Hartog jr. , 18.30 uur: ds. L. 
Groenenberg. 

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Leesdienst

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: ds. J. Prins (Ede), 15.30 uur: 
prop. M. Slingerland (Gouda).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. P. Mole-
naar, 18.30 uur: ds. P. Molenaar 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. R.J. Oomen
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. T.P. de Jong  
(Ede)

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

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

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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Carnaval

Een samenkomst in een 
positieve sfeer ter ere van iets 

en ongeacht het aantal personen, 
kan een feestje worden 

genoemd.Deze week start 
het Carnavalsfeest; een van 

oorsprong katholieke viering 
dat hoogstwaarschijnlijk in 

middeleeuws Italië ontstond.
Het gemaskerde bal trok veel 
toeschouwers en waaierde uit 
over heel Europa.Anno 2022 

is het bal weer gemaskerd door 
Corona..
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 27 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 

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Wo 23 en 27 februari, 14:00 uur  
WINTERWANDELING MET SOEP 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 23 februari, 18:00 -220:00 uur  
KNHS DRESSUURWEDSTRIJD 
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1 
www.denieuweheuvel.com 
_____________________________ 
Wo 23 februari, 19:00-21:00 uur  
MANTELZORGTREFPUNT 
Ervaringen delen, tips uitwisselen. 
Ina Ama, vd Duyn v Maasdamstr. 16 
www.mantelzorgtrefpunt.nl 
_____________________________ 
Za 26 feb. en 2 mrt, 14:00-15:30u 
BETER KIJKEN  
IS BETER FOTOGRAFEREN 
Workshop voor alle leeftijden,  
met eigen mobiel of camera's 
Museum. Aanmelden 
www.museumlunteren.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari, 11:00 uur  
HISTORIE VAN DE  
MAURITSKAZERNE 
Wandel en lunch 
Verbindelaarsweg 51a, Ede 
www.smaakparkede.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari, 20:00 uur  
APOLLO ENSEMBLE 
Oude muziek 
www.cultura-ede.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari  
MOSSENEXCURSIE 
www.hogeveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari  
OTTERLO TRAILRUN 
Start 13.00 uur: 25km 
Start 13.30 uur: 17km  
 

Start 14.00 uur: 10km 
www.otterlo-trailrun.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 
_____________________________ 
Wo 2 maart, 14:30 uur  
VAKANTIETOUR 
Dansactiviteit en VR brillen. MOP bus  
waar je kunt gamen op de PS5 en  
gezelschapspelletjes doen. 
Skatebaan, Reeënlaan 
www.cultura-ede.nl 
_____________________________ 
Do 3 maart, 14:00-16:00 uur  
ONTMOETINGSMIDDAG 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_____________________________ 
Vr 4 en 18 maart, 20:00 uur  
KLAVERJASSEN & JOKEREN 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
www.lunterenaktief.nl 
_____________________________ 
Zo 6 maart, 14:00 uur  
GREBBELINIE  
RONDLEIDING MET GIDS 
Online reserveren. 
Buurtsteeg 2, Renswoude 
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl 
_____________________________ 
Zo 6 maart, 12:45 uur  
SINGLES ONTMOETEN SINGLES 
Voor 40+, 50+ en 60+.  
Ginkelse Heide. single-events.org 
____________________________ 
Ma 7 maart, 20:00 uur  
Lezing - ZWARTE GATEN 
Onderzoek naar geboorte, 
levensloop en dood van sterren. 
Over zwarte gaten en de ‘oerknal’. 
Marnix College, Pr.Bernhardl. 25, Ede 
____________________________ 
www.wegwiesinlunteren.nl 

 

Textieldrukker / 
Logistiek 

medewerker 
gezocht! 

 

Fulltime / parttime 
m/v 

 
meer info: 

huigenbosbedrijfskleding.nl/vacatures 
 
 

 
 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Wo 23 en 27 februari, 14:00 uur  
WINTERWANDELING MET SOEP 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 23 februari, 18:00 -220:00 uur  
KNHS DRESSUURWEDSTRIJD 
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1 
www.denieuweheuvel.com 
_____________________________ 
Wo 23 februari, 19:00-21:00 uur  
MANTELZORGTREFPUNT 
Ervaringen delen, tips uitwisselen. 
Ina Ama, vd Duyn v Maasdamstr. 16 
www.mantelzorgtrefpunt.nl 
_____________________________ 
Za 26 feb. en 2 mrt, 14:00-15:30u 
BETER KIJKEN  
IS BETER FOTOGRAFEREN 
Workshop voor alle leeftijden,  
met eigen mobiel of camera's 
Museum. Aanmelden 
www.museumlunteren.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari, 11:00 uur  
HISTORIE VAN DE  
MAURITSKAZERNE 
Wandel en lunch 
Verbindelaarsweg 51a, Ede 
www.smaakparkede.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari, 20:00 uur  
APOLLO ENSEMBLE 
Oude muziek 
www.cultura-ede.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari  
MOSSENEXCURSIE 
www.hogeveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 26 februari  
OTTERLO TRAILRUN 
Start 13.00 uur: 25km 
Start 13.30 uur: 17km  
 

Start 14.00 uur: 10km 
www.otterlo-trailrun.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 
_____________________________ 
Wo 2 maart, 14:30 uur  
VAKANTIETOUR 
Dansactiviteit en VR brillen. MOP bus  
waar je kunt gamen op de PS5 en  
gezelschapspelletjes doen. 
Skatebaan, Reeënlaan 
www.cultura-ede.nl 
_____________________________ 
Do 3 maart, 14:00-16:00 uur  
ONTMOETINGSMIDDAG 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_____________________________ 
Vr 4 en 18 maart, 20:00 uur  
KLAVERJASSEN & JOKEREN 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
www.lunterenaktief.nl 
_____________________________ 
Zo 6 maart, 14:00 uur  
GREBBELINIE  
RONDLEIDING MET GIDS 
Online reserveren. 
Buurtsteeg 2, Renswoude 
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl 
_____________________________ 
Zo 6 maart, 12:45 uur  
SINGLES ONTMOETEN SINGLES 
Voor 40+, 50+ en 60+.  
Ginkelse Heide. single-events.org 
____________________________ 
Ma 7 maart, 20:00 uur  
Lezing - ZWARTE GATEN 
Onderzoek naar geboorte, 
levensloop en dood van sterren. 
Over zwarte gaten en de ‘oerknal’. 
Marnix College, Pr.Bernhardl. 25, Ede 
____________________________ 
www.wegwiesinlunteren.nl 
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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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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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
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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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van Rinsum�/�Schras  9 // Ederveen // T: 0318 578578

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

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

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

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl
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1111111

1111111
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11111111111
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Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
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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
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Kruimige 
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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)
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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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1111111

1111111
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11111111111
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Alle varianten
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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
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of Duc de 
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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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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
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