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De Lunterse Krant is een wekelijks nieuws- en informatieblad voor
Lunteren en omgeving. Elke woensdag verschijnt de krant in de
brievenbus maar ook online. De krant wordt naast Lunteren ook
bezorgd in de Edese wijk Kernhem, De Klomp, Ederveen, De Valk,
Otterlo, Wekerom en Harskamp. De Lunterse Krant wordt wekelijks
door BDUprint gedrukt in een oplage van 13.500 stuks.
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Geen Krant!
Woensdag 29 december
en 5 januari wordt er geen
krant gedrukt i.v.m. met
de kerstvakantie.
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Dansschool Davli
maakt kerstfilm
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doorgaat, zorgt dansschool Davli
voor een creatief alternatief.
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Nicolijn Zieleman: “We willen een
compilatie maken om iedereen een
inzetten voor lokale verbondenheid.
glimlach te geven.” Om de film
Een leefbare buurt maken we samen.
financieel te steunen, sponsort de
Lunterse middenstand en Dorpshuis
Loten verkoop van 1 december tot
Het Westhoffhuis. Explainit maakt de
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18 december
reportage. Tijdens de opnames, die op
Door middel van een loten verkoop en
zaterdag 11 december plaatsvonden,
een crowdfunding actie kunt ook u een
William, bezocht de school van 1987
komen er groepjes kinderen uit
bijdrage doen aan een leefbare buurt.
tot 1995. De opa van Jevy, Wout,
diverse winkels. Daarbij krijgen ze
Elke bijdrage is welkom en wordt
bezocht de school van 1960 tot 1966
een cadeautje mee uit de winkel. Alle
volledig gebruikt voor de aanleg van
en zijn vader en dus de overgroot
groepjes lopen via de Dorpsstraat naar
de Beweegtuin.
vader van Jevy bezocht de school van
Het Westhoffhuis. De geschenken
1925 tot 1931. De traditie wordt met
krijgen een plekje onder de kerstboom
Voor maar € 1,- koopt u al een lot en is
generatie vierVoorts
trouw voortgezet.
WEKEROM – Een artist impression van het toekomstige Silo-complex in het
verdiepingen.
een ruime parkeerkleder een supermarkt en drie winkels.
en dan begint het kerst-dansfestijn van
er kans op vele mooie prijzen die door
centrum Wekerom.
de danseresjes. Zo wil de dansschool
de lokale ondernemers gesponsord
Leuke
is dateen
de school
In
dezebijkomstigheid
Lunterse Krant
speciale bijlage met daarin informatie over
iets vrolijks laten zien in deze tijd.
zijn. Een extra verassing zo vlak voor
vanontwikkelingen
Jevy dit cursusjaar
haar Met daarin artist impressions vanuit
Op de plek van het voormalige pand van de Coöperatie Wekerom worden
de
van hetook
complex.
De film verschijnt net vóór kerst op de
de feestdagen is altijd welkom en
honderdste verjaardag
mag vieren.
32 appartementen, waaronder 15 sociale huur en een penthouse van twee
verschillende
zijden bezien.
social mediakanalen van Davli.
als u minder geluk heeft dan heeft u
Honderd leerlingen op een honderd jaar
in ieder geval een mooi project in
jonge school in het buitengebied van
de buurt gesteund. De trekking zal
Lunteren. Basisschool Nederwoud,
plaatsvinden op maandag 20 december
een school met de Bijbel, de school
door Notaris Maarten Vriens van Van
waar we samen leren, ontdekken en
Putten Van Apeldoorn Notarissen uit
groeien;
met, door en voor elkaar!
LUNTEREN - Deze afsluitingen
bos vernield en de oud Wildwal, die
hebben
geplaatst.
Lunteren. Na de trekking worden de
veroorzaakte begin dit jaar veel
door dat terrein liep is weggevaagd.
winnende lotnummers vermeld in de
Later met
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jaar hoopt en
men,
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beweegtuin de Schakel” voor meer
november jl. stond in het teken
ter ere van de honderdste leerling. omdat er een groot hekwerk om het
Ondanks
vermeldde
petitie gestart, die 1107 maal werd
hebben
daarna eerdere
in mei een zienswijze
en ontmoetingspunten
voor jong en
Deze beweegtuin zal laagdrempelig
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Witte de tijd
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Silo-complex zet Wekerom op de kaart

Petitie tegen sluiting bospaden rond ‘De Werelt’ overgedragen aan de burgermeester

Steun De beweegtuin bij Buurtcentrum De Schakel

Jevy van Heerdt honderdste leerling Nederwoud!

Nieuwe inspirator Jaap Marinus

Het Witte Kerkje thuishaven van Vrijzinnig Lunteren

Lunterse sportschool creatief met maatregelen
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Lunteren – Door de nieuwe
maatregelen die vorige week
zondag zijn ingegaan kunnen de
sportscholen enkel maar van 05:00
tot 17:00 open zijn. Paul en Linda
van WellActief Lunteren waren
daarom genoodzaakt om het roer
om te gooien.

“Wij vinden het juist nu belangrijk dat
mensen - en dan vooral ouderen – aan
hun gezondheid kunnen werken. Zodat
ze weerbaarder zijn tegen ziekte,”
vertelt Linda.
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Om dit mogelijk te maken hebben zij
de openingstijden verruimt. Zo zijn

Het gebouw van de sportschool aan de Postweg/Dorpsstraat.

ze nu in de ochtend vanaf 06:00 open
gezondheid te werken is van harte
voorLunteren
mensen was
die getuige
vrij gebruik
Ook
van dewillen
overwinning
van Max
welkom
bij Verstappen.
de sportschool. Naast
maken van de fitness-apparatuur.
dat je er gewoon vrij kunt sporten
bieden zij ook maatwerk aan. Middels
De middagstop is ook opgeheven en
geavanceerde apparatuur kun je bij
in het weekend is de sportschool op
de sportschool een gepersonaliseerd
zaterdag van 08:00 tot 16:00 open
schema krijgen.
en zondags van 10:00 tot 15:00. “Bij
verdere maatregelen willen wij ook
“Aan de hand van je doelen stellen wij
groepslessen in de vroege ochtend
een trainingsschema op. Deze staan op
gaan geven. Zodat mensen voor hun
een gepersonaliseerde key, waarmee je
werk een les kunnen meepakken,”
op het slimme Biocircuit inlogt. Hierop
aldus Linda.
komt dan jouw gepersonaliseerde
schema van circa 30 minuten te staan.
De sportschool hekelt het beleid van
Je kan er ook meerdere doen,” legt
de overheid en gemeente. “Het gaat
Paul uit. Daarnaast meet het apparaat
telkens over maatregelen, maar niet
ook je gewicht, bloeddruk, vet- en
over de gezondheid van mensen.
vochtpercentage en kun je ook een
Zorg nou gewoon dat de bevolking
spiermassa krach ttest doen. Daarnaast
weerbaarder wordt en stimuleer
heeft de sportschool ook een sauna ter
het sporten nou eens meer,” aldus
ontspanning.
Linda die een kritisch nood slaat op
het beleid. Wel benadrukt zij dat de
Voor meer informatie kunt u altijd
belangenorganisatie NL Actief waar
bij Paul, Linda of Jochim terecht,
de sportschool bij is aangesloten in
zij doen dan een intakegesprek en
stevige onderhandeling is met de
brengen je helemaal op de hoogte van
overheid.
de mogelijkheden die de sportschool
biedt. Of kijk op de website van de
Wie ervoor besluit om aan zijn
sportschool: www.wellactief.nl

gevraagd, teneinde hem in te lichten
bij te praten, over dat wat er een
HDEROOY@INTROWEB.NL
Vieringen,
maar
lezingen en
Vrijzinnig
Lunteren?
over de grote onvrede, die Wat
er voor
in kerk
jaar is
geleden
is gebeurd
in en om
ons
06 25 ook
231 976
Watvanbetekent
het als Buurtbosch.
je een open Of andere
Lunteren heerst over het afsluiten
Luntersche
zoals activiteiten, waarom?
Om de veertien dagen is er een viering,
geloofsgemeenschap bent? En wat gaat
geleid door een voorganger. Op de
Jaap Marinus, de nieuwe inspirator van
tussenliggende zondagen kun je andere
de vereniging, daar doen?
activiteiten op de zondagmorgen
verwachten. Soms een lezing, soms een
Wat is een open geloofsgemeenschap?
Aanlevertijden voor
zangmorgen, soms een dansmorgen,
Zijn jullie nou een kerk of niet?
soms verstilling in de natuurtuin van
De vraag wordt geregeld gesteld.
de kerstkrant 2021
Tres Jolie. Die andere activiteiten
Vrijzinnig Lunteren is een vereniging
zijn steeds gericht om op een andere
de leden met hun vragen over het
Jaap Marinus
I.v.m. de opmaak willenwaarwij
manier op zondagmorgen aandacht te
de redactionele bijdragesgeloof
en terecht kunnen. Van meerdere
Bijvoorbeeld de boeiende vieringen
hebben voor wie wij zijn en wat ons
kanten
advertenites uiterlijk maandag
13 wil men zich laten inspireren,
van de onlangs overleden Anne van
bezighoudt. Daarom ook elke veertien
december binnen hebben. Dit niet
kunt ualleen vanuit de bijbelse of
der Meiden. En de indrukwekkende
dagen in de vroege morgen een stiltechristelijke kant. Hoe boeiend en
sturen naar redactie@lunteren.com
lezingen van ondermeer Jan Terlouw,
uur om in de stilte te luisteren en te
of adverteren@lunteren.com verrassend is het om te merken dat ook
Herman Wijffels, Arnold Heertje en
mediteren. De geestelijke zorg voor
in andere religies heel veel inspiratie te
Jan Pronk. En mogelijk zijn er nog
de leden, het pastoraat, gebeurt door
vinden is.
dorpsgenoten die in de rij gestaan
een professional. De lezingen zijn
hebben om Jos Brink mee te maken.
steevast van een hoog niveau. Door de
Wat een rijkdom die helpt bij
JAARGANG 23 - NR. 49
jaren heen zijn er heel wat ‘bekende
jouw zoektocht door het leven.
WOENSDAG 8 DECEMBER 2021
Wat doet de nieuwe inspirator?
Nederlanders’ in Het Witte Kerkje
Daarom noemen we ons een open
Vanaf 1 september is bij Vrijzinnig
geweest om Lunteranen te inspireren.
geloofsgemeenschap; niet dogmatisch,
WILLEM@LUNTEREN.COM
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WOENSDAG 23 DECEMBER 2020 | TWEEENTWINTIGSTE JAARGANG NR 50
TEKENING: PIET VAN LEUVEREN

Lunteren
een
inspirator
aan
het werk: Jaap Marinus. Hij is
vernieuwingspredikant en werkt 1 dag
per week in Lunteren. De vereniging
heeft hem de opdracht gegeven om het
bestuur te helpen om nieuwe wegen te
vinden om Vrijzinnig Lunteren “op de
kaart te zetten”, met name voor jongere
mensen.
Gaat verder op pagina 3
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€ 595,- excl. BTW

€ 345,- excl. BTW

€ 225,- excl. BTW

€ 115,- excl. BTW

Het reserveren van advertenties kan telefonisch of via e-mail tot vrijdagmiddag 17.00 uur.
Voor rouwadvertenties gelden aangepaste aanlevertijden.
U kunt uw advertentie online resereveren op: www.lunteren.com/kenmerk-advertentie
Direct uw advertentie aanleveren kan via: adverteren@lunteren.com
Voor het opgeven van advertenties of vragen kunt u contact opnemen met:

Willem de Frel | willem@lunteren.com | 06 53 14 84 23
WWW.LUNTEREN.COM
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