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Klazien van der Vlist-Wolfswinkel 
ontvangt koniklijke onderscheiding

Nieuwe speeltoestellen voor De Bron
LUNTEREN - Sinds september 2018 
is basisschool de Bron begonnen met 
het initiatief voor speeltoestellen van 
Ede Doet. De kinderen haalden bij 
elke ronde enthousiast de cheques 
op bij buren, familie en bekenden. 
Na vier jaar sparen en ongeveer 
1470 cheques die handmatig werden 
ingevoerd door Carolien van de 
Vliert, ouder van de school, zijn de 
einddoelen gehaald. Mede ook door 
een donatie van Rabobank en een 
investering van het bestuur van de 
school.  

De speeltoestellen zijn ondertussen 
geplaatst en elke dag kunnen hier 
heel veel kinderen spelen, klimmen 
en klauteren. Ook zijn er door een 
aantal ouders op het grote plein grotere 

voetbaldoelen en een ballenvanger 
geplaatst. 

De kinderen genieten met volle 
teugen en ook na schooltijd worden 

de pleinen gebruikt door de BSO en 
kinderen uit de buurt. De school wil 
iedereen bedanken die mee hebben 
geholpen met het realiseren van dit 
mooie schoolplein! 

Klazien van der Vlist-Wolfswinkel, 
directeur-bestuurder primair en 
christelijk onderwijs, van CNS De 
Triangel te Lunteren, is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Deze koninklijke onderscheiding heeft 
ze ontvangen van locoburgemeester 
en wethouder van Onderwijs van 
gemeente Ede, Leon Meijer. De 
uitreiking vond plaats tijdens de 
viering van het schoolfeest ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan 
in 2021. Het feest is eerder uitgesteld 
door Corona.

Klazien van der Vlist-Wolfswinkel 
(56) ontvangt de onderscheiding voor 
haar authentieke en sterke leiderschap 
en haar oog voor visionair onderwijs. 
Een eigentijdse koers op een 
kwalitatief hoog onderwijsniveau waar 
het kind en de christelijke identiteit 
centraal staan. “Kijkend naar het 
talent van ieder kind en dat met kennis 
in een veilig klimaat de gelegenheid 
geven tot bloei te laten komen.” Haar 
hart gaat sneller kloppen, als het gaat 
om goed onderwijs voor kinderen met 
aandacht voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Zij nodigt kinderen 
expliciet uit om te laten zien wie ze 
zijn, met hun talent en uitdagingen. 
Ieder kind is uniek.

Zij heeft het vermogen om in 
het krachtenveld van de steeds 

veranderde schoolomgeving keuzes 
te maken waarin de belangen van alle 
betrokkenen naar beste welbevinden 
worden gediend.Ook heeft Klazien der 
Vlist-Wolfswinkel zich op bijzondere 
wijze ingezet op andere terreinen 
dan het onderwijs, onder meer op het 
gebied van kerkelijk leven en welzijn 
in binnen- en buitenland.Het vermogen 
om zaken te herkennen én benoemen 
in combinatie met betrokkenheid ten 
aanzien van de sociale verbondenheid 
en gemeenschapszin zijn tekenend voor 
haar leiderschap. In samenwerking 
met anderen heeft zij verbinding 
gelegd op school, in de samenleving 
en ook over de landsgrenzen.

Zij is ambassadeur van een missie 
wereldwijde vrede, omzien naar elkaar, 
uitwisseling van kennis en educatie in 
het buitenland met Finland, Israël en 
Palestijnse gebieden, Curaçao en Wit-
Rusland. Blijf trouw aan jezelf, ook bij 
tegenslagen is haar motto. 

Met haar eigen talent, puurheid, 
daadkracht en visie een bijzonder en 
lief mens met positieve ontwikkeling 
op veel levens van kinderen en 
volwassen. In de bosrijke ambiance 
van De Lunterse Boer, waar 
traditiegetrouw de “lintjesrecepties” 
worden georganiseerd, was voor een 
klein gezelschap gelegenheid om de 
directeur-bestuurder Klazien van der 
Vlist-Wolfswinkel te feliciteren. 

STEM

Volgende week:
Verkiezingsbijlage

Eltjo Bethlehem Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

REGIO - De heer drs. E. Bethlehem 
uit Lunteren is benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Waarnemend burgemeester van 
Barneveld, Jan Luteijn, heeft hem op 
vrijdag 25 februari de versierselen 
overhandigd die horen bij deze 
Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking van de onderscheiding 
gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie 
bij het Poultry Expertise Centrum 
(PEC) bij Aeres in Barneveld. 

Eltjo Bethlehem is business 
manager bij het PEC, het nationale 
kenniscentrum van en voor de 
pluimveeketen. Dit is een publiek-
privaat samenwerkingsverband van 
gemeenten, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven. Binnen deze organisatie 
wordt onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven gebundeld en benut 
voor het opleiden en bijscholen 
van studenten, ondernemers en 
medewerkers die werkzaam zijn in de 
pluimveesector. 

Eltjo Bethlehem is heel betrokken 
bij initiatieven om bij te dragen aan 
een gezonde leefomgeving en een 
toekomstbestendige pluimveesector. 
Duurzaamheid en dierenwelzijn 
zijn voor hem kernbegrippen. Hij 
was intensief betrokken bij de 
partnerrelatie die de regio Foodvalley 
heeft met Region Östergötland in 
Zweden. 

In 2017 werd een Fipronil Meldpunt in 
het leven geroepen om ondersteuning 
te bieden aan pluimveehouders in de 
Gelderse Vallei die getroffen werden 
door de plotseling voordoende 
fipronilcrisis. Het meldpunt maakte 
gebruik van de menskracht en de 
infrastructuur van het PEC, die van 
onschatbare waarde bleek tijdens 
deze grote crisis. Eltjo was één van 
de drijvende krachten achter dit 
meldpunt. 
Daarnaast heeft Eltjo Bethlehem 
zich ingezet als vrijwilliger bij de 
Vraagbaak Lunteren en is hij bij 
de Hervormde Gemeente Lunteren 
bezoekbroeder.

Foto, v.l.n.r.: Carolien van de Vliert, ouder van de school Ede Doet, Henk Drost (De Bron), Jolanda van den Berg (Rabobank).

Marlieke de Bruin spelt het lintje op.                                 Foto: Henk de Rooy



FAMILIEBERICHTEN

Ons bereikte het droevige bericht dat oud-notaris 

mr. L.D. (Luc) van Regteren 
Altena

op 25 februari 2022 is overleden. 

Luc was ruim 17 jaar, van maart 1989 tot juni 2006 
notaris in Ede en in meerdere opzichten een van 
de grondleggers van ons kantoor.

Hij had een scherpe geest, een goed gevoel voor 
menselijke verhoudingen en een prettig gevoel 
voor humor. Als notaris en als mens was hij 
voor velen een voorbeeld.

Met dankbaarheid denken we terug aan de mooie 
jaren van samenwerking en vriendschap.

Wij wensen Marja veel sterkte toe bij het 
dragen van dit grote verlies.

Notarissen en medewerkers
Van Putten Van Apeldoorn notarissen

Tot ons verdriet is op 23 februari 2022 de oprichter van ons bedrijf 
overleden.

J.A. van der Werf sr.

Joop van der Werf heeft de mooie leeftijd van 89 jaar bereikt.     
Zijn vakmanschap, oog voor detail en kwaliteit vormden de basis 
van onze onderneming. 

Ondanks dat hij al jaren niet meer werkzaam was in het bedrijf, 
bleef hij betrokken door de kleine dingen die hij nog deed.
Zo werd er nog regelmatig rondom het pand geveegd, elke dag de 
post bezorgd en op zaterdagochtend een bakje koffie in de kantine 
gedronken. 

Wij zijn dankbaar voor al zijn vertrouwen, tomeloze energie en 
levenslessen. 

Met respect gedenken we hem en wensen de familie veel sterkte 
met verwerken van dit verlies. 

Namens directie en personeel, 

Autoschadebedrijf Van der Werf BV Lunteren

Woensdagmiddag is onze lieve papa in ons bijzijn vredig 
heengegaan. Wij zijn verdrietig maar ook dankbaar voor alle mooie 
herinneringen die wij hebben aan onze vader, opa, overgrootopa, 
zwager en maatje

Johannes Anthonius van der Werf 
Joop

Hij overleed na een kortstondig ziekbed in de leeftijd van 89 jaar. 

Jans (in liefdevolle herinnering)
Jan en Thea
   Anita & Gerben
      Thijmen, Eva & Levi
   Esther & Michael
      Diego & Fay
   Ilona
Reini en Georg
   Danielle
   Jeroen & Iris
Bernadien en Sjaak
   Leonie & Diederik
      Olivier
   Joyce & Karsten

Anny

23 februari 2022
Correspondentieadres:  
Reeënlaan 91
6741AW Lunteren

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 2 maart om 12.00 
uur in Zaal “Floor”, Dorpsstraat 36 in Lunteren.  
Na de dienst zal omstreeks 13.00 uur de begrafenis plaatsvinden op 
de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Lunteren. 
Tussen 11.15 en 11.45 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van Joop. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te 
condoleren in Zaal ”Floor”. 

Zeil maar weg
De horizon tegemoet

Kijk niet achterom
Wat voor je ligt is goed

Vol bewondering voor de wijze waarop hij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het 
afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, 
onze trotse vader en opa

Barend van Ree
Bruun

Barneveld, 10 augustus 1949 Lunteren, 25 februari 2022

Aleid van Ree-van de Wal

Jan-Albert en Irina

Liesbeth en Ryan
Casper, Sophie, Thijs

Correspondentieadres: 
Simone Beijer Uitvaartzorg T.a.v. familie van Ree De Hooge Hoek 4 3927 GG  Renswoude

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 3 maart 2022 in besloten kring. 

Wij waarderen het zeer als wij uw condoleance en blijken van medeleven 
per post mogen ontvangen.

WONINGBOUW           APPARTEMENTEN            UTIL ITEITSBOUW            

Vele handen
maken dit werk!

Ons team bestaat uit mensen met de Veluwse 

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

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

om bij Van Middendorp te werken. Je zal horen dat 

hier goed voor je gezorgd wordt! 

Als voorman timmerman weet je jouw collega’s 

als geen ander te motiveren en inspireren. Je kent 

de kneepjes van het vak en houdt de voortgang 

strak in de gaten. Tegelijk weet je hoe je een 

goede werksfeer creëert op de bouwplaats. Heel 

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

dat de kwaliteit ten goede!

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Neem contact 

op met Kees van Middendorp of Adriaan van der 

Zande op 0318-596450. 

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

Ruimte voor idealen

Kom bij ons werken
Voorman timmerman 

Haardhouthandel Pluim

Harskamp - tel: 06 - 517 943 62 

www.dbl-lunteren.nl

Meulunterseweg 34
6741 HN Lunteren

0318 482462 
info@dbl-lunteren.nl

creativiteit 
schept ruimte

&
Persoonlijk  

dichtbij

monutahofrust.nl

hofrust@monuta.nl

t  0318 - 41 46 20
(24 uur per dag)
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Buggy aangekomen bij Dalma uit Roemenie 

Na wat vertraging is de buggy half januari aangekomen bij de familie Kodok. 
Dalma kan niet praten, maar de foto vertelt genoeg! Mooi dat zoiets kan in 
Lunteren! Bedankt gulle gevers! Voor vragen kunt u bellen naar 0653835494.

 
In deze cursus ( voor beginners en  voor mensen met meer ervaring) bouw je 
handmatig vazen, schalen, beelden en objecten. Je kunt werken naar eigen idee en 
vormgeving, maar als je er behoefte aan hebt zijn er ook voorbeelden.
Het werk wordt gebakken en geglazuurd. Een cursus boetseren kost € 75 - en 
bestaat uit 10 lessen van 2 uur met individuele begeleiding. Je kunt alle materialen 
in de lesruimte  gebruiken om je werkstukken te maken. De klei en de glazuur zijn 
niet bij de prijs inbegrepen. Het bakken van de werkstukken wel.
De cursus wordt gegeven door Ella Halma. Zij heeft de 3-jarige opleiding 
Keramische Vormgeving in Gouda gedaan en daarna heeft zij een aantal jaren 
regelmatig haar werk geëxposeerd in verscheidene galerieën. Tegenwoordig ligt 
bij haar de focus meer  op het doorgeven van haar kennis.
Omdat de cursus op de dinsdagochtend inmiddels helemaal vol zit wordt  op 
maandagmiddag gestart met een nieuwe groep.

De cursus wordt gegeven in de Schakel
 Schaepmanstraat 58, Lunteren
 Maandagmiddag van 13:30 – 15.30 uur
 Kosten 10 lessen voor € 75,--
 opgeven: telefoonnummer 0318-48229 of via info@lunterenaktief.nl

Cursus handgevormd keramiek

Wereldgebedsdag vrijdag 4 maart 2022

Elk jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. 
In 173 landen, die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, voelen 
honderdduizenden mensen zich door gebed verenigd en bemoedigd. Gedurende 
24 uur vindt er ergens in de wereld een bijeenkomst plaats en zo zijn we over de 
hele wereld verenigd in een keten van gebed.

“Gebeden stijgen allerwegen in eensgezindheid wereldwijd.                                           
Om Uw nabijheid en Uw zegen voor naasten in verbondenheid.”

Dit jaar is de orde van dienst samengesteld door vrouwen uit Engeland, Wales 
en Noord-Ierland. U kunt uitgebreide informatie  vinden op de website: www.
wereldgebedsdag.nl

Het thema is: Gods belofte!
Ook in Lunteren volgen wij de viering al vele jaren en voor dit jaar bevelen wij 
de digitale viering van harte bij u aan. Volgend jaar hopen wij de viering weer 
in één van de kerken te kunnen houden.Gelukkig heeft het Nederlands Comité 
Wereldgebedsdag het mogelijk gemaakt deze viering op hun YouTube kanaal  te 
kunnen volgen.   Op het moment van schrijven is de link nog niet beschikbaar. 
Zodra het bekend is,   wordt het op de website vermeld: www.wereldgebedsdag.
nl. Ook de collectedoelen bevelen we van harte bij u aan en kunt u overmaken 
op:De rekening bij de Triodos bank, IBAN nummer:NL48TRIO 0390224839 ten 
name van: Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
Wij hopen dat u op 4 maart of een andere dag deze viering met ons mee 
beluistert en zich zo verbonden weet met heel veel mensen over de wereld en 
dit jaar in het bijzonder met Engeland, Wales en Noord-Ierland.

Erfgoed gezocht op de Veluwe

Aafke Kylstra

REGIO - Op een mistige zaterdag 
in december loopt een groepje 
onderzoekers door het Reemsterveld 
in Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe. Aanleiding zijn resultaten uit 
het project Erfgoed Gezocht. 

In dit project konden geïnteresseerden 
aan de hand van hoogtekaarten op zoek 
naar opvallend reliëf in het Veluwse 
landschap. Zo kwamen diverse 
mogelijke grafheuvels en wallen in de 
nabijheid van Oud Reemst op de kaart.

Terrein van archeologische waarde
Rondom Oud Reemst is een Terrein 
van Archeologische Waarde (TAW) 
aangeduid; dit houdt in dat de omgeving 
van de oude landbouwenclave een hoge 
archeologische verwachtingswaarde 
heeft. 

Vanuit die wetenschap nam gemeente 
Ede het initiatief om samen met 
vrijwilligers onder deskundige leiding 
van archeologisch onderzoeks- en 
adviesbureau RAAP het nieuw 
ontdekte, potentiële erfgoed te 
onderzoeken in het veld.

Bodemmonsters
Op die bewuste zaterdag liep een 
groepje van tien onderzoekers door 
het uitgestrekte heideterrein met een 
grondboor en notitieblok in de hand. 
Bij de start van de dag waren ze kort 
gebriefd door beleidsmedewerker 
archeologie van gemeente Ede, 
Carmen Harmsen en archeoloog Nico 
Willemsen (RAAP). De herkenning 
van het reliëf in het veld; het zelf 
doen van grondboringen en analyseren 
van de bodemprofielen was een 
nieuwe en leerzame ervaring voor 
de vrijwilligers. Helaas bleken de 
mogelijke grafheuvels bij nader inzien 
slechts stuifduintjes te zijn. Toch was 
het al met al een bijzondere ervaring 
om zo midden in de natuur te staan.

Nieuw erfgoed
Ondertussen leverde het 
veldonderzoek toch nieuw erfgoed op. 
Een aan de hand van de hoogtekaarten 
gesignaleerde mogelijke walstructuur, 
in de buurt van Oud Reemst, bleek 
echt een historische wal te zijn, wat 
kon worden bevestigd door Nico 
Willemsen. Volgens hem wijst het 
bodemprofiel zelfs op een walstructuur 
uit de prehistorie. Nader onderzoek 
moet uitwijzen hoe, waarom en in 
welke periode deze ontstaan.Zo ziet u 
maar, erfgoed is oud, maar niet altijd 
bekend. Lang niet alles is onderzocht. 
Zo kan, dankzij de interesse van een 
paar vrijwilligers, Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe zomaar ineens een 
stukje erfgoed rijker zijn.

WEKEROM - Met de boswachters van 
Geldersch Landschap & Kasteelen 
gaan we op zaterdag 12 maart 2022 
op zoek naar moeflons. Op het 
Wekeromse Zand loopt een populatie 
van zo’n 80 moeflons. 

Samen met de heidekoeien, houden 
zij het zand levend en dynamisch op 
deze mooie zandverstuiving. Weinig 
Nederlanders hebben het kleine, 
harige dier met de indrukwekkende, 
gedraaide hoorns in het wild gezien: 
de Moeflon. De reden daarvoor is dat 
dit wilde schaap zeer schuw is, een 
goed gehoor heeft en zich overdag - 
ook al vindt hij zijn voedsel op de heide 
- het liefst in het bos schuilhoudt. De 
boswachters nemen u mee op zoek 
naar deze dieren en vertellen u het 

een en ander over dit bijzondere 
dier. De natuur blijft onvoorspelbaar, 
dus de kans dat we de dieren zien is 
redelijk aanwezig, maar ze kunnen 

zich ook te goed verstoppen. Vooraf 
online reserveren is noodzakelijk. 
Meer informatie en online reserveren: 
www.glk.nl/excursies

 “Vroeger fietstte ik heel veel, het 
was fijn in onze mooie omgeving met 
de fiets er op uit te zijn. De Gelderse 
Vallei, door de bossen naar de Mossel 
of nog verder, naar Voorthuizen, of 
naar Wageningen om over de dijk naar 
de Rijn te kijken. Dat kan ik niet meer, 
het is voorbij! Toen ik hierover in 
gesprek kwam werd mij verteld over 
samen fietsen op een duofiets. Samen, 
naast elkaar zittend, kan ik wél weer 
door onze mooie omgeving fietsen en 
kom dan op plekken waar ik vroeger 
vaak kwam. Ik fiets elke week op een 
middag en kijk er naar uit. Alleen als 
het slecht weer is, dan fietsen we niet 
of doen dat op een andere dag”. Aldus 
één van de deelneemsters voor wie het 
duofietsen een uitkomst is.

Fietstte u vroeger graag en is dat niet 
meer mogelijk? En wilt u toch weer 
graag in onze mooie omgeving zijn? 
Dan is het duofietsen van Fietsmaatjes 
misschien wel iets voor u. Samen met 
een vrijwilliger fietst u in de omgeving 
van Lunteren gedurende een uur of iets 

langer. Er wordt altijd eerst een proefrit 
gereden om te kijken of het duofietsen 
inderdaad iets voor u is. De duofiets 
heeft elektrische trapondersteuning, 
waarbij de vrijwilliger stuurt en trapt. 
Tussen de vrijwilliger en deelnemer 
is (nog) een plastic spatscherm 
aangebracht als extra corona 
bescherming.  Als deelnemer kunt 
u meetrappen wanneer u dat wilt. U 
betaalt een klein bedrag per rit: € 3.  
Vrijwilliger: Ook vrijwilligers zijn 

nodig en van harte welkom om met de 
deelnemers te duofietsen!

Aanmelden als deelnemer/vrijwilliger
Wilt u meedoen als deelnemer/
vrijwilliger, ga dan naar onze website 
www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl 
Lukt dit aanmelden niet mail dan 
lunteren@fietsmaatjesgeldersevallei.
nl of bel met het Westhoffhuis in 
Lunteren (0318 482 992) voor meer 
informatie.

Duofietsen in Lunteren voor vrijwilligers en deelnemers

Moeflonexcursie op het Wekeromse Zand

Moeflons op het Wekeromse Zand                                © ariedeknegtfotografie.nl



Solliciteer 
direct via 
deze QR code

DEKAMARKT 

LUNTEREN

Postweg 86

6741 ML Lunteren

Tel. 088 - 313 51 15

Ben jij op 
zoek naar 
een gave 
bijbaan?
Voor ons nieuw te openen 
pand aan de Postweg zijn 
wij op zoek naar jou! 

Solliciteer direct via de 
QR code of kijk op 
www.werkenbijdekamarkt.nl

BENIEUWD HOEVEEL JIJ KAN VERDIENEN?*
15 jaar? 6 uur werken per week = €115.- per 4 weken

16 jaar? 8 uur werken per week = €180.- per 4 weken

17 jaar? 8 uur werken per week = €205.- per 4 weken

18 jaar? 10 uur werken per week = €280.- per 4 weken

19 jaar? 10 uur werken per week = €330.- per 4 weken

20 jaar? 10 uur werken per week = €410.- per 4 weken

21+ jaar? 10 uur werken per week = €515.- per 4 weken
 

 *  Bij een contract van maximaal 10 uur per week incl. adv / vakantiedagen 
en vakantietoeslag

** De lonen zijn gebaseerd op de vgl cao met ingang van 1 januari 2022
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Museum Veenendaal 8 maart
Gratis taxatiedag voor schilderijen, kunst, goud, zilver en sieraden

Op zolder ligt nog dat oude schilderij van 
opa. Dat Chinese vaasje op de kast, is dat 
tegenwoordig nog wat waard? Waar zijn 
die mooie oude sieraden van ma eigenlijk 
gebleven? Zijn die zilveren miniatuurtjes en die 
oude kandelaar nog in trek bij verzamelaars 
of... Herkenbaar?
 

U bent niet de enige met vragen over kunst, 
schilderijen, goud, zilver etc. Vaak geërfd, gekregen 
van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. 
Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, organiseert 
Heritage Auctions Europe in samenwerking met 

Museum Veenendaal een GRATIS TAXATIEDAG 
op dinsdag 8 maart. Wie deze dag iets wil laten 
beoordelen, kan tussen 11.00 en 15.00 uur terecht 
in Museum Veenendaal, Kees Stipplein 76. Graag 
even aanmelden via info@museumveenendaal.
nl. Taxaties geheel gratis, entree museum € 6,= 
(geheel ten goede aan het museum, MK gratis).
Deze taxatiedag valt binnen de expositie ‘Henk 
Helmantel, meester in Realisme’, die loopt van 
15-2 t/m 3-9, met ca. 25 klassieke schilderijen van 
deze kunstenaar.

Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar 
te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen tel. 030-6063944.

KEES STIPPLEIN 76
T 0318 55 00 10
E INFO@MUSEUMVEENENDAAL.NL
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Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: geen opgave,  
18.30 uur: geen opgave.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 08.30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman 
(H.A.), 11.30 uur: ds. 
J.A. Kloosterman (H.A.), 
18.30 uur: ds. J.A. Kloos-
terman (dz. H.A.).
Geref. Kerk Oranjes-
traat: zo.: 10.00 uur: ds. 
C. Oosterveen (H.A.), 
19.00 uur: ds. D.R. Juijn 

(Delden) (dz. H.A.).
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 
uur: ds. J. Steenkamp (H.A.), 19.00 uur: ds. J. 
Steenkamp (dz. H.A.).
Molukse Evang. Kerk: zo.: 14.00 uur: pnt. 
Z. Wattimena.
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: koor 
‘Songs fram the hear’, o.l.v. Anadya Wouters.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: ds. M. Messemaker (Nijkerk), 18.30 uur: 
ds. Joz. de Koeijer (Ermelo). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur en 18.30 uur: s. A.J. Schalkoort (Lunte-
ren). 

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: ds. B.J. van 
Boven. 

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: prop. A.P. Pors (Wekerom), 
18.30 uur: prop. J.J. de Haan (Woer-
den).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: prop. H.A. 
Neervoort (IJsselmuiden), 18.30 
uur: ds. H.S. Mosterd (Amersfoort). 
Goudriaan (Ede).
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 19.30 
uur: ds. A. Vlietstra.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: ds. F. Kuipers (Nun-
speet).

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

Ede Geref. Gemeente Ede 
(Petrakerk, Lunterseweg 25). zo.: 
09.00 uur + 11.15 uur + 16.00 uur: 
leesdienst. 

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

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

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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SINT MAARTEN
Martinus van Tours is niet alleen 

de naamgever van het eiland in de 
Caraïbische Zee,

ook de elfde van november draag zijn 
naam: Sint Maarten.

Als soldaat gaf de heilige de helft van zijn 
mantel aan een arme bedelaar; zijn feest 

staat bekend als een bedelfeest. 
Anno 2021 betekent dit dat kinderen 
gestrooid snoep bij elkaar “grielen”.

Tot slot is 11e van de 11e natuurlijk ook 
de opening van het carnavalsseizoen!
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Op de Goudsberg in Lunteren bevindt zich de 
Muur van Mussert. De Muur is de noordelijke 
begrenzing van een hele grote kuil, waar veel 
mensen bij elkaar konden komen. 
De Muur is -net voor de tweede Wereldoorlog- 
gebouwd door de NSB, de fascistische partij in 
Nederland. Grote landelijke bijeenkomsten van 
wel 30.000 mensen, de zogenaamde hagenspra-
ken, werden daar gehouden. 
Mussert en consorten hielden vanaf een spreek-
gestoelte -dat aan de muur vastzat- hun opruien-
de, brallende en demagogische toespraken, om-
ringd door vaandels en trommels. 
Het bijzondere is dat die Muur er nog helemaal is, 

maar wel sterk in verval. Wat 
moet daar mee?

Omstreden erfgoed
De Muur van Mussert is nog 
grotendeels intact. Het is daar-
mee erfgoed van een foute 
periode in onze geschiedenis. 
Dat is ingewikkeld. Liever vergeten we de foute 
stukken uit onze geschiedenis of moffelen we die 
weg. Daarom heeft het heel lang geduurd voor 
dat de muur een rijksmonument is geworden, 
twee jaar geleden. Daarmee heeft de muur en de 
kuil met wallen eromheen een beschermde sta-

tus gekregen. De eigenaar daarvan heeft dan de 
plicht om het in stand te houden en te restaureren 
als dat nodig is. 

Gedenkmonument of bezinningsmonument
Maar wat heb je nu aan zo’n gebouw, want dat 
is die muur eigenlijk, dat ons herinnert aan een 
zwarte episode uit onze geschiedenis? Het zin-
volle van het behoud van omstreden of fout erf-
goed is dat het een waarschuwing voor het nu kan 
zijn, om de fouten van vroeger niet opnieuw te 
maken. 
De Duitsers (nota bene!) hebben daar een mooi 
woord voor: ‘mahn-mal’, een vermanend mo-
nument. Een monument dat ons doet bezinnen 
om ons niet opnieuw te laten misleiden door de-
magogie, door ongenuanceerde, eenzijdige, bral-
lerige en ogenschijnlijk mooie praatjes met veel 
te makkelijke oplossingen voor ingewikkelde 
problemen, vaak samenhangend met discrimina-
tie. Dat is ook in deze tijd nog steeds actueel! Het 
zou mooi zijn als op den duur in de Muur een 
soort educatieve plek gaat komen, die daarvoor 
waarschuwt op een genuanceerde manier.

Verkrotting
De Muur is dan wel een rijksmonument, maar er 
is sindsdien niets verandert. In tegendeel de ver-

krotting neemt toe: de bomen wortelen op som-
mige plekken steeds meer in de muur. De dicht-
getimmerde ramen en deuren zijn open gebroken, 
waardoor er in de ruimtes in de muur het risico 
op vandalisme is. Stenen brokkelen af. De afzet-
ting rondom de muur voldoet niet. Het dak van 
de oude bewakingsruimte is al helemaal verrot en 
ingezakt. De raamkozijnen van de ruimtes waar 
Mussert verbleef zijn ook al verdwenen. Er moet 
iets gebeuren, wil het een echt bezinningsmonu-
ment worden en blijven. Zo gaat het niet goed.

Wie moet wat gaan doen?
In de eerste plaats rust er een instandhou-
dingsplicht op de eigenaar om verder verval te 
voorkomen te restaureren als dat nodig is. De hui-
dige eigenaar doet echter al jarenlang niets. Een 
mooie oplossing zou zijn als de muur en het ter-
rein er omheen verkocht worden aan een eigenaar 
die wel moeite wil doen om er een bezinningsmo-
nument van te maken en in stand te houden. Er 
moet waarschijnlijk op de een of andere manier 
door de overheid of de gemeente druk worden 
uitgeoefend om dit proces te bewerkstelligen.
In de tussentijd zou de gemeente wel zijn hand-
havingsplicht moeten nakomen om de huidige 
eigenaar te dwingen om de noodzakelijk instand-
houdingsmaatregelen te nemen en te financieren.

PREEKBEURTEN
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021  

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.

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

Muur van Mussert staat te 
verkrotten: daar moet iets mee…

22 juni 1940 ‘hagenspraak’ der bevrijding.

De situatie anno 2021.

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

Klomperweg en de oranje paaltjes

De Klomperweg is een van de belangrijke uitgaande wegen in 
Lunteren. Vroeger had de Klomperweg verschillende namen.  Er 
staan om de honderd meter  drie kleine stenen paaltjes met een 
oranje kop aan het begin van de Klomperweg. Wat doen die daar?

Langesteeg en andere namen
Er zijn nog steeds oudere Lunteranen die de oude naam ‘Langesteeg’ 
gebruiken. Een naam die simpelweg wijst op de lengte van deze 
weg, tot De Klomp, zo’n 7 kilometer. Het eerste stukje Klomperweg, 
vanaf de pastorie op de hoek met de Julianastraat, werd ook wel 
‘Domineeesteeg ‘genoemd. Vanaf boerderij de Haverkamp werd de 
naam ‘Veenweg’ gebruikt, zo blijkt uit een kaart uit 1925. Vanaf de 
Lunterse Kade heette de weg ‘Dwarsweg’ en het laatste stuk tot de 
Klomp werd de ‘Weg naar Lunteren’ genoemd.

De Klomp of Ederveen?
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw wordt de naam ‘Klomperweg’ 
gebruikt. Waarschijnlijk hangt dit samen met een betere verharding 
van deze weg. Je zou 
je kunnen afvragen 
waarom deze weg 
niet Ederveenseweg 
heet, want dat is de 
eerste plaats die je 
tegenkomt. Dit komt 
doordat Ederveen 
als dorp veel jonger 
is dan de Klomp. 
Ederveen was 
oorspronkelijk een 
naam voor een groot 
veengebied ten westen van Ede. 
Pas in de loop van de 20e eeuw groeide Ederveen uit tot een dorp. 
De Klomp was een veel ouder gehucht dat op een strategisch 
belangrijk punt lag, namelijk de kruising met de Rijksweg Arnhem-
Utrecht. De naam de Klomp is waarschijnlijk een verbastering van 
het woord ‘klamp’, wat een ander woord was voor een stapel turf. 

Kronkel bij de Achterstraat? 
De Klomperweg maakt een 
rare kronkel ter hoogte van 
de Achterstraat. Dat is een 
overblijfsel van een steeg 
die in het  verlengde van de 
Achterstraat parallel aan de 
Julianastraat liep. 

De huidige Zilvervoslaan 
is daar ook nog een 
overblijfsel van. Deze steeg 
heette ‘Fransmansteegje’. 
De herkomst van deze naam 
is onduidelijk, maar zal 
waarschijnlijk verwijzen 
naar een bewoner van deze 
steeg.

Oranje voorrangpaaltjes 
Langs het begin van de Klomperweg staan aan de zuidzijde om de 
honderd meter drie kleine stenen paaltjes van zo’n 50 cm meter 
hoog met een van oorsprong oranje kop. Op het eerste paaltje is 
vaag nog het cijfer 0 te zien. Deze oranje paaltjes zijn geplaatst  in 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Op 4 juli 1937 werden namelijk 
in het rijkswegennet voorrangswegen ingesteld. Langs die wegen 
stonden om de 100 meter stenen hectometerpaaltjes: wit met een 
oranje kop en een afstandsaanduiding. Ze zijn zo goed als overal 
verdwenen. 

Het is  heel bijzonder dat er in Lunteren nog drie opeenvolgende 
voorrangspaaltjes te vinden zijn. Het eerste paaltje met 
waarschijnlijk oorspronkelijk de aanduiding 0,0 staat net voorbij 
het Museum Lunteren aan de Klomperweg. Het tweede paaltje met 
waarschijnlijk de aanduiding 0, 1 staat ter hoogte van Klomperweg  
19 en het derde paaltje met 0,2 staat ter hoogte van Klomperweg 
43.Het zou een mooi idee zijn om deze paaltjes in ere te herstellen, 
door ze te schilderen in de oorspronkelijke kleuren. 
 
Bronnen:

-Henk van den Brink (2007). Het lokale wegenpatroon in Lunteren. 
-www.topotijdreis.nl
-De Kampioen, 10 juli 1937 

Ederveen – Loopvereniging Ederveen wil het naderende 
voorjaar aangrijpen om meer mensen aan het hardlopen te 
krijgen. Daarom wordt op dinsdagavond 22 maart begonnen 
met een startcursus. 

Deze cursus is twaalf opeenvolgende dinsdagavonden en na afloop 
ben je in staat vijf kilometer hard te lopen. Er wordt telkens om 
19.30 gestart en de lessen duren een uur. De cursus wordt verzorgd 
door een ervaren en enthousiaste trainer. De kosten voor deelname 
zijn eenmalig € 50. Daarna ben je tot niets verplicht, maar is 
het natuurlijk mooi als je lid wordt van de LVE en wekelijks de 
trainingen bezoekt. Opgeven kan via de website en door te mailen 
naar lvederveen@gmail.com. Mocht je nog vragen hebben, laat het 
weten en we proberen die te beantwoorden.

LVE is een gezellige club met circa 130 leden. Naast hardlopen 
kun je bij deze vereniging meedoen aan circuittraining, wandelen 
en nordic-walking. Voor bijna een ieder ziet er wel iets tussen dus. 
Bezoek de website www.lveederveen.nl en kijk wat de vereniging 
te bieden heeft en op welk tijdstip. Voor de wekelijkse training op 
dinsdagavond zoekt de vereniging ook nog een trainer. De voorkeur 
gaat uit naar iemand met veel loopervaring en enthousiasme. Een 
diploma is geen voorwaarde. Heb je belangstelling, laat het weten. 

Op maandag 7 maart organiseert Mantelzorgtrefpunt Lunteren 
een bijeenkomst met het thema Mantelzorg en Veerkracht. 
Hoe hou jij je veerkracht op pijl en welke hulpbronnen kun 
jij aanspreken? Veerkracht is het vermogen om te herstellen 
van stress en tegenslag. Als er iets naars of verdrietigs gebeurt, 
kun jij je knap beroerd voelen. Dat is normaal. Sterker nog: 
het voelen en accepteren van je emoties is het begin van een 
veerkrachtige reactie. Hierover gaan we het hebben op deze 
interactieve avond, via een spel en een discussie.
 
Mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom 
om deze themabijeenkomst gratis bij te wonen. Deze vindt 
plaats op maandag 7 maart van 19.30-21.00 uur. Vanaf 19.00 
kun je binnenlopen bij stichting Ana Upu, Van der Duyn van 
Maasdamstraat 16 in Lunteren. Voor meer informatie: info@
mantelzorgtrefpunt.nl, info@ana-upu.nl of mobiel 06-21985859.

Loopvereniging Ederveen

Themabijeenkomst Mantelzorg en Veerkracht



Final
SALE

 

 

geldig van 28-02 t/m 05-03

 

 

2 = 65% 
1 = 60%

 !! Laatste week !!

*Niet ruilen/geen geld retour

*Geen cadeaubonnen inleveren

*(kraam)cadeautjes worden niet ingepakt

*
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Henk de Rooy

LUNTEREN – Exposities in Museum 
Lunteren gaan vaak gepaard met één 
of meerdere workshops. Vandaag, zae
terdag 26 februari, ben ik te gast bij 
de workshop Fotografie. Deze werd 
verzorgd door Cobie van de Ven met 
assistentie van Rikko Fransen. De acht 
deelnemers bevinden zich in de expoe
sitieruimte met aan de wanden werk 
van leden van de jubilerende Oog & 
Optiek Deze Lunterse fotoclub bestaat 
dit jaar zestig jaar.

Kijken naar wat je ziet
Fotograferen is kijken. Kijken wat je 
ziet. We zien veel, maar kijken we er 
ook echt naar? Er is niets mis mee met 
foto’s van de vakantie, familiebijeene
komsten en persoonlijke momenten. 
Fotograferen wordt leuker en intee
ressanter wanneer de geheimen van 
de camera ontsluierd worden. Het 
gebruikmaken van de mogelijkheden 
ervan.

Dat is wat Cobie tijdens de worke
shop aanstipte met een aantal slimme 
weetjes. Op een andere manier naar 
objecten kijken, anders fotograferen, 
bewuster gebruik maken van speciale 
effecten. Letten op de omgeving waare

in de foto wordt gemaakt. Stel jezelf 
vragen als: Waar komt het licht vane
daan? Maak ik gebruik van schaduw? 
Hoe zit het met het perspectief, de 
compositie?
Vragen waarmee de deelnemers de 
Noordmanzaal in werden gestuurd. 
Kijk naar de foto’s van de leden van 
Oog & Optiek. Wat zie je en ontdek 
ja in de foto’s? Welke spreken je aan? 
Welke niet? 
“En”, kregen zij van Cobie mee: “Kijk 
er samen naar. Praat er met elkaar 
over. Kijken naar wat je ziet!”

Gebruikmaken van mogelijkheden
Een bijzonderheid aan de groep is dat 
er slecht één deelnemers is met een foe
totoestel, een Canon, voor de rest wae
ren het de iPhone en tablet waarmee 
men aan de slag ging. 
Niet mijn ding als het op fotograferen 
aankomt. “Maar”, zegt een deelneeme
ster: “De iPhone is wel ontzettend hane
dig bij het fotograferen van kinderen. 
Deze zijn zo gemaakt. Met het instele

len van een camera is het moment om 
gebruik te maken van de mogelijkhee
den die je ten dienste staan. Het gaat 
erom bezig zijn met iets waarin je 
interesse ligt. Iedereen is op zijn/ haar 
eigen manier met fotografie bezig is.

Dit is ook het uitgangspunt van de 
workshop. De mogelijkheden ontdeke
ken, waarmee het fotograferen een bée
tje uitdagender wordt. 

Een dennenappel
Na de rondgang langs de foto’s is het 
eerste wat gevraagd wordt: “Wat hebe
ben we ontdekt?”
De belangrijkste conclusie was, dat er 
anders naar foto’s wordt gekeken. “Je 
kijkt heel anders!”, komt er als ante
woord.
Vanuit de groep worden voorbeelden 
aangedragen. Er ontstaan gesprekken 
over diepgang, perspectief, kleurgee
bruik, gebruik van het raster. Eigenlijk 
dingen die Cobie aan het begin van de 
workshop meegaf.
Vervolgens ging men aan de slag met 
compositie. Sommigen hadden zelf 
een aantal voorwerpen meegebracht 
en er stonden ook diverse voorwerpen 
de deelnemers ten dienste.
Her en der in de zaal was men per paar 
bezig met het vertalen van de gedache
te naar het creëren. Ook hier kwam de 
diversiteit van de fotografen naar voe
ren. De een ging door de knieën voor 
een dennenappel, op een tafel ontstond 
er een ‘stilleven’ van blokfluiten, tee
gen een zwarte achtergrond ontstond 
een compositie van twee mini’s en 
KLMehuisjes.

Weggooien
Vervolgens kwam het moment suprêe
me: Het tonen van het werk aan je 
mede cursisten van deze middag. Met 
daarbij het verwoorden van het hoe en 
waarom van de gemaakte foto.
Het vormde de aanzet tot levendige 
gesprekken over elkaars werk. 

Voordat de workshop werd afgesloten 
kregen de deelnemers van Cobie nog 

een aantal tips mee. Een ervan was: 
“Kijk telkens naar je foto. En heel 
belangrijk: Gooi alles weg wat je niet 
mooi vindt!”

Een les die veel weerstand op kan roee
pen. Want weggooien, betekent dat het 
echt weg is.
Gewoon doen! Het verhoogt het plee
zier in je hobby. Je leert er echt beter 
door kijken!

Gezellige fotoworkshop Museum Lunteren
Gooi weg wat je niet mooi vindt

Cobie van de Ven maakt de deelnemers duidelijk hoe te kijken naar foto’s.

Aan het einde van de workshop: Het beoordelen van elkaars compositie. Een stilleven van blokfluiten.

Wat zie je?
Kijken met de IPhone.
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0318 - 487 004 NL14 ABNA 0424.0041.86fysiotcl.nl Barneveldseweg 11H 6741 LH Luntereninfo@fysiotcl.nl

Klachten bij het sporten?

HHeett Sportspreekuur

Elke maandag
1188..0000--1199..0000  uuuurr  llooccaattiiee  ''UUtt  SSppoorrtthhuuuuss''

llooccaattiiee  ''WWeellll  AAccttiieeff''  mmaa--ddoo  iinn  oovveerrlleegg
HHeett  ssppoorrttsspprreeeekkuuuurr  iiss  vvoooorr  AALLLLEE  LLuunntteerraanneenn,,  oonnggeeaacchhtt  wwaaaarr  uu  ssppoorrtt..  

UU  kkuunntt  hhiieerr  tteerreecchhtt  vvoooorr  vvrraaggeenn  oovveerr  uuww  aaccuuttee  ooff  llaannggeerr  bbeessttaaaannddee  
ssppoorrttbblleessssuurree..  

VVoooorr  vvrraaggeenn  ooff  hheett  mmaakkeenn  vvaann  eeeenn  aaffsspprraaaakk  kkuunntt  uu  tteelleeffoonniisscchh,,  vviiaa  ddee  
mmaaiill  oopp  aapppp  ((0066--3300448844336688))  ccoonnttaacctt  ooppnneemmeenn

De Rooy zoekt collega’s!

Wil je trots zijn op je werk als je na je werkdag naar huis gaat?
Dan zit je bij De Rooy goed. Wij produceren en monteren prachtige
stalen deuren en trappen.

Omdat we aan het groeien zijn, zoeken we nieuwe collega’s:
•  Constructiebankwerker/lasser
•  Werkplek BBL Constructiebankwerker/ lasser niveau 2 of 3

Meer weten? Kijk op www.derooysteeldoors.com/vacatures
of bel naar 0318 – 573 231.

gewoon
goed
geregeld

Lunteren
T  0318 - 48 68 68

whardeman.nl

Draag jij bij aan een administratie in 
optima forma en goed geregelde HR? 
Voor onze bedrijven zijn wij op zoek naar 
een punctuele en zorgvuldige

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER
20-36 uur  m/v
• Opleidingsniveau: HAVO/MBO-4.
• Schoolverlater? Solliciteer ook!

DIT GA JE DOEN: 
• Uitvoeren van administratieve 

werkzaamheden;
• Diverse HR-werkzaamheden zoals het 

onderhouden van personeelsdossiers.

KOM JIJ BIJ ONS WERKEN? 
Mail je motivatie en werkervaring naar 
t.hardeman@whardeman.nl of neem voor 
meer informatie contact op met Teunis 
Hardeman: 0318 - 20 00 11. 

Bouwen is mensenwerk. 
Zo denken wij daarover bij 
Hardeman. Steeds opnieuw 
blijkt dat onze mensen het 
verschil maken. Mensen 
op kantoor, mensen op de 
bouw. Zij leveren kwaliteit
tot in detail, reageren 
fl exibel op veranderingen, 
blijven alert, houden de 
vaart erin.
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Foto’s zijn gemaakt:
maandagmiddag
28 februari 2022

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

het KIJKEN bezien
Steenbeekweg-Singlerpad (Kattenbroekerweg - Hoge Valkseweg)



Heeft u beton nodig voor uw verbouwing / fundering of voor de oprit en wilt u geen gedoe met een betonmolen?  
 
          Dan biedt betonopdebouw                     
                                     uitkomst!  

 
Levering op de bouw  
of aan huis van:  
                                                                                                                                                                              

• stab- zand 
• stampbeton 
• betonmortel 
• vloerenspecie 

 
 

 

 

 

Waarom betonopdebouw? 

• Levering ook op zaterdag  
• Scherpe prijs; zelfs voor kleine hoeveelheden 
• Met onze mobiele mixer leveren wij wat nodig is, geen overtollig materiaal 
• Voor bedrijf en particulier; wegenbouw / straatwerk / hoveniers 
• Optioneel een betonpomp bij te bestellen 

 
 
                                                        Mail, bel of app  
                                                      vrijblijvend  

  voor een                     
                                      scherpe  

prijsopgave: 

betonopdebouw.nl 

 

 

www.dbl-lunteren.nl

Meulunterseweg 34
6741 HN Lunteren

0318 482462 
info@dbl-lunteren.nl

creativiteit 
schept ruimte

Haardhouthandel Pluim

Harskamp - tel: 06 - 517 943 62 

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;

Woensdag 02 maart 2022 Pagina 10
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uitagenda@wegwiesinlunteren.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 Schakel 0318-482992 
www.lunterenaktief.nl 
_____________________________ 
Za 5 maart, 09:00 tot 16:00 uur 
BROCANTE MAMARIA 
Meulunterseweg 70a 
_____________________________ 
Za 5 maart, 14:00 uur 
WINTERWANDELING MET SOEP 
Vooraf reserveren. 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 5 maart, 20:00 uur 
ANASTASIA KOBEKINA, DAVID  
ORLOWSKI & LAURA SKRIDE 
Kamermuziek. www.cultura-ede.nl 
_____________________________ 
Zo 6 maart, 12:45 uur 
SINGLES ONTMOETEN SINGLES 
Voor 40, 50 en 60+ 
single-events.org 
_____________________________ 
Zo 6 maart, 14:00 uur 
GREBBELINIE RONDLEIDING 
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl 
_____________________________ 
Ma 7 maart, 14:00-16:00 uur 
BINGO 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_____________________________ 
Ma 7 maart, 20:00 uur 
Lezing - ZWARTE GATEN 
Geboorte, levensloop en dood van 
sterren. Zwarte gaten en oerknal. 
Marnix College, Pr.Bernhardl.25, Ede 
_____________________________

Di 8 en 22 maart, 12:00-13:00 uur 
OPEN EETTAFEL - Aanmelden 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_____________________________ 
Di 8, 15, 22, 29 maart, 15:00 uur 
GRIP OP JE DIP, 17-23 jaar 
www.cjgede.nl 
_____________________________ 
Di 8 maart, 20:00 uur 
Lezing - DE BALTISCHE STATEN, 
ESTLAND, LETLAND EN LITOUWEN 
Culturele Kring, Dr Kimmijserlaan 28 
_____________________________ 
Za 12 maart, 07.00 uur 
MOEFLONEXPEDITIE 
Met boswachter op Wekeromse Zand 
www.glk.nl/excursies 
_________________________________ 
Za 12 maart, Vanaf 08:00 uur 
HENGSTENKEURING 
Appaloosa Stamboek 
www.nieuweheuvel.nl 
_________________________________ 
Za 12 maart, 09:30-15:00 uur 
KLAAR MAKEN VOOR HET SEIZOEN 
Pinetum, Boslaan 75 
www.pinetum.eu 
_________________________________ 
Za 12 mrt, 10:00 tot 16:00 uur 
LAMMETJESDAG 
Op kraamvisite bij 400 lammetjes. 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
_____________________________ 
Za 12 maart, 14:00-16:00 uur 
MEET & GREET  
SCHILDER GREETJE FEENSTRA 
Galerie Goudsberg  
in Museum Lunteren 
_________________________________ 
Za 12 maart 
HERDENINGSCONCERT Requiem 
Mozart - Forrest 
www.covsursumcorda.nl 
_____________________________ 
Za 12 maart 
LUNTERSE BERG TRAIL 
Start Restaurant De Goudsberg 
www.cairnadventures.nl 
_________________________________ 
www.wegwiesinlunteren.nl 

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  28 feb. t/m zaterdag 05 ma )

bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Jonge kaas €8.95

per kilo

€2.99

Salami
€2.49

Indische kipsate salade

400 gram

€1.49

Runderrookvlees
100 gram

Gebraden kipfilet

€1.99
Verse kiploempia ‘s €1.98

€14.95Bildstar aardappelen 25 kilo

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

Vers gesneden soepgroente

Warm- en koud gerookte zalm (v.d. Fant uit Urk) 

Wagner pizza (alle smaken)
250 gram

100 gram

can 5  ltr.

per stuk

€1.35

€12.95

€7.99

Marianne Panties 35 den 3 paar €10,-
Voor de tuin: Oranjeband tuinzaden weer uit voorraad 
leverbaar (vraag de zaadcatalogus)

€0.99

€2.98

20 kilo

VV Lunteren
Thuiswedstrijden  

08:30 Lunteren JO10-3 Sparta Nijkerk JO10-6
08:30 Lunteren JO9-1 Hoevelaken JO9-2
09:30 Lunteren JO12-1 SDV Barneveld JO12-3
09:30 Lunteren JO11-3 Terschuurse Boys JO11-2
09:30 Lunteren JO9-2 SDV Barneveld JO9-5
09:30 Lunteren JO8-2 Sparta Nijkerk JO8-5
11:00 Lunteren JO13-2 ONA ‘53 JO13-2
13:00 Lunteren 6 VVOG 8
13:00 Lunteren 7 Harskamp 2
15:00 Lunteren 3 Hoevelaken 6
15:00 Lunteren VR1 SV Otterlo VR2

Uitwedstrijden 
 
08:30 DTS Ede JO11-2JM         Lunteren JO11-1
08:30 DTS Ede JO11-5JM         Lunteren JO11-2
08:30 Bennekom JO10-4           Lunteren JO10-2
08:30 SML JO8-2           Lunteren JO8-1
08:45 Stroe JO13-1           Lunteren JO13-1
09:00 Rood-Wit ‘58 JO9-2        Lunteren JO9-3
10:00 Rood-Wit ‘58 JO10-1      Lunteren JO10-1
10:15 Blauw Geel’55 MO15-1  Lunteren MO15-1
11:15 Harskamp JO8-1           Lunteren JO8-3
12:30 ESA JO17-2           Lunteren JO17-1
14:30 asv Dronten 1           Lunteren 1
14:30 Blauw Geel’55 8           Lunteren 5
14:30 EMM 45+1           Lunteren 45+1
15:00 SDV Barneveld 4           Lunteren 2
15:00 SKV JO19-5           Lunteren JO19-2d
15:30 csv Apeldoorn JO15-2     Lunteren JO15-1

Advendo ‘57
Thuis:

08:30 Advendo’57 JO11-2 - Bennekom JO11-5
08:30 Advendo’57 JO12-2 - sv DFS JO12-1
12:00 Advendo’57 VR1 - Sparta Nijkerk VR3
14:30 Advendo’57 3 - SDV Barneveld 7
10:00 Advendo’57 JO14-2 - Blauw Geel JO14-2
12:00 Advendo’57 JO17-1 - SDV Barneveld JO17-3
14:30 Advendo’57 1 - Terschuurse Boys 1
12:00 Advendo’57 JO19-2 Lienden JO19-1
14:30 Advendo’57 8 - WAVV 4
10:00 Advendo’57 JO9-2 - VV Barneveld JO9-2

Uit

09:00 Redichem JO11-1 - Advendo’57 JO11-1
09:45 FC Jeugd JO12-1 - Advendo’57 JO12-1
10:00 FC Jeugd JO9-1 - Advendo’57 JO9-1
11:15 Hoevelaken JO14-1 - Advendo’57 JO14-1
11:45 VVOG MO19-1 - Advendo’57 MO19-1
12:00 Veensche Boys 8 - Advendo’57 7
14:30 Wageningen 5 - Advendo’57 4
14:30 DTS’35 Ede 11 - Advendo’57 5
15:30 csv Apeldoorn 8 - Advendo’57 6

SDS ‘55
Thuis:

15.00 SDS 2  - Stroe 2
12.30 SDS JO19-1 - Columbia JO19-1
10.30 SDS MO15-1 - OVC MO15-1
09.00 SDS JO11-1JM - Sparta Nijkerk JO11-6
09.00 SDS JO9-1JM - Hoevelaken JO9-3
09.00 SDS JO7-1 - Redichem JO7-1
09.10 SDS JO7-1 - OVC JO7-2

Uit

15.00 Vierhouten 1 - SDS 1
10.30 DVOV 2 - SDS 3
14.30 Ede/Victoria 5 - SDS 5
14.30 GVC VR1 - SDS VR1
10.00 Robur et Velocitas JO12-3 - SDS JO12-1
09.20 ONA JO7-1 - SDS JO7-1

Koersbal

De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum 
De Schakel van 28 februari is:
 
Nel Veenendaal – Rita Kelderman 38 punten
Henk Versteeg – Ada Brouwer 33 punten
Mies Ruttenberg – Carin Boonstoppel 19 punten
Marjan v Donkelaar – Annette v/d Wind 14 punten
Geesje v/d Berg – Riek v/d Pol 7 punten

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 24 
Februari van “De Kastanjehof” in het
Kulterhus in Wekerom.
 
Jannie Meulemkamp – Geertje Theunissen 17 pt.,
Kees Meulenkamp – Coos v.Laar 12 pt.,
Gerrit d.Wit – Helmert v.Voorthuizen 11 pt.,
Bertus Broekhuizen – Jannie Broekhuizen 10 pt.,
Dik v.Dijk – Evert v.Butselaar 7 pt.,
Henk v.Lagen 7 pt.,
Jannie v.d..Broek – Dicky v.Voorthuizen 7 pt.,
Jaap v.d.Krol – Corrie v.d.Krol 7 pt.,
Teus Roelofsen – Ger v.d.Berg 4 pt.,

SPORT
PROGRAMMA/UITSLAGEN

Frieslanders 
schoonmaakazijn

100 gram

200 gram

Pasfoto’s met goedkeuringsgarantie voor alle landen!

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

Bel 06-50837903 om een afspraak
te maken op donderdag 10 maart

tussen 17:00 en 20:00 uur bij:

Het Westhoffhuis
Dorpsstraat 28 Lunteren

Officiële
pasfoto’s,

direct klaar!

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

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

Eindelijk mag het weer: concert ‘Requiem’ in Oude Kerk Ede

Waar een koor na twee coronajaren begrijpelijkerwijs het meest naar uitkijkt, is optreden met 
orkest en solisten in een sfeervolle kerk vol met publiek. Nu gaat het dan eindelijk gebeuren: het 
concert ‘Requiem’ staat (weer) op het programma.

Wat in maart 2020 een jubileum- en herdenkingsconcert had moeten worden is twee dagen voor de 
uitvoering voor twee jaar in de ijskast gezet. Nu krijgt het koor op zaterdag 12 maart eindelijk de kans om 
het bekende en geliefde ‘Requiem’ van W.A. Mozart ten gehore te brengen. Daarnaast staat het ‘Requiem 
for the Living’ van Dan Forrest (1978) op het programma. 

Het Requiem van Mozart is een mis, gecomponeerd voor de rust en zielenheil van de overledenen. 
Dan Forrest heeft zijn ‘Requiem for the Living’ 
echter geschreven voor de mensen die achterblijven, 
voor allen die zorg en pijn ervaren.In een jaar waarin 
langzaamaan weer meer mogelijk wordt na twee 
moeilijke jaren, is ‘Requiem for the Living’ een 
troostrijk en inspirerend muziekstuk, dat ons aan het 
denken zet over leven in vrijheid en veiligheid. 

Samen met het Holland Symfonie Orkest en vier 
gerenommeerde solisten zal COV Sursum Corda op 
een sfeervolle locatie, de Oude Kerk in Ede, deze 
twee werken ten gehore brengen.Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Gert Jan van der Pol.

Zaterdag 12 maart 20.00 uur
Oude Kerk, Grotestraat 58 Ede

Meer informatie en kaartverkoop via 
www.covsursumcorda.nl.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij 
Boek en Buro, Grotestraat 26, Ede



 

Lieve Pa en Ma, Opa en Oma van Arum, 

Lief en leed delen jullie al 60 jaar samen…. Dat is echt bijzonder!! 

Van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk. 

Veel liefs!  

Kinderen en kleinkinderen. 

KLEINTJES
|  ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

Gezocht 

ervaren 
hulp in de 
huishouding 
voor 3-6 uur 
per week. 

Tel: 
0653669558

Te huur in Lunteren
Zelfst. Woonruimte (woonk. 1 gr. sl.k.;ruime keuken; 
badkamer; berging; eigen tuintje en plaatsje.)
loopafst. v. station en centrum;
€ 710,-- p.m. excl. Tel. 0318-484808 Woensdag 02 februari 2022 Pagina  12

Ford Mustang Huren?
06 21 68 80 35

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

 

     Vitterweg 7     6741 JN Lunteren     www.jursoetendaal.nl 
 

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

Lieve Pa en Ma, Opa en Oma van Arum

Lief en leed delen jullie al 60 jaar samen.... 
Dat is echt bijzonder!! Van harte gefeliciteerd 
met jullie 60-jarig huwelijk. 
Veel liefs! Kinderen en kleinkinderen.

NIEUWE & OCCASION FIETSEN
ONDERHOUD & REPARATIE

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN
WWW.FIETSSERVICEDEVALK.NL

SCHADEHERSTEL

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

EUROGARANT

TOTALE SCHADEAFHANDELING
BIJ UW VERZEKERING

Lenderinkweg 34
6733 AX Wekerom
T.: 0318 - 461822

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

 
Wij zijn op zoek naar een creatieve, gediplomeerde bloembind(st)er voor een full-time functie en een 
creatieve tweedejaars leerling bloembind(st)er voor een parttime functie om ons team in Harskamp, 
Wekerom en Putten te versterken! Wij stellen collegialiteit, zelfstandigheid en passie hoog in het 
vaandel. 
 
Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een nieuwe functie in een gezellig, leuk team? Neem dan 
contact op via e-mail of telefoon met Henk Kraak. 
 
E-mail: kraak68@hetnet.nl 
Tel.: 0610475258 
Bloemhandel Kraak te Harskamp & Wekerom, Bloemtiek Jasmijn te Putten 

 
Wij zijn op zoek naar een creatieve, gediplomeerde bloembind(st)er voor een full-time functie en een 
creatieve tweedejaars leerling bloembind(st)er voor een parttime functie om ons team in Harskamp, 
Wekerom en Putten te versterken! Wij stellen collegialiteit, zelfstandigheid en passie hoog in het 
vaandel. 
 
Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een nieuwe functie in een gezellig, leuk team? Neem dan 
contact op via e-mail of telefoon met Henk Kraak. 
 
E-mail: kraak68@hetnet.nl 
Tel.: 0610475258 
Bloemhandel Kraak te Harskamp & Wekerom, Bloemtiek Jasmijn te Putten 

€37,50
(EXCL. BTW)

Bedrijfspand te Huur
Ribesstraat 11 Ederveen (Oppervlakte: 270 m2
Betonnen zolder 150 m2)

Voor vragen kun je bellen naar 0625037096

Barneveldseweg 15a Lunteren
 www.deteakschuur.nl

Specialist in teak meubelen
Groot aanbod in nieuwe en gebruikte

teak tuinmeubelen.
Iedere zaterdag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur.

Op andere dagen alleen op afspraak.

De Teakschuur



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

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09.30 uur: 
Ds. J.A. Kloosterman, 
18:30: Ds. K. ten 
Klooster Zie ook: www.
hhglunteren.nl.

Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 10.00 
uur: ds. Caroline Ooster-
veen, 

19.00 uur: ds. Th. P. de Jong (Ede)

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. J. Steenkamp (HD) , 19.00 uur,  de heer 
R. Fluit
Molukse Evang. Kerk: zo: 10.00 uur: ds S. 
Akihary
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: 
Marieke de Vries (Viering)

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. P. van Duijvenboden  (Apeldoorn), 
18.30 uur: Ds. C. Budding (Goudswaard). 

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

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Ds. B.J. van 
Boven               
Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Prop. H.G. van Ingen (Zegveld, 
15.30 uur: ds. J. W. 
Hooydonk (Oldebroek).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. L. de Wit, 
18.30 uur: prop. P. van der Schee
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. T. 
Volgenant-Beima (Uchelen)

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
Prop. M. Bos (Lunteren), 19.00 
uur:ds. P.B. Verspuij. 

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

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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nationale complimentendag

Op 1 maart is het de 
nationale complimentendag.
Complimenten, welgemeend, 

zijn een kunst om zowel te 
geven als te ontvangen.

Over het uiterlijk van iemand op 
het werk bijvoorbeeld, worden 
geen complimenten gegeven. 

De prestaties daarentegen 
verdienen wel een dikke veer.
Ontvangt u een welgemeend 

compliment? Bloos en schroom 
niet, retourneer een dikke 

glimlach en antwoordt stralend 
“Dankjewel”.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 6 MAART 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 

 

 

Vanaf a.s. vrijdag staat                 
Teunard elke week met bloemen, 

binnen/buitenplanten en accessoires op 
de Ederveense markt. 

 

 

Wij bezorgen door heel Nederland! 

  

AA..ss..  vvrriijjddaagg  44  mmaaaarrtt,,  bbiijj  
aaaannkkoooopp  vvaann  bbllooeemmeenn  ooff  

ppllaanntteenn  eeeenn  ggrraattiiss  
wweellkkoommssttccaaddeeaauuttjjee!!    

 

 

 

Vanaf a.s. vrijdag staat                 
Teunard elke week met bloemen, 

binnen/buitenplanten en accessoires op 
de Ederveense markt. 

 

 

Wij bezorgen door heel Nederland! 

  

AA..ss..  vvrriijjddaagg  44  mmaaaarrtt,,  bbiijj  
aaaannkkoooopp  vvaann  bbllooeemmeenn  ooff  

ppllaanntteenn  eeeenn  ggrraattiiss  
wweellkkoommssttccaaddeeaauuttjjee!!    
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Geldig in week 20
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 mei 2021

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    

plus.nl Openingstijden: ma - zo - 
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plus.nl

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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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
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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 
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totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
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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 
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Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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van Rinsum�/�Schras  9 // Ederveen // T: 0318 578578

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

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

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

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

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

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00
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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.
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1111111
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS
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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
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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)

plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

 

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

do vr za
3 mrt 4 mrt 5 mrt WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 9 zondag 27 februari t/m zaterdag 5 maart 2022

09/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  

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

Ariel Wasmiddel Alle varianten à 10-27 wasbeurten
of Lenor Unstoppables Ariel Flacon 140 gram
Per stuk 
Bijv. Ariel Pods black, doos 13 wasbeurten

9.49 4.74
De actieprijzen variëren van 3.49 - 7.19

Alle Dubbelfrisss, 
Taksi of Appelsientje Mini-pakjes
Per set 
Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, per set

2.49 1.24
De actieprijzen variëren van 1.19 - 1.34

50%50%
KORTINGPLUS Nederlandse 

Handappels Kanzi of Golden Delicious
Los
Per kilo 
Bijv. PLUS Nederlandse Handappels Kanzi, per kilo

3.19 1.59
De actieprijzen variëren van 1.09 - 1.59 per kilo

Alle Vivera Vleesvervangers
M.u.v. voordeelverpakkingen
Per pak 
Bijv. Vivera Balletjes, pak 200 gram

2.89 1.44
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.74

Unox Rookworst
Alle varianten à 250-285 gram
Per stuk 
Bijv. Unox Gelderse rookworst, per stuk 285 gram

2.59 1.29
De actieprijzen variëren van 1.24 - 1.97

Lavazza Ko�  ebonen
Alle zakken à 500 gram
Per zak 
Bijv. Lavazza Ko¡ebonen ca¢e espresso, zak 500 gram

7.99 3.99
De actieprijzen variëren van 3.99 - 4.49

Alle varianten à 10-27 wasbeurten

50%50%
KORTING

OP=OP

Alle Vivera Vleesvervangers

50%50%
KORTING

50%50%
KORTING

50%50%
KORTING

OP=OP

Alle Dubbelfrisss, 

50%50%
KORTING

PLUS Boerentrots 
Tru� elsteak

Nederlandse 
Handperen Conference
Schaal 1 kilo

Emmi 
Kaasfondue original
Pak 400 gram

PLUS Schnitte
Slagroom, aardbeien of mokka, 
geschikt voor 5 personen

4.40

Per 200 gram

33..9999
4.99

Per pak

33..4949
1.99

Per schaal

11..2929
5.99

Per stuk

44..4949
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