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Nieuwe speeltoestellen voor De Bron

STEM

Deze week:
Verkiezingsbijlage

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

18 nieuwe duurzame woningen voor Harskamp
HARSKAMP - Bij de Willemshoek 
worden 18 nieuwe woningen 
ontwikkeld. Het hofje zal bestaan 
uit zeven tussenwoningen, vier 
hoekwoningen, vier twee-onder-één-
kap-woningen en drie vrijstaande 
woningen. 

Met de handtekening van wethouder 
Peter de Pater (ruimtelijke 
ontwikkeling) en Ed de Moor 
(ontwikkelaar de Realisatie) liggen de 
afspraken vast: er komen 18 nieuwe 
woningen in Harskamp in de wijk 
Smachtenburg.

De klassieke woningen sluiten qua 
architectuur goed aan op het karakter 
van de omgeving en worden gebouwd 
met veel maatregelen die goed zijn 
voor klimaat en natuur. De verkoop 
start na de zomer.

LUNTEREN – Een spontane actie 
voor de vluchtelingen uit Oekraïne 
leverde binnen een dag twee volle 
vrachtwagens aan hulpgoederen op. 
Dinsdagmiddag, 1 maart, was het 
chauffeur Gerard-Jan die besloot 
actie te ondernemen. Via de app 
ging zijn bericht rond dat door 
velen werd opgepakt, onder andere 
de gezamenlijke kerken in Lunteren 
en de familie Hardeman.

Richting Oekraïne 
Bij hen op het erf was net een grote 
loods vrijgekomen en deze werd 
beschikbaar gesteld voor de opslag 
van goederen. De gehele woensdag 
was het een komen en gaan van 

mensen die goederen brachten. In het 
centrum van Lunteren kon men terecht 
in de winkel van Deijs. Op meerdere 
plaatsen kon men bij particulieren en 
bedrijven terecht voor het afleveren 
van goederen. Horecagroothandel 
Bidfood uit Ede stelde een halve 
vrachtwagen aan voedsel beschikbaar. 
Meerdere bedrijven en ondernemers 
stelden goederen beschikbaar.

Uiteindelijk vertrokken 
woensdagavond laat twee volgepakte 
vrachtwagens richting Oekraïne. Deze 
waren beschikbaar gesteld door Viets 
Staalconstructie uit Harskamp en 
Pollotrans uit Kootwijkerbroek. Deze 
bedrijven namen ook de logistieke 

ondersteuning voor hun rekening. 
Onder meer het papierwerk, waardoor 
de chauffeurs zonder al te veel 
oponthoud naar de grens konden en 
Oekraïne in.

Saamhorigheid
Op vrijdag, wanneer de Lunterse Krant 
op bezoek is bij de fam. Hardeman is 
men nog beduusd en onder de indruk 
van de spontane hulp en medewerking 
van velen. “Heel bijzonder was dat  
iedereen ineens voor elkaar klaar 
stond. Mensen kwamen spontaan  
helpen en de saamhorigheid was groot, 
ongeacht of je wel gelovig of niet 
was. Wanneer we eraan terugdenken 
worden we er nog stil van.”

De goederen werden afgeleverd 
bij Petro en Dianne Bernyk-Van 
der Lingen, zij wonen met hun 
drie kinderen in het plaatsje Velyki 
Luchky in West-Oekraïne. Ze worden 
ondersteund door de Hervormde 
Gemeente Lunteren in hun werk onder 
de armste van de bevolking in hun 
omgeving en het berggebied van de 
Karpaten.

Dianne is met haar twee dochters 
gevlucht naar Hongarije, Pedro en zijn 
zoon zijn achtergebleven in Oekraïne 
om daar de hulpgoederen te helpen 
distribueren onder de plaatselijke 
bevolking van Velyki Luchky. Het 
voedsel werd voor de grens uitgeladen 

bij Dianne die daar de distributie 
coördineerde.

Financiële giften blijven welkom: 
reknr.: NL64RABO034278183, 
t.n.v. Stichting Hart en Handen voor 
Oekraïne.

Zaterdagavond zijn de twee 
vrachtwagens weer teruggekeerd in 
Harskamp en Kootwijkerbroek. 
Het transport krijgt een vervolg. 
Volgende week woensdag, 16 maart, 
gaan er weer vrachtwagens richting 
Oekraïne. Men kan spullen komen 
brengen: a.s. vrijdag, zaterdag en 
maandag.  Adres is gewijzigd  in 
Nieuwenhuizerweg nr. 1!

Spontane actie voor transport naar Oekraïne
De vrachtwagen van Viets op weg naar Oekraïne.                    Foto: Viets Staalconstructie Eén van de vrachtwagens wordt uitgeladen bij de grens van Oekraïne.                 

v.l.n.r.: Frans van Laar, Elbert Hardeman, Evert van Barneveld en Gerard-Jan Hardeman

Links Ed de Moor en rechts wethouder Peter de Pater.
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Alles bij ons vers van het mes:

Jong belegen kaas €8.49
per kilo

100 gramPepercervelaatworst €1.98

100 gramBlikboterhamworst €0.75

100 gramSchouderham €1.39

200 gramKipkerrie salade €2.98

32 rollenEdet comfort toiletpapier €9.99

vanafHertog IJs 900 ml. €2.75

750 mlOla Viennetta €2.25

750 gramAviko pommes duchess €1.25

90 wasbeurtenAriël waspoeder €22.95

(Aanbiedingen geldig in week 50 - t/m zaterdag 18 december)
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

€2.98Old Amsterdam 
vegetarische bitterballen

10 stuks

Van de Echte Bakker:

Appelflappen 5 voor €7.50
Stollen van de Echte Bakker: bestel ze tijdig! 

Groot assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten.

(Aanbiedingen geldig in week 10 - maandag  7 ma. t/m zaterdag 12 ma )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Jong belegen kaas €8.95

per kilo

€1.69

boerensnijworst

€1.29

katenspek
100 gram

€0.95
‘n hele kipgrillworst

100 gram

€1.59
zure zult      

€1.75

€7.95saucijzenbroodjes 5 voor

Tafelzeil:
Op maat afgesneden; grote keus
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FAMILIEBERICHTEN

hoofdkaas (gesneden of aan ‘t stuk)

verse kiprollade
sellery salade

100 gram

1 kilo

€1.75
200 gram

€7.95
Per mtr.

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

€1.79

€4.98
+/- 400 gram

€7.50

FAMILIEBERICHTEN

In plaats van kaarten

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

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het
 medeleven, in welke vorm dan ook,

na het overlijden van onze moeder, oma en omi

Jo Blankestijn-Arends
 

 Kinderen, 
 kleinkinderen en
 achterkleinkinderen

Lunteren, maart 2022

vers macaroni pakket
conference handperen

Van de echte Bakker
100 gram

450 gram

per kilo

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN  

BEL: 06 2410 6616

INFO@FIETSSERVICEDEVALK.NL

DEALER VAN:

NIEUWE FIETSEN
OCCASION FIETSEN

ONDERHOUD & REPARATIE

MAANDAG : GESLOTEN

DINSDAG : 13.00 – 21.00 UUR

WOENSDAG : 13.00 – 18.00 UUR

DONDERDAG : 13.00 – 21.00 UUR

VRIJDAG : 13.00 – 18.00 UUR

ZATERDAG : 09.00 – 16.00 UUR

ZONDAG : GESLOTEN

OPENINGSTIJDEN CONTACT

FAMILIEBERICHTEN

Gerrit van Grootheest

In verband met de huidige corona maatregelen zal de afscheidsdienst op woensdag 26 januari om 
11.30 uur in besloten kring moeten worden gehouden. U kunt de dienst wel online bijwonen via: 
www.arvideo.nl/gerrit1967  wachtwoord: gg
Aansluitend zal de begrafenis om 13.00 uur plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan te Lunteren. U bent welkom hierbij aanwezig te zijn, wel graag op gepaste afstand. 

Verdrietig hebben wij, door een noodlottig ongeval, veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze 
lieve en unieke

15 december 1967                                                              20 januari 2022 

Wendy
     Gerrit & Mandy
     Dirk & Ilse
     Willem
     Herman en Hein 
Mw. A. van Grootheest-Roelofsen
Dick van Roekel
Familie Van Grootheest 

Gaart 

Soms is er zoveel wat je voelt,
maar zo weinig wat je kunt zeggen......

Oosterkamp 1
6741 MS  Lunteren

Intens verdrietig en met pijn in ons hart, 
moeten wij afscheid nemen van onze 
markante en gemeuiige vriend

Gerrit van Grootheest
Gaart

Alle kracht en sterkte gewenst voor Wendy, 
Gerrit en Mandy, Dirk en Ilse en Willem.

Bips en Flip
Martin en Carla
Henk en Mya
Herman en Marjan

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

Gerrit van Grootheest
in de leeftijd van 54 jaar.

Mw A. van Grootheest - Roelofsen
Wim en Hanneke
Jan en Jannette 
Henk en Wijntje 

Neven en nichten

Wij wensen Wendy, Gert en Mandy, Dirk en Ilse en 
Willem veel sterkte toe voor nu en in de toekomst.

Lunteren, 20 januari 2022

Met droefheid geven wij u kennis dat, 
na een ernstig ongeluk, uit onze familiekring is 

weggenomen, mijn jongste zoon, 
onze broer, zwager en oom
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Fietsservice De Valk van alle markten thuis: 
“Je moet wel een beetje gek zijn van techniek”

Henk de Rooy

DE VALK – De buurtschap De Valk 
is een ondernemer rijker. Janko 
Zeggelaar is er Fietsservice De Valk 
gestart. Na ruim dertig jaar in het 
fietsen vak te hebben gewerkt, 
werd het tijd om op eigen benen 
te staan. “Ben vorig jaar vijftig 
geworden en weken van 50/60 uur 
laten ook lichamelijk zijn sporen 
na. In overleg met mijn vrouw is de 
keuze gemaakt voor Fietsservice De 
Valk. Begin dit jaar ben ik van start 
gegaan.”

Schoon en netjes
Janko is zijn gehele leven met de 
fiets bezig geweest. “Als jongetje 
van 12/13 jaar was ik al aan het 
sleutelen. Na mijn school ben ik gaan 
werken bij wat later Het2wielerhuis 
in Barneveld zou worden. Samen met 
eigenaar Johan Barten hebben we het 
opgebouwd vanuit een kleine winkel 
tot wat het nu is. Daar hebben we 
beiden jarenlang voor geknokt. En …, 
met veel plezier.”
De lange werkweken gingen voor 
Janko hun tol eisen en het hobbyen in 
de eigen schuur werd eind vorig jaar 
omgezet naar een eigen werkplaats 
met een bescheiden showroom.Wat 
opvalt is dat je bij Fietsservice De 
Valk, bij wijze van spreken, van de 
vloer kunt eten. Schoon en netjes oogt 
het er. “Ik hou van opgeruimd en dat 
het er schoon en netjes uitziet.”

Van Dijck
Toegegeven het praat ook prettiger in 
een opgeruimde en nette omgeving. 
Dat is ook wat klanten ervaren die er 
binnenstappen. “Want”, geeft Janko 
aan: “Ik neem tijd voor mijn klanten 
en daar hoort een nette omgeving bij. 
Geïnteresseerd zijn in de klant als 
persoon is bij mij belangrijk. Het moet 
niet altijd en alleen maar om cijfers 
gaan. Gewoon eens vragen hoe het 
ermee gaat. De mens is ook belangrijk!
Bij Fietsservice De Valk kan men 

terecht voor alles wat te maken 
heeft met de fiets. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld: onderhoud – advies – 
maatvoering/houding – verzekeringen. 
Natuurlijk ook de elektrische fiets, 
kortom van een kinderfietsje tot de 
sportievere fiets kan men er terecht.
In de showroom staan enkele 
modellen van het merk Van Dijck. 
“Dit is een Nederlands fietsmerk met 
een heel mooi assortiment. Een mooie 
modellenopbouw en voor iedereen is 
hierin wel wat te vinden. Ik wilde geen 
merk dat je op elke straathoek kunt 
vinden.”

Diversiteit
Ook in het fietsen vak is de digitale 
wereld niet meer weg te denken. 
De moderne elektrische fietsen zijn 
bijkans halve computers geworden. 
En, wat te denken van de vele 
fietsaccessoires? De laptop en de 
moderne telefoon zijn een onderdeel 
van het fiets vak geworden. “Je moet 
wel een beetje gek zijn van techniek 
om aardigheid in het vak te hebben. 
De diversiteit van het vak maakt het zo 
leuk en interessant.”Om op de hoogte 

te blijven volgt Janko een aantal keren 
per jaar een bijscholingscursus voor de 
nieuwe ontwikkelingen.”

Extra openingstijden
Speciaal voor de klanten is 
Fietsservice De Valk op de dinsdag- 
en donderdagavond geopend tot 21.00 
uur. Een bewust keuze naar blijkt.
“Overdag werken veel van mijn 
klanten. Daarom, op dinsdagavond 
gebracht is op donderdagavond klaar. 
Mountainbikers met pech willen deze 
zo snel mogelijk weer terug. Scholieren 
met pech kunnen niet zonder hun fiets. 
Met deze extra openingstijden probeer 
ik mij te onderscheiden.”

Zie voor de overige openingstijden de 
advertentie in deze Lunterse Krant.
Janko is positief ingesteld. Bij hem is 
het glas altijd halfvol, of zoals hij het 
zegt: “Geen probleem te groot, of er 
zijn altijd wel oplossingen te vinden. 
Bij het niet kunnen oplossen wordt het 
een probleem.”Fietsservice De Valk: 
Hoge Valkseweg 26 DE Valk, tel. 06 – 
24 10 66 16, info@fietsservicedevalk.
nl, www.fietsservicedevalk.nl 

Het lammerseizoen is weer begonnen 
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LUNTEREN - Dik Janssen bevindt 
zich al zijn hele leven in en rond de 
agrarische sector. In 2005 besluit hij 
hier handig gebruik van te maken en 
richt hij een handel op in likemmers 
voor schapen.

“Als jochie van drie bevond ik mij al tussen 
de dieren. Ik vond dat prachtig!” vertelt 
Dik Janssen die zijn jeugd doorbracht op 
een boerderij aan de Apeldoornseweg in 
Otterlo. 

“Als 11-jarige jochie ging ik met paard 
en wagen naar de andere kant van 
Otterlo om mais en gras voor mijn vader 
te halen. Op een gegeven moment in 
je tienerjaren vind je het allemaal wat 
minder. Maar het blijft toch in je genen. 
En hierdoor ben ik mijn hele leven toch 
wel rond de agrarische sector gebleven.”

Bedrijf
Zo is Dik Janssen op latere leeftijd 
actief bij schapenkeuringen van het 
Nederlands Zwartbles Stamboek. Hier 
worden ook de wortelen gelegd voor 

zijn bedrijf. Bij een jubileumkeuring werd 
er gezocht naar Sponsoren. Zo kwam 
Dik in contact met het Britse bedrijf 
Crystalyx, die voedingssupplementen 
produceert voor dieren. Sinds 2005 
verkoopt hij een aantal producten van 
het bedrijf, waaronder likemmers voor 
schapen en supplementen voor rundvee. 
Deze verkoopt hij lokaal maar ook in de 
wijde omgeving.

Deze likemmers zitten vol met 
voedingstoffen die de schapen nodig 
hebben “Door milieueisen kan het 
gras steeds slechter bemest worden, 
hierdoor kunnen de dieren niet alle 
voedingsstoffen meer uit het gras halen. 
Dit zorgt voor een achterstand in hun 
mineralenvoorziening. Dit probeer je 
met likemmers omhoog te krikken zodat 
hun gezondheid weer optimaal wordt,” 
legt Dik uit over de producten.

Om zijn producten aan te prijzen staat 
Dik geregeld op beurzen waaronder 
ook in Gorinchem en Hardenberg. Zijn 
catalogus bestaat uit verschillende 
soorten likemmers met elk hun eigen 
werking. Zo heb je de ‘Extra High 
Energy’ deze is Ideaal als aanvulling 
op het ruwvoeder van fokooien tijdens 
het lammer- en dekseizoen. Daarnaast 
optimaliseert dit ook de vitaliteit van 
lammeren. 

De ‘Easy Breather’ waarbij de naam de 
lading dekt, helpt bij luchtwegproblemen 
en hoest. En zorgt voor de handhaving 
van een gezond immuunsysteem. Voor 

rundvee heeft hij droogstand mineralen. 
Deze zijn verwerkt in likbakken maar je 
kunt ook los in poeder- of vloeibarevorm 
kopen. Deze droogstand mineralen 
zijn ervoor om de koe goed te laten 
afkalveren en daarna ook goed op 
te laten starten in de melkproductie. 
Daarnaast is er ook een speciaal gist in 
verwerkt. Dit is goed voor de pens en 
helpt de vertering te bevorderen.

Overname
Vanaf 1 januari 2022 neemt Dik Janssen 
de handel over van Bos Veeservice. 
Janneke Bos die de winkel heeft gerund 
stopt ermee. De ruimte die vrijkomt 
wordt gebruikt voor dierenartsenpraktijk  
‘De Groene Grens’. Dik benadrukt wel 
dat hij enkel de handel in likemmers 
overneemt.

Benieuwd naar de prijzen en producten 
van Dik?  Neem dan gerust een kijkje op 
zijn website of neem contact met hem 
op.  De producten kunnen opgehaald of 
geleverd worden. Wel moet u voor het  
ophalen eerst telefonisch een afspraak 
maken.

Agrarisch ondernermer Dik Janssen:

“Ik ben onder de koeien en het paard geboren”

Website: www.dikjanssen.com
Adres: Honskamperweg 1-B 
6741 CA, Lunteren
Tel: 06-12269427
Email: dikjanssen@solcon.nl

Dik Janssen tussen de zwartbles schapen van Wim Hardeman.

De catalogus van Dik.

LUNTEREN - De aflammertijd is 
weer in volle gang. Ga daarom voor 
al uw voedingssupplementen voor 
schaap en lam naar Dik Janssen 
(voorheen Bos Veeservice). 

Producten worden gratis 
thuisbezorgd. Voor meer 
informatie kunt u altijd bellen met 
Dik Janssen.

Een kleine blik op het uitgebreide assortiment van Dik.
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Hoe dan?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer muziek in de klas, scholenproject KNA Lunteren

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

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

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

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

Ver weg

Het moet ergens in 2004 geweest zijn dat de vader zoals hij gewoon was bij het 
begin van de maaltijd het gebed uitsprak. Na het amen zag hij dat de jonge pu-
berdochter duidelijk liet merken niet meegebeden te hebben. De vader sprak zijn 
dochter er op aan. Die zei: ‘waarom bidden voor God als iemand zoals Saddam 
Hoessein er is.’

Bovenstaande kan een lang vervolg hebben. Ik beperk me tot die constatering 
over Saddam Hoessein. Zo kwam toen die terreur en oorlog bij kinderen binnen. 
Op de basisschool tekenden kinderen tanks en explosies in plaats van een huis of 
boerderij. Zo komt een oorlog nu bij ons binnen en ook bij kinderen. 

Misschien wel heftiger dan Corona. Afschuw over wat onschuldige burgers over-
komt, onbegrip waarom iemand zoiets in gang heeft gezet. Zorgen over hoe het 
verder moet. Maar er wordt ook wat losgemaakt. Acties voor hulpgoederen ko-
men op gang, mensen rijden naar Polen om vluchtelingen te halen, onderdak 
wordt aangeboden en de komende weken zal er nog meer gevraagd worden van 
de samenleving.

We maken ons niet meer druk over wel of niet een boosterprik of een QR code 
tonen. Dat lijkt al lang achter de rug. Het gaat nu om de energierekening, de ben-
zineprijzen en de koopkracht. En eigenlijk om veel meer. 

Hoe ziet de wereld er over een paar 
maanden uit? Tegen oorlog valt geen 
vaccin te ontwikkelen, daar moeten we 
als internationale gemeenschap zien 
uit te komen.

Ondertussen zijn er over twee weken 
gemeenteraadsverkiezingen. Die gaan 
over woningen, klimaat, natuur, land-
bouw en cultuur. Om maar eens een 
paar thema’s te noemen. Dat zijn de 
zaken waar we mee te maken hebben 
als we de deur uitstappen. Ze lijken, 
gek genoeg, verder weg dan Oekraïne 
op dit moment.

LUNTEREN - Opgegroeid in de Groningse polder ontstond de liefde voor 
de natuur al jong bij Greetje Feenstra. Weidsheid, seizoenskleuren en op 
ieder moment van de dag veranderende luchten; Greetje weet met krachtig 
penseelgebruik haar impressies op het grote doek vast te leggen. 

Momenteel is haar werk te zien in Galerie Goudsberg tijdens de expositie ‘Het 
Ritme van Golven’ en ontvangt ze u daar graag op zaterdag 12 maart van 14 – 16u 
Voor info zie www.museumlunteren.nl 

MEET & GREET: Kunstschilder Greetje Feenstra 
zaterdag 12 maart in Galerie Goudsberg

Vrijzinnige Vesper voor Vrede voor iedereen

REGIO - Op Vrijdag 11 maart van 
19.00-19.45 uur organiseren de 
Vrijzinnigen Lunteren een Vesper 
voor Vrede naar aanleiding van 
de oorlog in de Oekraïne in de 
Arboretumkerk in Wageningen.

De gebeurtenissen in Oekraïne grijpen 
ons aan. Er zijn gelukkig verschillende 
organisaties die zich inzetten voor de 
slachtoffers en het voelt goed om daar 

aan mee te doen. Naast het in actie 
komen is er ook het ‘zijn’ met wat de 
stortvloed aan berichtgeving en alle 
onzekerheid met je doet.De meditatieve 
samenkomst voor Lunteren wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met de zusterorganisaties in 
Bennekom Renkum, Veenendaal en 
Wageningen en zal plaatsvinden in de 
Arboretumkerk aan de Arboretumlaan 
in Wageningen. 

De bijeenkomst is voor iedereen die 
stil wil staan bij zijn of haar eigen 
gevoelens die de gebeurtenissen in de 
Oekraïne oproepen en  is nadrukkelijk 
open voor iedereen, gelovig of niet 
gelovig. Er is in de stilte en muziek 
ruimte om de onrust, boosheid, 
angst en verdriet te dragen. Er zijn 
gedichten en gedachten om te delen 
en de mogelijkheid om mee te doen 
met een lichtjesritueel. Er zal worden 
gecollecteerd voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. 

Evoba ’70 heren 1 uit Ederveen speelt 
1ste klasse en zoekt gemotiveerde 

spelers die zowel op als naast het 
veld hun mannetje staan. We trainen 1 

keer per week fanatiek of spelen onze 
thuiswedstrijden op donderdagavond. 
Je komt terecht in een gezellige club 
die naast prestatie ook plezier en 
gezelligheid in het vaandel draagt.Ben 
jij die speler die dit team een extra 
boost kan geven?

Neem dan contact op met Ron van 
Egdom 06-53133973 Uiteraard kun 
je de eerste 3 maanden kosteloos 
meetrainen om het goede gevoel 
te krijgen.Ook zoeken wij voor de 
maandagavond recreanten(m). 

Deze spelen vanaf 21.15 tot 22.30 uur.
Het leukste is dat men al wat affiniteit 
met de volleybalsport heeft.Ook hier 
geldt de eerste 3 maanden kosteloos 
om te kijken of je het leuk vindt.  

EVOBA ‘70 heren 1 zoekt spelers

Janko Zeggelaar bezig met onderhoud.                        Foto: Henk de Rooy
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Zijn vader had een handel in isolatiemateriaal 

en de jeugdige Reijer van Steenbergen had het 

wel gezien op school en wilde de handel in.  Na 

een paar jaar bij zijn vader in de isolatie te heb-

ben gezeten wilde hij wel iets voor zichzelf gaan 

doen. 

Het werd de handel in tegels. De net 25 jaar 

geworden Reijer begon op 1 maart 1982 vanuit 

een schuur bij zijn ouders aan de Schutterweg 

in Ede. “Veel keus was er niet, vijf-zes soorten 

grindtegels, rode en groene. Dat was het wel 

zo’n beetje. Bracht ze allemaal met het handje 

weg, zo’n 700 tot 800 stuks op de dag. Tja, je 

wist niet beter.”

Zwaar werk, maar het harde werken werd be-

loond. De zaken gingen goed en al snel kocht 

Reijer zijn eerste vrachtwagen. Een hele voor-

uitgang die de tegelhandel alleen maar deed 

toenemen. Ondertussen werd er ook uitgekeken 

naar een pandje, want de schuur aan de Schut-

terweg werd te klein.

Ruime parkeermogelijkheden

“Toevallig kwam in die tijd het gebouw van De 

Coöperatie De Klomp te koop. Het stond al een 

paar jaar leeg. Heb het kunnen kopen, maar wat 

een rotzooi was het binnen. Overal duivenpoep, 

want die hadden er jarenlang ongestoord hun 

gang kunnen gaan. We zijn aan het schoonma-

ken geslagen en daarna beetje bij beetje het 

pand opgeknapt. Ondertussen ontdekte men 

het gemak en de mogelijkheden van tegels en 

kwamen er steeds meer soorten en variaties op 

de markt. Vanaf eind jaren ’80 zitten we in De 

Klomp en uit het gehele land hebben wij onze 

klanten. Tot in België toe.”

Met de A-12 en de A-30 in de directe nabijheid, 

maakt Van Steenbergen Sierbestrating gemak-

kelijk bereikbaar. Tel daarbij op de ruime par-

keermogelijkheden op het eigen terrein en het 

succes is mede verklaard.

1500 m² showterrein

In de loop der jaren zag Reijer een verschuiving 

plaatsvinden. Waren tegels in eerste instantie 

voor buiten bedoeld, tegenwoordig is de tuin 

meer en meer een verlengstuk geworden van 

het woongedeelte binnenshuis. Reijer geeft een 

voorbeeld: “Keramiek is heel hard materiaal. Het 

is gemakkelijk in onderhoud, ideaal voor buiten 

dus. Nu zien we ook dat keramiek binnenhuis 

wordt gebruikt, en zo een geheel vormt met de 

tuin buiten. Daarom zijn wij een aantal jaren ge-

leden tevens begonnen met het verkopen van 

keramische tegels voor in huis. Inmiddels heb-

ben wij vier verdiepingen aan showroom voor 

de binnentegels.”

Steenbergen Sierbeton heeft bijna alles in huis 

op het gebied van bestrating e.d.

Zoekt u sierbestrating voor uw tuin? Wilt u de 

terrastegels of het grind ook zien en voelen? Op 

het 1500 m² grootte showterrein in De Klomp 

vindt de klant alle soorten sierbestrating en tuin-

accessoires zoals schuttingen en verandadaken. 

Er is een enorme keuze in natuursteen, grind, 

terrastegels, klinkers en keien. Bijna alles is op 

voorraad en het assortiment omvat een keur aan 

merken.

Hecht familiebedrijf

Inmiddels is Steenbergen Sierbestrating een 

hecht familiebedrijf geworden. 

Reijer: “Twee dochters werken in de binnente-

gels, mijn zoon in de buitentegels en ook een 

zwager en neef werken mee in het bedrijf. Met 

elkaar werken we met twaalf personeelsleden, 

waaronder praktisch geen verloop is. Daar ben 

ik best wel trots op!”

In veertig jaar is de kleine schuur aan de Schut-

terweg verworden tot een bedrijf dat vanuit De 

Klomp het gehele land bediend, tot in het bui-

tenland toe. Reijer: “Ik ben al die jaren gezegend 

geweest. En nog steeds!”

Steenbergen Sierbestrating al 40 jaar een hecht bedrijf

Reijer van Steenbergen.

Het begin, 1 maart 1982, aan de Schutterweg in Ede. De eerste vrachtwagen.

Steenbergen Sierbestrating in De Klomp.

Stationsweg 10, 6745 XM De Klomp
tel.: 0318-573413 (keuze 1)
e-mail sales@steenbergensierbestrating.nl
site: www.steenbergensierbestrating.nl
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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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Spaar nu alle
20 Kruiden Sje�es.
Kweek je eigen kruiden en laat zien wie de Sjef is.
Van zondag 1 september t/m zaterdag 5 oktober 
2019 ontvang je bij elke 15 euro aan boodschappen* 
een gratis Kruiden Sje�e. Kijk voor lekkere recepten 
en de actievoorwaarden op plus.nl/sje�es

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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van Rinsum�/�Schras  9 // Ederveen // T: 0318 578578
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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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
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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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Woensdag 09 maart 2022

Lunterse broer en zus halen geld op voor Oekraïne

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |   0318-482485

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

UITGELICHT!

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

CURSUS HANDGEVORMD KERAMIEK
Gebruiksgoed, beelden en objecten
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. 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.
Dag/tijd : Maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
Prijs : € 75,00 (voor 10 lessen)
Opgeven : Ella Halma 0318-573557 
  (of via De Schakel)

DAMMEN OF SCHAKEN
Wie o wie vindt het leuk om met mij te dammen of 
schaken! We kunnen dit doen in De Schakel op de 
Schaepmanstraat 58 in Lunteren.

BINGO IN DE SCHAKEL 
Vrijdag 18 maart 2022
Dit voorjaar wordt er weer op meerdere vrijdagen een 
gezellige Bingo met mooie prijzen georganiseerd! 
Voor aanvang kunt u gezellig lunchen, na de lunch 
start de Bingo.
Tijd : 12.00 uur (lunch) aansluitend bingo (13.00 uur)
Prijs : € 8,50 p.p. incl. de lunch. (€ 5,00 p.p. zonder 
  lunch / inclusief 1 consumptie).
Ook BINGO op: vrijdag 15 april, 20 mei 2022.

LEZING: BEVRIJDING VAN EDE 
EN DE DORPEN IN APRIL 1945
(vooraankondiging) 
Op dinsdagavond 05 april zal in Het Westhoffhuis 
te Lunteren een lezing worden gehouden over de 
bevrijding van Ede en de buitendorpen. Gastspreker 
is Gerard Gijsbertsen, oud Luitenant-Kolonel en op 
dit moment secretaris van het Militair Platform Ede. 
Dit is de vierde van een reeks lezingen over de 
oorlogsjaren, welke gehouden wordt in het kader 
van 75 jaar vrijheid. Dit is een uitgestelde lezing die 
vanwege corona niet eerder door kon gaan.
Plaats : Het Westhoffhuis, 
  Dorpsstraat 28, 6741 AL te Lunteren.
Entree : € 7,50, inclusief koffie/thee in de pauze.
Aanvang : 20.00 uur tot 22.00 uur.

Voorverkoop is mogelijk: via info@lunterenaktief.nl
en tel: 0318-482992.

U kunt deze datum alvast in uw agenda reserveren.
Nadere informatie over deze lezing volgt in de week 
van 28 maart.

LUNTEREN - Door een item van 
NOS Jeugdjournaal kwamen de 
Lunterse broer en zus Jelle (12) en 
Laura (10) van Veldhuisen  op het 
idee om lege flessen in te zamelen.

Deze spontane actie hadden zij op 
touw gezet om geld op te halen voor 
Giro 555.

De moeder van de twee meldt aan de 

krant blij verrast en trots te zijn door 
de actie van haar kinderen. 
Ook oma is trots en besloot het 
opgehaalde bedrag van €39,85 te 
verdubbelen naar €80,-.

Jelle en Laura van Veldhuisen samen met hun opgehaalde flessen.

"Ter nagedachtenis aan…" door Louis Fraanje
Een tijdje geleden liep ik ergens op 
een begraafplaats, toen plotseling 
mijn oog op een grafsteen viel, waar 
met grote letters op stond: “Ter 
nagedachtenis aan…." en vervolgens 
de naam van de overledene, geboorte- 
en overlijdensdatum etc. 

Een aangrijpende tekst, waardoor 
ik even werd stilgezet, en terwijl ik 
daar zo in gedachten stond, kwam er 
plotseling een roodborstje aanvliegen, 
die stilletjes bovenop de steen ging 
zitten en daarna met een schuin oogje 
mijn kant op keek. 

Minutenlang stonden wij zo ‘oog in 
oog’ met elkaar stonden op die stille 
begraafplaats, en ondertussen gingen 
mijn gedachten uit naar al die mensen, 
die hun geliefden hier achter moesten 
laten.  Alleen een steen, met daarop 
geschreven: “Ter nagedachtenis 
aan….” ,  staat als een stille getuige 
tussen al die andere honderden stenen 
hier op de begraafplaats. En hoe je ook 
over het leven denkt, en dat is voor een 
ieder heel persoonlijk, hier wordt je 
als mens even heel duidelijk gewezen 

op het feit, dat het leven hier op deze 
aarde eindig is!

Het leven gaat door
Inmiddels was het roodborstje 
gevlogen en zat een paar meter 
van mij vandaan op de grond, met 
zijn snaveltje tussen de blaadjes te 
scharrelen, op zoek naar wat eetbaars. 
Net of hij zeggen wilde: "Ja... het is 

heel goed om even stil te staan en de 
dingen te overdenken, maar het leven 
gaat door en... er moet wel 'brood' op 
de plank komen!"  En gelijk heeft hij, 
dat staat buiten kijf. Nog heel even 
bleef hij in de buurt rondscharrelen, 
maar toen vond hij het blijkbaar 
welletjes, en ging vervolgens op de 
wieken de wijde wereld in. En een 
ontroerende idylle was voorbij...

Jong of oud, allemaal vergeten we weleens namen, 
afspraken of verjaardagen. Je staat in de supermarkt en je 
weet niet meer wat je wilde kopen. Heel normaal, of zou er 
toch beginnende dementie in het spel zijn?!

Vooral ouderen hebben weleens dit soort gedachten. Het 
geheugen gaat inderdaad wat achteruit wanneer we ouder 
worden, maar niet zo dramatisch als we soms denken. 
Vooral het denken en het ophalen van informatie wordt 
trager. Ook het leren van nieuwe dingen verloopt trager. 
Deze mentale traagheid kan in allerlei situaties de kop 
opsteken. Bijvoorbeeld in het verkeer of tijdens het volgen 
van gesprekken in een drukke omgeving. In het algemeen 
is dit niet erg.

Meestal gaat onthouden ook nog prima. Zelfs 
boodschappenlijstjes hoeven geen problemen op te leveren, 
mits er een logisch verband of logische volgorde is. Oude 
informatie is vaak goed opgeborgen, maar vraagt vaak ook 
meer tijd om op te diepen.

Minder onthouden kan tijdelijk van aard zijn door stress 
of verdriet, de overgang of het gebruik van bepaalde 
medicijnen. Dit kan weer overgaan en is niet per se reden 
tot zorg. Geruststellend is dat cognitieve achteruitgang bij 
hoge leeftijd veel voorkomt en niet direct betekent dat er 
sprake is van dementie. Er zitten ook voordelen aan een 
ouder brein. Er zit veel levenswijsheid in en ouderen zijn 

genuanceerder in het denken en kunnen beter complexe 
beslissingen nemen. Een positieve kijk op het ouder worden 
geeft meer gezonde levensjaren.

Het is wel verstandig contact op te nemen met de huisarts 
als je omgeving zich zorgen begint te maken over je 
vergeetachtigheid en merken dat je hierdoor minder goed 
functioneert in het dagelijks leven. Als de vergeetachtigheid 
de hele dag door speelt en je problemen krijgt met het 
vinden van de weg is er meer aan de hand. Het blijft lastig 
inschatten, maar een onderzoek kan uitsluitsel geven.

Zijn de klachten mild, dan kan het ook om een milde 
cognitieve stoornis gaan (MCI). Mensen met MCI vergeten 
veel en hebben soms moeite met handelingen zoals 
koffiezetten of zichzelf aankleden. Met slimme briefjes en 
lijstjes valt er een hoop winst te behalen. De helft krijgt 
helaas later wel dementie.

Wanneer de huisarts vermoedt dat je meer dan normale 
geheugenklachten hebt, dan kan hij je verwijzen naar 
een geheugenpoli of een ziekenhuisafdeling waar ze 
gespecialiseerd zijn in geheugenklachten. Meestal kom je 
dan bij de geriater of neuropsycholoog terecht.

De problemen zijn te vertragen door actief te blijven in 
zowel sociaal, mentaal en lichamelijk opzicht. Gezond 
eten past daar ook bij. Vragen over hoe deze adviezen 
eruitzien? Maak een afspraak bij je huisarts of (geriatrie)
fysiotherapeut.

Tom Adding, geriatriefysiotherapeut
Therapeutisch Centrum Lunteren
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Kiezen op elkaar en nog even volhouden!

Veel mensen verbijten zich door werkdruk, omdat ze zich opgesloten voelen, 
omdat men financiële zorgen heeft of omdat men zich niet veilig voelt door het 
rondgaande coronavirus. 
Het is dan wel beter om te stoppen met je kiezen op elkaar te zetten. In onze 
fysiotherapiepraktijk zien we in deze coronaperiode naast veel patiënten met CO-
VID-gerelateerde klachten ook dagelijks patiënten met klachten als hoofdpijn, 
nekpijn en kaakpijn, omdat mensen zich verbijten. 

Je kaakspieren zijn zo’n beetje de sterkste spieren die we hebben in ons lichaam 
en wanneer we deze continu aanspannen, is dat niet goed voor ons. Je kiezen moet 
je eigenlijk alleen gebruiken om op voedsel te kauwen. Als je ze de hele dag op 
elkaar zet, zorgt dat voor enorm veel spanning in het hoofd-halsgebied. De hele 
dag op kauwgom kauwen heeft overigens eenzelfde effect.  Bij mensen die regel-
matig hun kaken op elkaar klemmen en/of met hun kiezen op elkaar knarsen, kan 
dit voor knappende en soms vastzittende kaakgewrichten zorgen. Daarnaast zorgt 
tandenknarsen en kaakklemmen ook voor beschadigingen aan het gebit waardoor 
stukken kies kunnen afbreken of kronen kunnen barsten.

Er zitten nog meer nadelen aan dit knarsen en klemmen. Zo kan een effect van 
deze toegenomen spanningen in hoofd-, hals- en nekregio duizeligheid zijn. Door 
deze spanningen worden soms onjuiste of verkeerde signalen vanuit de spier-
spoelen in de nek naar het evenwichtsorgaan gestuurd, met als gevolg een gevoel 
van duizeligheid. Een ander effect is de steeds vaker voorkomende klacht tinnitus 
(oorsuizen). Als nekwervels en kaakgewrichten stijver worden, kan dit namelijk 
zorgen voor meer oorsuizen. 

Mocht je door de afgelopen periode veel spierspanningen hebben opgebouwd en 
lukt het je niet om deze zelf te verminderen, dan kan je altijd de hulp inroepen 
van je plaatselijke fysiotherapeut. De behandeling zou o.a. kunnen bestaan uit 
het geven van advies, het afleren van parafuncties (hieronder verstaan we o.a. 
het tandenknarsen en klemmen) en het masseren van gespannen hoofd-, hals- en 
kaakspieren. Verder worden er oefeningen gegeven voor het vergroten van de 
mondopening en het verbeteren van de beweeglijkheid van de nekwervels. 

John Peerdeman, orofaciaal (kaak) fysiotherapeut 
Therapeutisch Centrum Lunteren

Henk de Rooy

WEKEROM – Deze week is dan 
de sloop van het Silo-terrein 
begonnen. Maandag arriveerde 
de eerste kraan (50 ton) voor het 
afbreken van de laagbouw rondom 
de silo. Morgen, donderdag, komt 
een 110-tons kraan voor het slopen 
van de eigenlijke silo. Deze wordt 
gefaseerd in stukken ontmanteld.
Naar verwachting heeft Wekerom 
eind volgende week een geheel 
ander aanzien gekregen. In februari 
starten dan de voorbereidingen het 
nieuwbouwproject ‘De Maalderij’. 

Het sloopproces heeft enige vertraging 
opgelopen, doordat het sloopproject, 
waarbij de beide kranen betrokken 
waren, enige weken is uitgelopen. Dat 
laat Barrie Geresteijn desgevraagd 
weten. Ook hij is blij dat er nu 
daadwerkelijk een start is gemaakt. 
Door zijn bedrijf, van Geresteijn 
Loonbedrijf BV uit Kootwijkerbroek, 
zijn al de nodige voorbereidingen 
getroffen. In de eerste weken van dit 
jaar is het gehele gebouw gestript en 
zijn rondom alle aanplant en overige 
obstakels verwijderd. Ook het erf van 
de naast gelegen woning is ontdaan 
van alle aanplant. De woning maakt 
plaats voor de nieuwbouw van ‘De 
Maalderij’.

Trilling meters
Een project als dit vergt van alle 
partijen een lange adem. Barrie: 
“Vier jaar terug werden wij benaderd 
om een inschatting te maken van de 
sloopkosten. Het contact is al de tijd 
gebleven en dan komt de gunning. 
Dan begint het voortraject m.b.t. de 
veiligheidsvoorschriften. Er moet 

een veiligheidsplan komen, en een 
sloopvergunning aangevraagd. De 
asbestinspectie moet op de hoogte 
worden gebracht, en hebben nog een 
asbest sanering uitgevoerd. Voordat 
het eigenlijke sloopwerk aan de beurt 
is, is er al heel veel aan papierwerk 
gepasseerd.” Voor de omwonenden 
is het ook een spannende periode 
geweest. Bijvoorbeeld met vragen 
met betrekking tot de trillingen bij 
het slopen en de nieuwbouw. “We 
hebben hiernaar onderzoek laten doen 
en tijdens de sloopwerkzaamheden 
staan er trilling meters opgesteld. 
Veilig slopen staat bij ons voorop, 
voor de medewerkers en voor de 
omwonenden. Over het gehele proces 
van slopen is contact geweest met de 
omwonenden.”

Recycling 
Dat slopen meer is dan een gebouw 
naar beneden halen, moge duidelijk 

zijn. Seculair slopen is ook het 
motto in Wekerom. Het materiaal 
wordt ter plekke gesorteerd, hout, 
ijzer, kunststof, puin e.d. En al de 
materialen vinden hun weg in het 
recycle proces, zo wordt van hout 
spaanplaat gemaakt, en wordt het 
betonpuin volledig gerecycled. Van 
Geresteijn Loonbedrijf BV zorgt met 
eigen materieel voor het afvoeren van 
het gescheiden sloopmateriaal.  Barrie 
benadrukt dat er wel enig overlast zal 
ontstaan voor de omwonenden, maar 
wij zullen er alles aan doen om het tot 
een minimum te beperken.

Wat wel is, is dat het sloopproces 
spectaculaire plaatjes zal opleveren.
Na ongeveer een eeuw verdwijnt een 
beeldbepalend gebouw uit het hart 
van Wekerom. Voor even krijgt het 
een ander aangezicht, om plaats te 
maken voor een eigen landmark: ‘De 
Maalderij’. 

Sloop van het silopand (1 februari).                                        Foto Henk de Rooy

Beste klanten,

Inmiddels heb ik al 10 jaar de schoenwinkel Shoe & More. In deze 10 jaar is er 
heel veel gebeurd.Van een kleine smalle winkel ging het naar een grote, geheel 
verbouwde winkel. De webshop werd eveneens geheel vernieuwd. Privé is er ook 
heel veel gebeurd. Getrouwd, in 2019 voor het eerst moeder geworden van een 
mooie en lieve zoon en in 2021 van een prachtige dochter.

Ondertussen stapte mijn man in bij de zaak van zijn vader en sinds vorig jaar is 
daar nog een bedrijf uitgegroeid: ‘Indu-doors’. Deze is zo hard gaan groeien en 
een succes geworden, dat ik daarom nu een moeilijke beslissing heb genomen. Na 
10 jaar succesvol (en nog steeds succesvol) een schoenenzaak te hebben gehad, 
samen met al mijn lieve collega’s, ga ik met pijn in m’n hart afscheid nemen van 
de winkel. Soms moet je keuzes maken in het leven en dan is dit er één van. 

De reden van stoppen is, dat ik kies voor m’n gezin en het bedrijf van m’n man, 
waar ik inmiddels ook veel in help. Ondernemen is mijn passie en dat zal (naast 
het gezin) ook zeker mijn passie blijven. Ik hoop met deze brief dat er misschien 
iemand is te vinden met dezelfde passie als ik, die deze prachtige winkel voort 
wil zetten. Het zou heel jammer zijn voor Lunteren als de winkel verdwijnt, want 
ja…, er zit nog steeds heel veel liefde in de schoenwinkel.

Het aankomende zomerseizoen gaan we zeker nog knallen, want we hebben 
nog super veel leuks ingekocht! Daarom is mijn planning D.V.-eind augustus te 
stoppen en hopelijk het stokje aan iemand anders door te kunnen geven.

Hierbij wil ik al onze trouwe klanten hartelijk bedanken (en uiteraard ook onze 
samenwerking met andere winkeliers) voor al het vertrouwen in de afgelopen 
jaren. Dit hele zomerseizoen staat wij dus zeker nog voor jullie klaar met een hele 
mooie collectie schoenen, sieraden, tassen en beenmode.

Veel liefs Reinanda

P.S.: Mocht er iemand zijn die dit aanspreekt, stuur gerust een mailtje naar     
info@shoeandmore.nl

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

Oproep: 100 plussers gezocht

Vanuit zijn functie als Lookoo Burgermeester van Lunteren wil
Henk Budding graag in contact komen met Lunteranen die de bijzondere leeftijd 
van 100 of zelfs meer hebben behaald.

Dus kent u een 100 plusser of bent u er een, neem dan contact op met de krant.
redactie@Lunteren.com

€35,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

KLEINTJE 
PLAATSEN?

€35,- 
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@

LUNTEREN.COM

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST

VAN DE FYSIO...
THERAPEUTISCH CENTRUM LUNTEREN

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

WAARVAN AKTE
NOTARIËLE ZAKEN DOOR MAARTEN VRIENS

FAMILIEBERICHTEN

MONUMENT VAN DE MAAND
OUDE GEBOUWEN ONDER DE LOEP GENOMEN

         Huisartsenpraktijk Lambers
         is gesloten wegens vakantie:

Maandag 27-04-2020 

Vrijdag 01-05-2020

Waarneming door de huisartsen:
Dr Lubbers            0318 - 48 22 76
Dr Jonkheijm        0318 - 48 24 71
Dr. Karsbergen     0318 - 48 27 00
Dr. Broekhuyse    0318 - 74 52 10

 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 mei 
 
Waarneming door: 
Dr. Broekhuyse    745210 
Dr. Jonkheijm    482471 
Dr. Lambers     482460 
Het Kompas     482276 
 

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 mei 
 
Waarneming door: 
Dr. Broekhuyse    745210 
Dr. Jonkheijm    482471 
Dr. Lambers     482460 
Het Kompas     482276 
 

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 juni

Waarneming door:

Dr. Broekhuyse  745210 
Dr. Jonkheijm   482471
Dr. Lambers                                  482460
Het Kompas                                  482276

Avond-nacht-weekend en 2e Pinksterdag:
De Huisartsenpost tel.0318-200800

AFWEZIG
Maandag 20 juli t/m 

vrijdag 7 augustus

Waarneming:
Dr. Lambers                Tel: 48 24 60
Dr. Kasbergen             Tel: 48 27 00
Dr. Lubbers (‘t Kompas)  Tel: 48 22 76

Dr. Lubbers is op donderdagen 
en vrijdagen gesloten.

 

CUVÉE DE FREL
WILLEM DE FREL VERDIEPT ZICH IN WIJNEN

ANDERS BETER
NATUURLIJK GEZOND

Aanleveringstijden Lunterse Krant
De Lunterse Krant komt op woensdag in de bus.

Advertenties, berichten, foto’s, Middelpuntjes, Kleintjes e.d. 
dienen uiterlijk op vrijdag te worden aangeleverd. 

Wat betreft de rouwadvertenties: 
deze kunnen tot dinsdag worden aangeleverd.

Groet, het team van de Lunterse Krant, Willem de Frel en Henk de Rooy

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53 

Van de wijkagent …..
WhatsApp groepen Lunteren

Sinds vorig jaar zijn er in Lunteren in meerdere 
buurten WhatsApp groepen opgestart met 
als doel: elkaar en de politie informeren en 
alarmeren bij verdachte situaties. Hierbij valt vooral te denken aan personen 
die mogelijk van plan zijn om in te breken. 

De wijken tussen de Mielweg en de Bosrand (aan de Oostkant van het spoor) 
waren begin vorig jaar vooral in trek bij het inbrekersgilde. Na de opstart van 
twee WhatsApp groepen in samenspraak met de politie zijn er vervolgens 
meerdere verdachte situaties en personen gesignaleerd met als gevolg dat de 
inbraken in dit gedeelte van Lunteren bijna geminimaliseerd zijn.

Afgelopen donderdag is er door de beheerders van de 9 bestaande groepen 
een overkoepelende regie WhatsApp groep opgestart. Deze regie groep 
verbindt de afzonderlijke groepen met elkaar en zodoende kan heel snel de 
informatie worden gedeeld met andere buurten.

Wel bleek dat er in grote gedeelten van Lunteren nog geen buurt WhatsApp 
groep actief is of dat deze nog niet bekend is bij de regie groep. Om de 
werking van de WhatsApp groepen te optimaliseren zou het mooi zijn als 
wijken die nog geen WhatsApp groep hebben deze alsnog oprichten. 

Dorpsstraat 82, 6741 AM Lunteren, tel. 0318 – 48 39 80

Op D.V. woensdag 2 november
a.s. zijn wij de gehele dag 
gesloten i.v.m. Dankdag.

Sloop Silo-terrein begonnen
Van Geresteijn Loonbedrijf BV blij met start

VV Lunteren MO13-1 najaarskampioen
LUNTEREN - Het meidenteam van 
VV Lunteren MO13-1 bleef vorig 
jaar, op één wedstrijd na, ongeslagen 
en werd najaarskampioen.

Tijdens de tien wedstrijden waren de 
meiden maar liefst zestig keer trefzeker 
en kregen ze er tien tegen. Hierdoor 
stonden zij in het eindklassement 
met zeven punten voorsprong op de 
nummer twee

Dit voorjaar spelen ze weer derde 
klasse (andere regio) om vervolgens 
volgend jaar naar de junioren te gaan. 

Dit zorgt ervoor dat zij naar een groter 
veld gaan; en elf tegen elf in plaats van 
acht tegen acht gaan spelen. Hiervoor 
zoeken zijn nog enthousiaste en 
sportieve meiden die het team komen 

versterken. De trainingen worden op 
maandag- en woensdagavond van 
19:00 tot 20:00 gegeven. 

Opgeven kan via de website:    
www.vvlunteren.nl/verenigingsinfo/
inschrijfformulier

Nationale Voorleesdagen geopend op De Wegwijzer

LUNTEREN - Op woensdag 26 
januari werden de Nationale 
Voorleesdagen op basisschool de 
Wegwijzer in Lunteren gestart. 
 
De bekende Lunteraan Gert-Jan 
van Doorn heeft de Nationale 
Voorleesdagen afgetrapt, door de 
leerlingen voor te lezen op het 
plein. De aankomende weken staat 
de Wegwijzer in het teken van de 
Voorleesdagen. Zo heeft elke klas 
een nieuw voorleesboek gekregen en 
wordt er voor de groepen 3 t/m 8 een 
voorleeswedstrijd georganiseerd. De 
finale staat gepland op 4 februari.

De meiden van MO-13-1.

Foto door Louis Fraanje



 Verkoop nu
uw woning tegen 
de hoogste prĳ s!

Drieklomp Voorthuizen   |   Apeldoornsestraat 95   |   3781 PM   |   0342-474000   |   info@drieklomp.nl   |   www.drieklomp.nl

drieklomp.nl/verkoopadviesdagen

1 t/m 31 maart 2022

VERKOOP
A D V I E S
D A G E N

“Als inwoner van het mooie Lunteren kom ik 
graag bĳ  u langs voor een kennismaking en 
vrĳ blĳ vende waardebepaling van uw woning.” 

Henriëtte Broekman
hbroekman@drieklomp.nl
tel. 0342 – 474000
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Belang van Nederland (BVNL, lijst 12) is een nieuwkomer bij 
de Edese gemeenteraadsverkiezingen (woensdag 16 maart). 
“Wij zijn klassiek liberaal. Niet alleen voor Ede zelf, maar juist 
ook voor het buitengebied en de dorpen. Daarnaast staan 
wij voor een open en transparante wijze van politiek voeren.” 
Lijsttrekker Jeroen Flantua is duidelijk en helder in hoe 
BVNL-politiek wil bedrijven. “Ik zit niet voor mezelf in de 
politiek, maar voor de achterban. Voor de mensen die hun 
stem op Belang van Nederland hebben uitgebracht. Ik wil 
altijd de keuzes die worden gemaakt kunnen verantwoor-
den.” Zijn tweede man op de lijst, Gert Jacobsen, is het daar 
volmondig mee eens. “Open, eerlijk en transparant, zo hoort 
politiek bedreven te worden.”

Buitendorpen leefbaar houden
In het partijprogramma voor de Edese Gemeenteraadsver-
kiezing staan speerpunten als: 

 Woningen voor starters en ouderen, en een 
 eerste keuze voor sociaal of economisch 
 gebonden mensen.

 Geen gedwongen uitkoop van agrariërs en 
 onteigenen van landbouwgronden.  

 Het behouden van het dorpse 
 karakter van de dorpen

 Goed ondernemersklimaat, 
 minder regels, minder papierwerk

  Meer transparantie i.p.v. 
 achterkamertjespolitiek
       
 Meer mogelijkheden en activiteiten voor de jeugd

 Weren van windmolens en zonneweiden 
 op kostbare landbouwgrond

Jeroen en Gert zijn allebei afkomstig uit het buitengebied 
van de gemeente Ede. Zij weten waar ze overpraten met 
betrekking tot de dorpen en het leefbaar houden ervan. “De 
buitendorpen moeten geen overloopgebied worden van 
Ede. Woningen moeten er komen voor ouderen en starters, 
want daaraan is een groot tekort.” 

“En”, geeft ondernemer Gert Jacobsen aan: “Ook wanneer je 
economisch gebonden bent moet je voorrang kunnen krij-
gen. We weten allemaal hoe moeilijk het is om aan personeel 
te komen. Wanneer je zo’n man of vrouw naast een baan ook 
nog woonruimte kan aanbieden, zou dat zeker werken.”

Geen landbouwgrond voor zonneweiden
Een ander punt van aandacht is de problematiek van de 
agrarische sector. “Kijk eens naar wat boeren hebben gedaan 
in de afgelopen decennia. Ze hebben volop geïnvesteerd in 
moderne bedrijfsvoering. Nederland heeft de meest innova-
tieve en duurzame agrarische sector van de wereldwijd en is 
tweede qua export. Wees zuinig op onze boeren. We hebben 
ze nog hard nodig.” 

Hiermee verwijzen beide BVNL-kandidaten naar de oorlog in 
Oekraïne, de graanschuur van Europa staat in brand. 
“Daarom wil Belang van Nederland niet nog meer goede 
landbouwgrond verspillen aan windmolens en zonneweiden. 
Daar is de grond te kostbaar voor. Laten we eerst eens kijken 
hoe we alle daken in Ede en het buitengebied kunnen 
gebruiken voor zonne-energie”.

Open en transparant
Aan enthousiasme ontbreekt het de beide kandidaten niet. 

Jeroen Flantua heeft politieke ervaring opgedaan bij 50+, 
waar hij in het bestuur en het landelijke campagneteam voor 
de Tweede Kamerverkiezingen zat. Inmiddels is hij een ver-
trouwd gezicht bij Belang van Nederland. Samen met Gert 
gaat Jeroen voor 3 zetels in de Edese gemeenteraad. 

“Met BVNL zal het in de Edese gemeenteraad open en 
transparant zijn. Onze kiezers krijgen het nieuws niet 
achteraf in de media te lezen, wij informeren hen vooraf!”
 
Meer informatie kunt u vinden op: www.bvnl-ede.nl.

LIJST 12 EDE

Jeroen Gert 

het was ruw ontwaken

uit dromenland

het onbehaaglijke

nestelde zich in ons

een paar dagen slechts

waren nodig

om de vrede

op scherp te zetten

waarom denk jij het recht te hebben

de soevereiniteit van een natie

met voeten te kunnen treden 

je dacht sterk te staan

maar misrekende je in

de kracht en saamhorigheid 

het is aan je eigen onvermogen

de realiteit onder ogen te zien

het is mij voorgehouden

dat elk mens

een godsbesef heeft

ik zou je daarom willen vragen

te rade te gaan bij Hem

die ook voor jou

Zijn bloed heeft gegeven

bid je mee?

Onze Vader …..

Groet, Henk de Rooy

Tijdrede SGP
LUNTEREN -  In verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hoopt Ds. 
D.E. van de Kieft D.V. dinsdag 15 maart 2022 
een tijdrede te houden in het kerkgebouw van 

de Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren, 
Bethelkerk. De Haverkamp 1, Lunteren. Aanvang 
19.30 uur.
Deze tijdrede gaat uit van de plaatselijke 
Kiesvereniging van de SGP te Ederveen. Iedereen 
is hartelijk welkom. De zitplaatsen zijn vrij.

 

 

 
De situatie in Oekraïne behoeft geen uitleg.                     

Uw hulp BLIJFT hard nodig! 

                                                                                                                           

Volgende week hopen er weer vrachtwagens met hulpgoederen vanuit 
Lunteren richting Oekraïne/Hongarije te vertrekken met als bestemming het 

gezin Bernyk–van der Lingen, dat vanuit de Hervormde Gemeente in Lunteren 
ondersteund wordt via Stichting Hart en Handen voor Oekraïne. 

•• Jerrycans 20 liter, alleen metaal 
•• Meel (bloem), griesmeel, boekweit, havermout, brinta, rijst, 

pasta (macaroni etc.), suiker, thee, koffie, groenten in blik, vis 
in blik, vlees in blik (knakworst/paté/stoofpot), 

zonnebloemolie, crackers, biscuitjes (evergreen, sultana etc.,), 
bouillonblokjes, cup-a-soup kip (GEEN tomatensoep!), 

melkpoeder                                                                                       
((LLeett  oopp!! Voedingsmiddelen moeten tenminste 2 maanden houdbaar 

zijn en onaangebroken. In verband met de veiligheid GEEN glas) 
 

Verzamelpunt:                                                                             
Nieuwenhuizerweg 1 in Lunteren ( Let op! andere locatie )                                     

vrijdag 11 maart van 9.00 – 21.00 uur                                          
zaterdag 12 maart van 9.00 – 17.00 uur                                      
maandag 14 maart van 9.00 – 21.00 uur 

Coördinatie:                                                                                         
Anneke Everts 06-11284254                                                                    

Marry van Grootheest 06-11003869                                                     
Marieke van den Broek 06-51882905 

Financiële giften zijn natuurlijk ook welkom! 
rekeningnummer NL64RABO0342781383                                      

t.n.v. Stichting Hart en Handen voor Oekraïne                            
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Kiezen op elkaar en nog even volhouden!

Veel mensen verbijten zich door werkdruk, omdat ze zich opgesloten voelen, 
omdat men financiële zorgen heeft of omdat men zich niet veilig voelt door het 
rondgaande coronavirus. 
Het is dan wel beter om te stoppen met je kiezen op elkaar te zetten. In onze 
fysiotherapiepraktijk zien we in deze coronaperiode naast veel patiënten met CO-
VID-gerelateerde klachten ook dagelijks patiënten met klachten als hoofdpijn, 
nekpijn en kaakpijn, omdat mensen zich verbijten. 

Je kaakspieren zijn zo’n beetje de sterkste spieren die we hebben in ons lichaam 
en wanneer we deze continu aanspannen, is dat niet goed voor ons. Je kiezen moet 
je eigenlijk alleen gebruiken om op voedsel te kauwen. Als je ze de hele dag op 
elkaar zet, zorgt dat voor enorm veel spanning in het hoofd-halsgebied. De hele 
dag op kauwgom kauwen heeft overigens eenzelfde effect.  Bij mensen die regel-
matig hun kaken op elkaar klemmen en/of met hun kiezen op elkaar knarsen, kan 
dit voor knappende en soms vastzittende kaakgewrichten zorgen. Daarnaast zorgt 
tandenknarsen en kaakklemmen ook voor beschadigingen aan het gebit waardoor 
stukken kies kunnen afbreken of kronen kunnen barsten.

Er zitten nog meer nadelen aan dit knarsen en klemmen. Zo kan een effect van 
deze toegenomen spanningen in hoofd-, hals- en nekregio duizeligheid zijn. Door 
deze spanningen worden soms onjuiste of verkeerde signalen vanuit de spier-
spoelen in de nek naar het evenwichtsorgaan gestuurd, met als gevolg een gevoel 
van duizeligheid. Een ander effect is de steeds vaker voorkomende klacht tinnitus 
(oorsuizen). Als nekwervels en kaakgewrichten stijver worden, kan dit namelijk 
zorgen voor meer oorsuizen. 

Mocht je door de afgelopen periode veel spierspanningen hebben opgebouwd en 
lukt het je niet om deze zelf te verminderen, dan kan je altijd de hulp inroepen 
van je plaatselijke fysiotherapeut. De behandeling zou o.a. kunnen bestaan uit 
het geven van advies, het afleren van parafuncties (hieronder verstaan we o.a. 
het tandenknarsen en klemmen) en het masseren van gespannen hoofd-, hals- en 
kaakspieren. Verder worden er oefeningen gegeven voor het vergroten van de 
mondopening en het verbeteren van de beweeglijkheid van de nekwervels. 

John Peerdeman, orofaciaal (kaak) fysiotherapeut 
Therapeutisch Centrum Lunteren

Henk de Rooy

WEKEROM – Deze week is dan 
de sloop van het Silo-terrein 
begonnen. Maandag arriveerde 
de eerste kraan (50 ton) voor het 
afbreken van de laagbouw rondom 
de silo. Morgen, donderdag, komt 
een 110-tons kraan voor het slopen 
van de eigenlijke silo. Deze wordt 
gefaseerd in stukken ontmanteld.
Naar verwachting heeft Wekerom 
eind volgende week een geheel 
ander aanzien gekregen. In februari 
starten dan de voorbereidingen het 
nieuwbouwproject ‘De Maalderij’. 

Het sloopproces heeft enige vertraging 
opgelopen, doordat het sloopproject, 
waarbij de beide kranen betrokken 
waren, enige weken is uitgelopen. Dat 
laat Barrie Geresteijn desgevraagd 
weten. Ook hij is blij dat er nu 
daadwerkelijk een start is gemaakt. 
Door zijn bedrijf, van Geresteijn 
Loonbedrijf BV uit Kootwijkerbroek, 
zijn al de nodige voorbereidingen 
getroffen. In de eerste weken van dit 
jaar is het gehele gebouw gestript en 
zijn rondom alle aanplant en overige 
obstakels verwijderd. Ook het erf van 
de naast gelegen woning is ontdaan 
van alle aanplant. De woning maakt 
plaats voor de nieuwbouw van ‘De 
Maalderij’.

Trilling meters
Een project als dit vergt van alle 
partijen een lange adem. Barrie: 
“Vier jaar terug werden wij benaderd 
om een inschatting te maken van de 
sloopkosten. Het contact is al de tijd 
gebleven en dan komt de gunning. 
Dan begint het voortraject m.b.t. de 
veiligheidsvoorschriften. Er moet 

een veiligheidsplan komen, en een 
sloopvergunning aangevraagd. De 
asbestinspectie moet op de hoogte 
worden gebracht, en hebben nog een 
asbest sanering uitgevoerd. Voordat 
het eigenlijke sloopwerk aan de beurt 
is, is er al heel veel aan papierwerk 
gepasseerd.” Voor de omwonenden 
is het ook een spannende periode 
geweest. Bijvoorbeeld met vragen 
met betrekking tot de trillingen bij 
het slopen en de nieuwbouw. “We 
hebben hiernaar onderzoek laten doen 
en tijdens de sloopwerkzaamheden 
staan er trilling meters opgesteld. 
Veilig slopen staat bij ons voorop, 
voor de medewerkers en voor de 
omwonenden. Over het gehele proces 
van slopen is contact geweest met de 
omwonenden.”

Recycling 
Dat slopen meer is dan een gebouw 
naar beneden halen, moge duidelijk 

zijn. Seculair slopen is ook het 
motto in Wekerom. Het materiaal 
wordt ter plekke gesorteerd, hout, 
ijzer, kunststof, puin e.d. En al de 
materialen vinden hun weg in het 
recycle proces, zo wordt van hout 
spaanplaat gemaakt, en wordt het 
betonpuin volledig gerecycled. Van 
Geresteijn Loonbedrijf BV zorgt met 
eigen materieel voor het afvoeren van 
het gescheiden sloopmateriaal.  Barrie 
benadrukt dat er wel enig overlast zal 
ontstaan voor de omwonenden, maar 
wij zullen er alles aan doen om het tot 
een minimum te beperken.

Wat wel is, is dat het sloopproces 
spectaculaire plaatjes zal opleveren.
Na ongeveer een eeuw verdwijnt een 
beeldbepalend gebouw uit het hart 
van Wekerom. Voor even krijgt het 
een ander aangezicht, om plaats te 
maken voor een eigen landmark: ‘De 
Maalderij’. 

Sloop van het silopand (1 feb).                                          Foto Henk de Rooy

Beste klanten,

Inmiddels heb ik al 10 jaar de schoenwinkel Shoe & More. In deze 10 jaar is er 
heel veel gebeurd.Van een kleine smalle winkel ging het naar een grote, geheel 
verbouwde winkel. De webshop werd eveneens geheel vernieuwd. Privé is er ook 
heel veel gebeurd. Getrouwd, in 2019 voor het eerst moeder geworden van een 
mooie en lieve zoon en in 2021 van een prachtige dochter.

Ondertussen stapte mijn man in bij de zaak van zijn vader en sinds vorig jaar is 
daar nog een bedrijf uitgegroeid: ‘Indu-doors’.Deze is zo hard gaan groeien en 
een succes geworden, dat ik daarom nu een moeilijke beslissing heb genomen. Na 
10 jaar succesvol (en nog steeds succesvol) een schoenenzaak te hebben gehad, 
samen met al mijn lieve collega’s, ga ik met pijn in m’n hart afscheid nemen van 
de winkel. Soms moet je keuzes maken in het leven en dan is dit er één van. 

De reden van stoppen is, dat ik kies voor m’n gezin en het bedrijf van m’n man, 
waar ik inmiddels ook veel in help. Ondernemen is mijn passie en dat zal (naast 
het gezin) ook zeker mijn passie blijven. Ik hoop met deze brief dat er misschien 
iemand is te vinden met dezelfde passie als ik, die deze prachtige winkel voort 
wil zetten. Het zou heel jammer zijn voor Lunteren als de winkel verdwijnt, want 
ja…, er zit nog steeds heel veel liefde in de schoenwinkel.

Het aankomende zomerseizoen gaan we zeker nog knallen, want we hebben 
nog super veel leuks ingekocht! Daarom is mijn planning D.V.-eind augustus te 
stoppen en hopelijk het stokje aan iemand anders door te kunnen geven.

Hierbij wil ik al onze trouwe klanten hartelijk bedanken (en uiteraard ook onze 
samenwerking met andere winkeliers) voor al het vertrouwen in de afgelopen 
jaren. Dit hele zomerseizoen staat wij dus zeker nog voor jullie klaar met een hele 
mooie collectie schoenen, sieraden, tassen en beenmode.

Veel liefs Reinanda

P.S.: Mocht er iemand zijn die dit aanspreekt, stuur gerust een mailtje naar     
info@shoeandmore.nl

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

Oproep: 100 plussers gezocht

Vanuit zijn functie als Lookoo Burgermeester van Lunteren wil
Henk Budding graag in contact komen met Lunteranen die de bijzondere leeftijd 
van 100 of zelfs meer hebben behaald.

Dus kent u een 100 plusser of bent u er een, neem dan contact op met de krant.
redactie@Lunteren.com

€35,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

KLEINTJE 
PLAATSEN?

€35,- 
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@

LUNTEREN.COM

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST

VAN DE FYSIO...
THERAPEUTISCH CENTRUM LUNTEREN

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

WAARVAN AKTE
NOTARIËLE ZAKEN DOOR MAARTEN VRIENS

FAMILIEBERICHTEN

MONUMENT VAN DE MAAND
OUDE GEBOUWEN ONDER DE LOEP GENOMEN

         Huisartsenpraktijk Lambers
         is gesloten wegens vakantie:

Maandag 27-04-2020 

Vrijdag 01-05-2020

Waarneming door de huisartsen:
Dr Lubbers            0318 - 48 22 76
Dr Jonkheijm        0318 - 48 24 71
Dr. Karsbergen     0318 - 48 27 00
Dr. Broekhuyse    0318 - 74 52 10

 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 mei 
 
Waarneming door: 
Dr. Broekhuyse    745210 
Dr. Jonkheijm    482471 
Dr. Lambers     482460 
Het Kompas     482276 
 

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 mei 
 
Waarneming door: 
Dr. Broekhuyse    745210 
Dr. Jonkheijm    482471 
Dr. Lambers     482460 
Het Kompas     482276 
 

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesloten i.v.m. vakantie: 1 t/m 5 juni

Waarneming door:

Dr. Broekhuyse  745210 
Dr. Jonkheijm   482471
Dr. Lambers                                  482460
Het Kompas                                  482276

Avond-nacht-weekend en 2e Pinksterdag:
De Huisartsenpost tel.0318-200800

AFWEZIG
Maandag 20 juli t/m 

vrijdag 7 augustus

Waarneming:
Dr. Lambers                Tel: 48 24 60
Dr. Kasbergen             Tel: 48 27 00
Dr. Lubbers (‘t Kompas)  Tel: 48 22 76

Dr. Lubbers is op donderdagen 
en vrijdagen gesloten.

 

CUVÉE DE FREL
WILLEM DE FREL VERDIEPT ZICH IN WIJNEN

ANDERS BETER
NATUURLIJK GEZOND

Aanleveringstijden Lunterse Krant
De Lunterse Krant komt op woensdag in de bus.

Advertenties, berichten, foto’s, Middelpuntjes, Kleintjes e.d. 
dienen uiterlijk op vrijdag te worden aangeleverd. 

Wat betreft de rouwadvertenties: 
deze kunnen tot dinsdag worden aangeleverd.

Groet, het team van de Lunterse Krant, Willem de Frel en Henk de Rooy

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53 

Van de wijkagent …..
WhatsApp groepen Lunteren

Sinds vorig jaar zijn er in Lunteren in meerdere 
buurten WhatsApp groepen opgestart met 
als doel: elkaar en de politie informeren en 
alarmeren bij verdachte situaties. Hierbij valt vooral te denken aan personen 
die mogelijk van plan zijn om in te breken. 

De wijken tussen de Mielweg en de Bosrand (aan de Oostkant van het spoor) 
waren begin vorig jaar vooral in trek bij het inbrekersgilde. Na de opstart van 
twee WhatsApp groepen in samenspraak met de politie zijn er vervolgens 
meerdere verdachte situaties en personen gesignaleerd met als gevolg dat de 
inbraken in dit gedeelte van Lunteren bijna geminimaliseerd zijn.

Afgelopen donderdag is er door de beheerders van de 9 bestaande groepen 
een overkoepelende regie WhatsApp groep opgestart. Deze regie groep 
verbindt de afzonderlijke groepen met elkaar en zodoende kan heel snel de 
informatie worden gedeeld met andere buurten.

Wel bleek dat er in grote gedeelten van Lunteren nog geen buurt WhatsApp 
groep actief is of dat deze nog niet bekend is bij de regie groep. Om de 
werking van de WhatsApp groepen te optimaliseren zou het mooi zijn als 
wijken die nog geen WhatsApp groep hebben deze alsnog oprichten. 

Dorpsstraat 82, 6741 AM Lunteren, tel. 0318 – 48 39 80

Op D.V. woensdag 2 november
a.s. zijn wij de gehele dag 
gesloten i.v.m. Dankdag.

Sloop Silo-terrein begonnen
Van Geresteijn Loonbedrijf BV blij met start

VV Lunteren MO13-1 najaarskampioen
LUNTEREN - Het meidenteam van 
VV Lunteren MO13-1 bleef vorig 
jaar, op één wedstrijd na, ongeslagen 
en werd najaarskampioen.

Tijdens de tien wedstrijden waren de 
meiden maar liefst zestig keer trefzeker 
en kregen ze er tien tegen. Hierdoor 
stonden zij in het eindklassement 
met zeven punten voorsprong op de 
nummer twee

Dit voorjaar spelen ze weer derde 
klasse (andere regio) om vervolgens 
volgend jaar naar de junioren te gaan. 

Dit zorgt ervoor dat zij naar een groter 
veld gaan; en elf tegen elf in plaats van 
acht tegen acht gaan spelen. Hiervoor 
zoeken zijn nog enthousiaste en 
sportieve meiden die het team komen 

versterken. De trainingen worden op 
maandag- en woensdagavond van 
19:00 tot 20:00 gegeven. 

Opgeven kan via de website:    
www.vvlunteren.nl/verenigingsinfo/
inschrijfformulier

Nationale Voorleesdagen geopend op De Wegwijzer

LUNTEREN - Op woensdag 26 
januari werden de Nationale 
Voorleesdagen op basisschool de 
Wegwijzer in Lunteren gestart. 
 
De bekende Lunteraan Gert-Jan 
van Doorn heeft de Nationale 
Voorleesdagen afgetrapt, door de 
leerlingen voor te lezen op het 
plein. De aankomende weken staat 
de Wegwijzer in het teken van de 
Voorleesdagen. Zo heeft elke klas 
een nieuw voorleesboek gekregen en 
wordt er voor de groepen 3 t/m 8 een 
voorleeswedstrijd georganiseerd. De 
finale staat gepland op 4 februari.

De meiden van MO-13-1.

Bezoekers consultatiebureau slechtziend?

Bewoners van het appartementengebouw ‘De Veluwe’ vermoeden dat het slecht gesteld is met de 
ogen van menige Lunteraan. De parkeerplaatsen achter de voormalige Rabobank worden regelmatig 
ingenomen door bezoekers van het aldaar gevestigde consultatiebureau, ondanks het duidelijke bord. 

Boze bewoners blokkeren met hun auto’s vervolgens de foutparkeerders. Om deze ongewenste situaties te 
voorkomen doen de bewoners hierbij een beroep om deze parkeerplaatsen vrij te laten voor de bewoners. 
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Dorpsstraat 89  6741 AC Lunteren     |     0318 - 48 22 65     |     info@vansil� outmode.nl     |     vansil� outmode.nl     |    Gratis parkeren met een blauwe kaart op P2 (Julianaplein).

OPEN HUIS OP 
ZATERDAG 12 MAART
Tijdens ons Open Huis op zaterdag 12 maart a.s. presenteren we in 
onze ruime winkel de nieuwe lente- en zomermode. We hebben een 
overheerlijk taartenbuffet van ‘de Espeterhoeve’ uit Barneveld, 
kom het proeven! Geniet van mooie mode met een feestelijk tintje.

INSPIRATIE EN STYLINGADVIES 
We inspireren u graag met onze frisse
jurken en rokken, comfortabele 
broeken, smaakvolle vestjes, mooie 
blazers, stijlvolle accessoires en 
bijpassende tassen. 

U bent van harte welkom in onze winkel!
Team Van Silfhout Mode in Lunteren

Open huis dag
UITNODIGING

ONZE MERKEN: 
ANA ALCAZAR - ANGELS - BATIDA - BIANCA - BLOOMINGS - COMMA - DREAMSTAR 
FRANK WALDER - FRANSA - GEISHA - GERRY WEBER - GOLLÉHAUG - HV SOCIETY 
KYRA - LEBEK - LIZZY&COCO - MORE&MORE - NED - OPUS - RABE - RINASCEMENTO 
RINO&PELLE - RINO&PELLE CLOTHES - RESET - SOMEDAY - SOMMERMAN - TAIFUN  
TRAMONTANA - TQ - VERA MONT - ZERRES - ZILCH - ZOSO

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG : GESLOTEN
DINSDAG : 13.00 – 21.00 UUR
WOENSDAG : 13.00 – 18.00 UUR
DONDERDAG : 13.00 – 21.00 UUR
VRIJDAG : 13.00 – 18.00 UUR
ZATERDAG : 09.00 – 16.00 UUR
ZONDAG : GESLOTEN

voorjaars
acties!

WWW.FIETSSERVICEDEVALK.NL

voorjaarsbeurt voor €45,00 
(exclusief onderdelen die vervangen worden)

nalopen van o.a. 
banden, 
ketting, 
verlichting 
en remmen.

HAAL- EN BRENGSERVICE
WILT U DAT WE UW FIETS OPHALEN EN WEER BIJ U BRENGEN? GEEN PROBLEEM!

VOOR AFSTANDEN TOT 10 KM VANAF ONZE SHOWROOM IS DIT GRATIS. TUSSEN DE 10 KM 

EN 25 KM REKENEN WE € 7,50. BOVEN DE 25 KM REKENEN WE € 15,- VOOR EEN RETOUR.

    WE ZIJN TWEE AVONDEN PER WEEK GEOPEND. 

KOM NAAR DE SHOWROOM OM ONZE VOORRAAD FIETSEN TE BEKIJKEN. 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

NIEUWE FIETSEN
OCCASION FIETSEN
ONDERHOUD
& REPARATIE

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN  |  BEL: 06 2410 6616  |  INFO@FIETSSERVICEDEVALK.NL
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(advertorial)

Zijn vader had een handel in isolatiemateriaal 

en de jeugdige Reijer van Steenbergen had het 

wel gezien op school en wilde de handel in.  Na 

een paar jaar bij zijn vader in de isolatie te heb-

ben gezeten wilde hij wel iets voor zichzelf gaan 

doen. 

Het werd de handel in tegels. De net 25 jaar 

geworden Reijer begon op 1 maart 1982 vanuit 

een schuur bij zijn ouders aan de Schutterweg 

in Ede. “Veel keus was er niet, vijf-zes soorten 

grindtegels, rode en groene. Dat was het wel 

zo’n beetje. Bracht ze allemaal met het handje 

weg, zo’n 700 tot 800 stuks op de dag. Tja, je 

wist niet beter.”

Zwaar werk, maar het harde werken werd be-

loond. De zaken gingen goed en al snel kocht 

Reijer zijn eerste vrachtwagen. Een hele voor-

uitgang die de tegelhandel alleen maar deed 

toenemen. Ondertussen werd er ook uitgekeken 

naar een pandje, want de schuur aan de Schut-

terweg werd te klein.

Ruime parkeermogelijkheden

“Toevallig kwam in die tijd het gebouw van De 

Coöperatie De Klomp te koop. Het stond al een 

paar jaar leeg. Heb het kunnen kopen, maar wat 

een rotzooi was het binnen. Overal duivenpoep, 

want die hadden er jarenlang ongestoord hun 

gang kunnen gaan. We zijn aan het schoonma-

ken geslagen en daarna beetje bij beetje het 

pand opgeknapt. Ondertussen ontdekte men 

het gemak en de mogelijkheden van tegels en 

kwamen er steeds meer soorten en variaties op 

de markt. Vanaf eind jaren ’80 zitten we in De 

Klomp en uit het gehele land hebben wij onze 

klanten. Tot in België toe.”

Met de A-12 en de A-30 in de directe nabijheid, 

maakt Van Steenbergen Sierbestrating gemak-

kelijk bereikbaar. Tel daarbij op de ruime par-

keermogelijkheden op het eigen terrein en het 

succes is mede verklaard.

1500 m² showterrein

In de loop der jaren zag Reijer een verschuiving 

plaatsvinden. Waren tegels in eerste instantie 

voor buiten bedoeld, tegenwoordig is de tuin 

meer en meer een verlengstuk geworden van 

het woongedeelte binnenshuis. Reijer geeft een 

voorbeeld: “Keramiek is heel hard materiaal. Het 

is gemakkelijk in onderhoud, ideaal voor buiten 

dus. Nu zien we ook dat keramiek binnenhuis 

wordt gebruikt, en zo een geheel vormt met de 

tuin buiten. Daarom zijn wij een aantal jaren ge-

leden tevens begonnen met het verkopen van 

keramische tegels voor in huis. Inmiddels heb-

ben wij vier verdiepingen aan showroom voor 

de binnentegels.”

Steenbergen Sierbeton heeft bijna alles in huis 

op het gebied van bestrating e.d.

Zoekt u sierbestrating voor uw tuin? Wilt u de 

terrastegels of het grind ook zien en voelen? Op 

het 1500 m² grootte showterrein in De Klomp 

vindt de klant alle soorten sierbestrating en tuin-

accessoires zoals schuttingen en verandadaken. 

Er is een enorme keuze in natuursteen, grind, 

terrastegels, klinkers en keien. Bijna alles is op 

voorraad en het assortiment omvat een keur aan 

merken.

Hecht familiebedrijf

Inmiddels is Steenbergen Sierbestrating een 

hecht familiebedrijf geworden. 

Reijer: “Twee dochters werken in de binnente-

gels, mijn zoon in de buitentegels en ook een 

zwager en neef werken mee in het bedrijf. Met 

elkaar werken we met twaalf personeelsleden, 

waaronder praktisch geen verloop is. Daar ben 

ik best wel trots op!”

In veertig jaar is de kleine schuur aan de Schut-

terweg verworden tot een bedrijf dat vanuit De 

Klomp het gehele land bediend, tot in het bui-

tenland toe. Reijer: “Ik ben al die jaren gezegend 

geweest. En nog steeds!”

Steenbergen Sierbestrating al 40 jaar een hecht bedrijf

Reijer van Steenbergen.

Het begin, 1 maart 1982, aan de Schutterweg in Ede. De eerste vrachtwagen.

Steenbergen Sierbestrating in De Klomp.

Stationsweg 10, 6745 XM De Klomp
tel.: 0318-573413 (keuze 1)
e-mail sales@steenbergensierbestrating.nl
site: www.steenbergensierbestrating.nl
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VAN 14 T/M 25 MAART WORDT
ONZE WINKEL VERBOUWD.

PROFITEER VAN KORTINGEN
TOT 70% OP MONTUREN
EN ZONNEBRILLEN!

EYECARE KAASSCHIETER DORPSSTRAAT 133 LUNTEREN

KAASSCHIETER

TIJDENS DE VERBOUWING GAAT DE VERKOOP EN DE SERVICE GEWOON DOOR. 
INGANG VIA OORWERK

Boomkwekerij & Tuincentrum

Voor ons tuincentrum in 
Lunteren zijn wij opzoek naar:

Verkoopmedewerker (parttime)

Medewerkers

Bezorger

Tuincentrum Leen Konijn is de groenspecialist van de 
Veluwe, gelegen in de driehoek Amersfoort - Apeldoorn - 
Veenendaal. Het ligt op een prachtige locatie te midden 

van de landerijen achter Kasteel De Bruinhorst.

Voor de zaterdag en in de vakantie. 
Je weet van aanpakken en houdt van werken in de buitenlucht.

Op oproepbasis. 

Ervaring in het groen is geen vereiste maar wel een pluspunt. 
Je bent flexibel, klantvriendelijk en kunt zowel zelfstandig 
als in teamverband werken. Je bent zeker ook bereid alle 

voorkomende werkzaamheden te verrichten.

Voor alle functies geldt, werkuren in overleg.
Voor meer informatie kunt u contact met Lia opnemen.

Tuincentrum Leen Konijn B.V.
Bruinhorsterpad 5
6741 PP  Lunteren

T:  0318 - 571823
M: 06 - 58990011
E:  tuincentrum@leenkonijn.nl

de betere bouwopleider

helemaal

klaar
met saaie 

lessen?

Leer je liever met je handen en kom je 

erachter dat een volle schoolweek niets 

voor jou is? Dan hoor je in de bouw!

Meld je aan bij de bouwopleider van 

Zuid-West Veluwe en tijdens de open 

dag vertellen we je er alles over.

Kom naar onze
open dag op

  25 maart 2022
  29 april 2022
  03 juni 2022

meld je aan op de website

  Lekker werken en leren

  Direct geld verdienen 

  Zicht op een goede baan

  Hoog slagingspercentage

de bouw wacht op jou.nl
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VV Lunteren
Thuiswedstrijden  
08:30 Lunteren JO10-2 - Spero JO10-4  
08:30 Lunteren JO10-3 - Stroe JO10-1  
08:30 Lunteren JO9-3 - Zeewolde JO9-5  
08:30 Lunteren JO8-1 - VDZ JO8-2  
09:00 Lunteren JO13-1 - SML JO13-2   
09:00 Lunteren MO15-1 - SKV MO15-2 
09:30 Lunteren JO11-1 - Bennekom JO11-3  
09:30 Lunteren JO11-2 - SKV JO11-2   
10:00 Lunteren MO13-1 - DVOL MO13-2  
11:00 Lunteren JO19-2d - WAVV JO19-1  
11:00 Lunteren JO15-1 - Blauw Geel ‘55 JO15-1 
12:00 Lunteren 2 - AGOVV 2   
13:00 Lunteren 5 - Wageningen 5   
13:00 Lunteren JO17-1 - Loenermark JO17-1JM 
14:30 Lunteren 1 - Valleivogels 1   
15:00 Lunteren 45+1 - Groen Wit ‘62 45+1  
15:00 Lunteren JO19-1 - SDV Barneveld JO19-1  

Uitwedstrijden 
 
08:30 Fortissimo JO13-4 - Lunteren JO13-2  
08:30 VVOP JO12-1 - Lunteren JO12-1  
08:30 Sparta Nijkerk JO11-6 - Lunteren JO11-3  
08:30 Advendo ‘57 JO9-2 - Lunteren JO9-2  
08:30 SV Otterlo JO8-1 - Lunteren JO8-2  
08:45 SDV Barneveld JO10-2 - Lunteren JO10-1  
10:00 V.V. Barneveld JO9-1 - Lunteren JO9-1  
10:00 SDV Barneveld JO8-4 - Lunteren JO8-3  
10:30 SVHA JO15-1 - Lunteren JO15-2  
13:00 Hoevelaken VR1 - Lunteren VR1  
14:30 SV Otterlo 4 - Lunteren 6  
15:00 Stroe 5 - Lunteren 3  
15:00 Bennekom 7 - Lunteren 4   
15:00 Advendo ‘57 5 - Lunteren 7

Advendo ‘57
Thuis:

10:00 Advendo’57 JO11-1JM - Blauw-geel’55 JO11-2
10:00 Advendo’57 JO12-1 - Hoevelaken JO12-1
12:00 Advendo’57 JO19-1 - VIOS V. JO19-1
15:00 Advendo’57 4 - Ede/victoria 5
10:00 Advendo’57 JO14-1 - SEH JO14-1
12:00 Advendo’57 2 - SV Otterlo  2
14:30 Advendo’57 1 - Hoevelaken 1
10:00 Advendo’57 MO19-1 - WSV MO19-1 
12:00 Advendo’57  7 - De Kieviten  4
15:00 Advendo’57  5 - Lunteren 7
10:00 Advendo’57 JO9-2 - Lunteren JO9-2

Uit

08:30 Ede/victoria JO11-1JM - Advendo’57 JO11-2
09:00 Terschuurse Boys JO9-2 - Advendo’57 JO9-1JM
10:00 Uchta JO12-1JM - Advendo’57 JO12-2
10:30 SKV JO14-2 - Advendo’57 JO14-2JM
12:30 Blauw-geel’55 JO19-2 - Advendo’57 JO19-2
14:00 VDZ JO17-2 - Advendo’57 JO17-1
14:30 Fortissimo 3 - Advendo’57  3
14:30 Blauw-geel’55   9 - Advendo’57  8
14:30 DIO’30 VR1 - Advendo’57 VR1

SDS ‘55
Thuis:
15.00 SDS 3   - DTS 6
12.30 SDS 5   - DTS 12
10.30 SDS JO12-1 - Robur et Velocitas JO12-2

Uit
15.00 Harskamp 1 - SDS 1
12.00 Fortissimo 2 - SDS 2
15.30 csv Apeldoorn JO19-1 - SDS JO19-1
12.00 sv Orderbos JO16-1 -     SDS JO16-1
10.05 Fortissimo MO15-1 -     SDS MO15-1
09.30 Tersch. Boys JO11-2 -   SDS JO11-1JM
08.30 Veensche Boys JO9-2 - SDS JO9-1JM
09.00 ONA JO7-1 - SDS JO7-1
09.20 RVW JO7-2 - SDS JO7-1

Koersbal
De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum 
De Schakel van 7 maart is:
 
Henk Versteeg – Rita Kelderman 34 punten
Carin Boonstoppel – Ada Brouwer 32 punten
Annette v/d Wind – Geesje v/d Berg 24 punten
Nel Veenendaal – Riek Pol 15 punten
Marjan v Donkelaar – Mies Ruttenberg 10 punten

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 3 
maart van “De Kastanjehof” in het Kulterhus 
in Wekerom.
 
Bertus Broekhuizen – Geertje Theunissen 15 pt.,
Kees Meulenkamp – Dik v.Dijk 14 pt.,
Helmert v.Voorthuizen – Jannie Broekhuizen 11 pt.,
Evert v.Butselaar – Gerrit d.Wit 11 pt.,
Jaap v.d.Krol – Dicky v.Voorthuizen 8 pt.,
Jannie v.d.Broek – Ger v.d.Berg 8 pt.,
Teus Roelofsen – Henk v.Lagen 6 pt.,
Corrie v.d.Krol – Coos v.Laar 6 pt.,

SPORT
PROGRAMMA/UITSLAGEN

  

                                                                                   SPONSOREN BEDANKT! 

  
 

Als voetbalvereniging kunnen we niet voortbestaan zonder onze sponsoren. Ondanks de pandemie bleven al onze sponsoren de 
voetbalvereniging trouw en daar zijn wij heel trots op! Namens ieder lid van VV Lunteren: Bedankt!      

WILT U OOK SPONSOR WORDEN? NEEM DAN CONTACT OP VIA SPONSORING@VVLUNTEREN.NL 

't Kachelhuus van der Vlist Bouwbedrijf Lagerweij HARO Steel P-Services Van de Heg infra 

A. Agterberg B.V. Bouwbedrijf Nap HaVe Brandstoffen BV Parkhotel Hugo de Vries Van de Vendel Advies 

A. van Lagen Tuin & Bestrating Bouwbedrijf Zegers B.V. HAVÉ Verwarming Partycentrum Floor Van Essen Van Raay B.V. 

Aannemersbedrijf Roseboom bv Bowling-centrum Groeneveld HBE Bouw Plus supermarkt Anton van Rinsum Van Harn Bestratingsmaterialen 

Aannemersbedrijf Van den Brandhof B.V. Breunissen Metselwerken Hengstenhouderij en Manege 'De Nieuwe Heuvel' Portofino Lunteren Van Huigenbos Bedrijfskleding B.V. 

ABITO Mode Bruil beton & mix Het Uilenbos Prezend Van Veen Advocaten 

ACV Groep Cafe Harvest Hotel & Eethuys de Wormshoef Quattro Trading Company Footwear B.V. VD KAA SCHILDERS LUNTEREN 

Administratie- en Belastingadviesbureau van de Water B.V. Camping "De Rimboe" Installatiebedrijf Blankespoor B.V. Rabobank Gelderse Vallei Vedabikes 

Agterberg Bouwadvies en Projectontwikkeling B.V. Carwash & Co Ede Installatiebedrijf Van Veldhuisen Sauna & Beauty De Veluwe Verkeersschool Willem 

Albert Heijn Lunteren CéGé Architectuur en Bouwmanagement Internetbureau Gett Schildersbedrijf Vliem B.V. Vestro Metaaltechniek 

Arend Flier Tweewielers CNS De Triangel Intratuin Barneveld bv Slachterij Visser B.V. Vliem Schilderwerken 

Autoschadebedrijf J.A. van der Werf BV Conquis  Isolatieverkoop.nl Snellen Elektrotechniek VP Lunteren B.V. 

B. Veenvliet Timmer- en Bouwbedrijf Coop Lunteren J.C. van Veldhuizen BV Hoveniers en straatwerken Stroomberg Makelaardij B.V. W.A. van den Berg  

Bakkerij van Voorthuizen BV Cré-Erik J.W. van Rooijen Studio Bennie Jansen Welmo Metaalbewerking B.V. 

Baldé's Banden Service D.M. Brouwer JF Architectuur Tegelbedrijf Peter van Veldhuizen WMV Machineverhuur 

Bark Verpakkingen b.v. De BusSpecialist (Noot Touringcar Ede B.V.) K&V Schilderwerken Tegelhal Verschuur Woest Training Center 

Beddenspeciaalzaak De Bedweter B.V. De Jong Fysiotherapie Kavegas Tegelstudio Veenendaal Wolff Handelsonderneming V.O.F. 

Belakos De Lunterse Houtmarkt Klok Schoenreparatie Tegelzetbedrijf A. Jansen WS Dienstverlening B.V. 

Beter dan Rembrandt E* D.sign Kwekerij de Hessenhof The Readshop Lunteren WVH Electrotechniek 

Bloemisterij Flora Easywork Uitzendbureau Labyrinth Bewind Therapeutisch centrum Lunteren Ypublic B.V. 

Blotenburg Transportbedrijf b.v. Electrobouw Lunteren v.o.f. Maaike van Doorn Makelaar THISO Industrial Automation BV 
 

Bolution Exploitatie BV FABA Verpakkingen Maasfactor Thomassen Schilderwerken 
 

Bon Ami Mannenmode Gebr. van Gent Autobedrijf Martin Teunissen Infra en Riooltechniek Tom & Tineke's Dierenspeciaalzaak 
 

Booming B.V. GOEDVASTGOED Makelaardij  Mastenbroek auto's Topparken 
 

Bouwbedrijf Jansen B.V. Goor installatie Techniek BV Morren Rietdekkersbedrijf Tulp-Bijl Hout en Bouwstoffen Import B.V. 
 

Bouwbedrijf Klomp Habu Schoonmaakorganisatie B.V. Optical 53 B.V. Unica Building Services B.V. 
 

    
 

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Vr 11 en za 12 mrt, 09:00-16:00 uur  
BROCANTE UITVERKOOP  
i.v.m. verhuizing 
Mamaria, Meulunterseweg 70a 
_______________________________ 
Za 12 maart, 09:30-15:00 uur  
KLAAR MAKEN VOOR HET SEIZOEN 
Pinetum, Boslaan 75 
www.pinetum.eu 
_______________________________ 
Za 12 maart, 07.00 uur  
MOEFLONEXPEDITIE met de 
boswachter op Wekeromse Zand 
www.glk.nl/excursies 
_______________________________ 
Za 12 maart, 14:00-16:00 uur  
MEET & GREET 
SCHILDER GREETJE FEENSTRA 
Galerie Goudsberg in Museum 
Lunteren, Dorpsstraat 55 
_______________________________ 
Za 12 maart  
HERDENINGSCONCERT 
Requiem - W.A. Mozart 
Requiem for the Living - D. Forrest  
www.covsursumcorda.nl 
_______________________________ 
Za 12 maart, 10:00-17:00 uur  
VOORJAARSBOLLEN OP POT 
Open dag Kwekerij Jaap Duijs, 
Haarweg 2, Otterlo 
_______________________________ 
Za 12 maart, Van 10:00 tot 16:00 uur  
LAMMETJESDAG 
Op kraamvisite bij circa 400 
lammetjes. 
Schaapskooi tegenover Groot 
Ginkelseweg 2a, Ede 
_______________________________ 
Za 12 maart  
THOMAS BEIJER speelt  
Schubert, Debussy, Skrjabin, Sibelus 
www.cultura-ede.nl 
 
 

Za 12 maart, Vanaf 08:00 uur  
HENGSTENKEURING 
Appaloosa Stamboek 
Veenstraat 1 
www.nieuweheuvel.nl 
_________________________________ 
Do 17 maart, 14:00-16:00 uur  
GEZELLIGE MIDDAG 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_________________________________ 
Vr 18 maart, 09:00 uur  
SCHEIDINGSATLAS 
Meerpaal, Industrielaan 1, Ede 
www.cjgede.nl 
_________________________________ 
Vr 18 maart, 12.00 uur  
BINGO MET LUNCH 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
www.lunterenaktief.nl 
_________________________________ 
Zo 20 maart, 12:00 uur  
Concert - DUO ADELFOI 
Huis Kernhem, Kernhemseweg 7, Ede 
www.huiskernhem.nl 
_________________________________ 
Ma 21 maart 
STRESSHANDLEIDING 
Cursus voor mantelzorgers. 
Opgeven: 0318 – 208 080 
Galvanistraat 1, Ede 
www.malkander-ede.nl 
_________________________________ 
Wo 23 maart, 08:00 uur  
OPENING DEKAMARKT  
_________________________________ 
Do 24 maart  
SEISOENSOPENING  
Biologische vaste planten kwekerij  
Hessenweg 41 www.hessenhof.nl 
 
AFVALHELDENWEEK 
Toon je waardering aan de mensen 
die ons afval ophalen, straten 
schoon- vegen, plantsoenen 
onderhouden, strooien als het glad 
is en plaagdieren bestrijden.Steek je 
duim omhoog, geef een dikke 
glimlach, complimenteer of laat een 
boodschap achter op je kliko. 
www.weekvandeafvalhelden.nl 

 
 



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

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

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOERENMeulunterseweg 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

 

 

         Brocante MAMARIA  
        gaat verhuizen 
           grootse uitverkoop 
 

         vrijdag en zaterdag 11 en 12 maart  
               starten we met de verkoop. 
         Hele mooie brocante spullen tegen 
                     ongekend lage prijzen  
     

                geopend van  9.30-16.00 uur 
     opbrengst gaat weer naar een goed doel 
 

              Theetuin-Brocante MAMARIA 
             Meulunterseweg 70 A  Lunteren 
             Tel. 06 14 828681 / 06 40 255080 

Gevraagd 
weiland koop of pacht 
omgeving.

Lunteren/Ederveen 

Tel.: 06 - 54 30 11 58.

Ford Mustang Huren?
06 21 68 80 36

 

 

 

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

In de actie!  
 

 

STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 

 

 

 

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

In de actie!  
 

 

STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 

Woonhuisje te huur in Lunteren

Eigen terras, schuurtje. 
Woonk,keuken,douche/wc 
beganegrond. 1 slaapk op 
b.verdieping 
Loopafst.van Centrum 
€850 incl GWL/Internet 
Info:
huisjeinlunteren@hotmail.com

Grote opruiming op 
12 maart 

Van 10.00-15.00 uur. 
Veel (z.g.a.n.)
nieuwe artikelen

Loenhorsterw.19, 
Lunteren



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

Hersteld Hervormde 
Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09.30 uur: 
Ds. J. Westerink (Urk; 
CGK), 18:30: Ds. J.A. 
Kloosterman Zie ook: 
www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 
10.00 uur: ds. Caroline 

Oosterveen, 19.00 uur: ds. A.J. Gijsbertsen 
(Garderen) – Welkomdienst 

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. T. Schutte , 19.00 uur,  C. Verduijn 
Molukse Evang. Kerk: zo: 14.00 uur: ds M. 
Siegers
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Theater-
voorstelling ‘Bronnen’ door Kirsten Benschop

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. J. Prins  (Ede), 18.30 uur: Prop. 
A.N.J. Scheer (Huizen). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. P.D. v.d. Boogaard , 18.30 uur: ds. 
P.D. v.d. Boogaard.

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Ds. B.J. van 
Boven
Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: ds. H.M. Burggraaf (Noor-
deloos), 15.30 uur: ds. A.P. Voets 
(Hoevelaken).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. J.N. 
Zuijderduijn, 18.30 uur: ds. M. van 
Kooten
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. K. Dijk (Duiven)

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
drs. N.C. van der Voet (Veenen-
daal), 19.00 uur: ds. E. van den 
Ham (Zoetermeer) 

Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.00 
uur: leesdienst, 16.00 uur: ds. H. 
van der Heiden (H.D.)

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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INTERNATIONALE 
VROUWENDAG

8 maart is het internationale 
vrouwendag.Op de De kalender 
is er voor de overige 364 dagen 

van het jaar geen ruimte gemaakt 
voor een mannendag. Zie hier 
de noodzaak de achtste. Er zijn 

cijfers te over op welke gebieden 
de vrouw ondergewaardeerd of 

ondergesneeuwd is..om over 
#MeToo nog maar te zwijgen.

Het doel van internationale 
vrouwendag is het schrappen 

ervan.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 13 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 

WONINGBOUW           APPARTEMENTEN            UTIL ITEITSBOUW            

Klaar voor de 
toekomst!

Je houdt van het ordenen van 

cijfers. Een controller die het 

leuk vindt om te puzzelen met 

de gegevens van verschillende 

bedrijven. Je bent analytisch, 

en gaat je bezighouden met 

begrotingen maken, uurlonen 

bepalen, belastingen en nog 

veel meer. Je bent een financieel 

manusje van alles.

Jij houdt van afwisseling en je bent 

graag de spin in het web. Praktisch 

en tegelijkertijd communicatief. 

Als gastvrouw ben je het eerste 

aanspreekpunt, en zorg je voor een 

nette werkomgeving — in een echte 

mannenwereld. Ook ondersteun je ons 

bij de social media en administratieve 

klussen. Ben jij de duizendpoot 

waarnaar wij op zoek zijn? 

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Stuur je cv en 

motivatiebrief naar adriaan@bouwbedrijfvanmiddendorp.nl. 

Vragen? Bel gerust naar 0318 59 64 50.

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

Ruimte voor idealen

Kom bij ons werken

Controller Secretaresse

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! 



Binnenkijken bij de
Familie Harmsen

uit Amersfoort

“De schitterende nieuwbouwwoning 
van de familie Harmsen heeft een 
fantastische plafondhoogte. Om 
deze hoogte te benadrukken is er 
een hoge kast en een koffienis in 
de wand gecreëerd. Het mat zwarte 
front is gecombineerd met houtlook 
panelen. Deze omlijsting van de 
hoge kasten geeft de keuken extra 
klasse. Ook het keramiek werkblad 
met marmerstructuur draagt bij aan 
deze uitstraling. Alle apparatuur is 
van ATAG, met uitzondering van de 
wijnklimaatkast, deze is van Boretti, 
en perfect geïnstalleerd in het eiland.”

Op zoek naar inspiratie? 
     Vraag ons magazine aan!

JOHAN ADVISEUR

Stationsweg Oost 277
3931 ER Woudenberg

033 - 720 00 72
www.velthuizenkeukens.nl

“Mat zwart en licht 
hout; een mooie 
combinatie!”

MEER ZIEN VAN DEZE KEUKEN?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/HARMSEN 

OF SCAN DE QR-CODE.
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