
LUNTERSE KRANT
DE LUNTERSE KRANT IS EEN UITGAVE VAN LUNTEREN MEDIA BV 

DE LUNTERSE KRANT IS EEN WEKELIJKS NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD VOOR LUNTEREN EN OMGEVING  |  06 - 53 14 84 23   |  WILLEM@LUNTEREN.COM

JAARGANG 24 - WK 11
WOENSDAG 16 MAART 2022

WILLEM@LUNTEREN.COM 
06 53 14 84 23
THEO@LUNTEREN.COM
06 15 24 18 15

HDEROOY@INTROWEB.NL  
06 25 231 976

CULEMBORG  - Zaterdag 12 
maart was het dan eindelijk weer 
zover voor de meiden van selectie 
3 van Turnclub P.i.T. De eerste 
voorronde van het rayon stond weer 
op het programma in Culemborg. 
Deze dames hebben ruim 2 jaar 
geen wedstrijden kunnen turnen 
dus de spanning was hoog!

Tara Tollenaar, Febe van de Wetering 
en Gigi Mulders (jeugd F) mochten 
deze morgen hun wedstrijd starten op 
sprong. 

Gigi en Febe zaten lekker in de 
wedstrijd en turnden naar behoren, 
maar moesten beiden op balk een val 
incasseren. Desondanks mocht Febe 
de bronzen medaille komen halen en 
nam Gigi zelfs goud mee naar huis.

Helaas was Tara haar zenuwen niet 
de baas op drie van de vier toestellen, 
maar liet zich niet van de wijs brengen 
op het onderdeel sprong. Tara turnde 
zich naar de 14e plek en neemt haar 
leerpunten mee naar huis.

In dezelfde wedstrijd kwamen ook 
Anouk van Beek en Maureen Eggink 
(jeugd G) uit. Hoe lastig het is om na 
zo’n lange tijd alles weer op het juiste 
moment te laten zien konden ook zij 
bevestigen. Anouk turnde mooi en 
beheerst, maar moest ook de balk 1 
keer te vroeg verlaten. Anouk werd 
knap 10e in een groot deelnemersveld. 

Maureen liet zien net als in de 
trainingen het zonnetje in huis te zijn. 
Op het toestel vloer, waar ze altijd 
naar uitkijkt, spatte het enthousiasme 
er vanaf met een lach van oor tot oor! 
Maureen eindigde op de 7e plek. 

Als laatste deze dag mocht Kristina 
Buda uitkomen in haar niveau (junior 
E). Deze dame heeft bewezen een 
doorzetter te zijn. Kristina begon 
lekker op sprong. Turnde een prima 
brugoefening, waar vooral veel eigen 
doelen behaald werden. Bleef staan op 
balk en liet een mooie vloeroefening 
zien waar ze helaas wel 1 val moest 
incasseren. Kristina eindigde op een 
mooie 9e plek. 

Scouting Lunteren collecteert voor Jantje Beton: ‘Eindelijk weer langs de deuren’
Nu de belangrijkste beperkingen van 
de corona-periode achter ons lijken 
te zijn, vermaken zo’n 150 scouts 
zich wekelijks weer op zaterdag in 
het Luntersche Buurtbosch. Bij het 
troephuis Het Houten Hes is het 
een komen en gaan van ouders die 
hun kinderen wegbrengen voor een 
paar uur ravotten in de bossen. Daar 
leren ze elke week weer nieuwe 
scouting-technieken, leren kinderen 
samenwerken en vooral hoe te (over)-
leven in de natuur. 

Lunteren kent een van de grootste 
Scoutinggroepen van heel Nederland. 
En het moet gezegd worden,  de 
locatie maakt deze groep uniek. 
Weinig scoutinggroepen kunnen hun 
programma draaien in zo’n prachtige 
omgeving, dichtbij het Middelpunt 
van Nederland. 
De afgelopen week stond voor de 
Lunterse scouts in het teken van 

de collecte van Jantje Beton. Want 
hoewel scouts het in de natuur met 
weinig af kunnen, is het beroemde 
heitje-voor-een-karweitje er tijdens 

de corona-periode aardig bij in 
geschoten. ‘We hebben tijdenlang 
helemaal geen opkomsten kunnen 
houden’, zo vertelt Scouting Lunteren-

voorzitter Arjen Droog. ‘Dat was voor 
veel van de kids best lastig. Scouting 
is toch een wekelijks uitlaatklep voor 
velen, het is een vriendengroep met 
dezelfde passie. Een andere omgeving 
waarbinnen scouts echt wekelijks 
door middel van sport en spel zichzelf 
kunnen zijn. We merken dat het echt 
een gemis was voor veel kids om 
elkaar een tijd lang niet te kunnen 
zien’.
Afgelopen zaterdag gingen de 
Lunterse scouts de deuren langs voor 
een kleine bijdrage aan de collecte 
van Jantje Beton. Deze organisatie 
zet zich in voor het stimuleren van het 
buitenspel, want 3 op de 10 kinderen 
in Nederland speelt niet of slechts één 
keer per week buiten. 

Heeft u deze collecte gemist of wilt 
u deze actie en Scouting Lunteren 
alsnog steunen? Gebruik dan de QR-
code hier rechts. 

Selectie Turnclub P.i.T. na lange
tijd weer strijdvaardig in Culemborg

De stembussen zijn weer geopend
REGIO - Deze week wordt er in heel 
Nederland weer gestemd voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Met vier nieuwe partijen op de 
kieslijst van Ede is er genoeg keus. 
Hierbij zitten ook landelijke partijen 
zoals Forum voor Democratie en 
Belang van Nederland. De GBP 
oftewel Gereformeerde Beginsel Partij 
behaalde vorige verkiezing geen zetel 
en gaat nu voor een herkansing.

Net zoals met de landelijke 
verkiezingen van vorig jaar zijn de 
verkiezingen uitgesmeerd over drie 
dagen. Zo kon er op maandag en 
dinsdag op verschillende plekken 
gestemd worden. Zo ook in dorpshuis 
‘De Nieuwe Spil’, waar maandag de 
bovenstaande foto werd gemaakt.

Een inwoner van Harskamp brengt zijn stem uit.                         Foto’s: Henk de Rooy

De bekende rode potloden liggen klaar voor gebruik. De turnsters van Turnclub P.i.T. bij de wedstrijd in Culemborg.

Een lid van Scouting Lunteren collecteert voor Jantje Beton.
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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 11 - maandag  14 ma. t/m zaterdag 19 ma )

bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Extra belegen kaas €9.50

per kilo

€1.39

Pepercervelaatworst

€2.29

Mosterdrollade
100 gram

€2.

Palingworst
100 gramCoburger rauwe ham

€23.95

Oranjeband tuinzaden weer uit voorraad leverbaar

Pagina 02

Gekookte worst

Beenhamsalade
Verse kippenpoten (250g)

100 gram

1 kilo €2.75

€0.95

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

€3.49

€1.98

500 gram

Naturado potgrond (40 liter) 
     3 zakken voor 11 euro

Grootverpakking Waspoeder:

200 gram

de betere bouwopleider

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

totaal
Geen 
zitvlees?

20% KORTING
OP GORDIJNEN & BEHANG 

Actie geldt van 21 maart t/m 8 april 2022. Vraag naar de voorwaarden.

Sunil 108 wasbeurten
Ariël 70 wasbeurten

100 gram

98

€22.98

€3.98
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INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

Dorpshuis De Zicht in Ederveen.                          Foto: dorpshuis De Zicht 

Rookmelders in alle huizen verplicht

Rookmelders zijn vanaf komende zomer verplicht in iedere woning, zowel koop 
als huur. Voor nieuwbouw geldt deze regel al sinds 2003, onder de vorige regering 
is het Bouwbesluit nog strenger geworden. Daardoor moet er vanaf 1 juli 2022 in 
alle woningen op elke verdieping tenminste één rookmelder hangen. Maar wie is 
verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders? En hoe zit het met vergoe-
ding van brandschade via uw inboedel- of opstalverzekering? Antwoord op deze 
vragen en meer vindt u in deze column. 
Naar schatting heeft driekwart van alle huizen al rookmelders. Ook het laatste 
kwart is nu aan de beurt om nog veiliger te worden. Met deze beslissing komt de 
regering tegemoet aan het advies van onder andere de Nederlandse brandweer.

Rookmelders redden levens
Elk jaar komen meer dan dertig mensen om het leven door brand in huis. Dat 
aantal kan omlaag door goede rookdetectie, zegt de brandweer al jaren. Als we 
slapen, kunnen we rook namelijk niet ruiken. Ook het Verbond van Verzekeraars 
onderschrijft de stelling dat rookmelders levens redden en daarnaast brand- en 
roetschade beperken.

Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders?
Een goede rookmelder kost ongeveer dertig euro en gaat zo’n tien jaar mee. Wie 
een koophuis heeft, is zelf verantwoordelijk voor het kopen en plaatsen van rook-
melders. Woont u in een huurhuis? Dan is de woningcorporatie of uw huurbaas 
degene die ervoor moet zorgen dat u rookmelders in huis krijgt.

Welk onderhoud is belangrijk?
Nadat de melders zijn geplaatst, is het belangrijk om ze schoon te houden. Als ze 
vuil zijn, werken ze namelijk veel minder goed. Stof ze daarom regelmatig af en 
reinig ze bij voorkeur twee keer per jaar ook van binnen. Test elke maand of de 
rookmelder het nog doet en vervang de batterijen op tijd.

Vergoeding van brand- en roetschade
Hebt u na 1 juli 2022 nog geen rookmelders en ontstaat er brand bij u in huis? 
Dan heeft uw verzekeraar strikt genomen het recht om de schade niet of slechts 
gedeeltelijk te vergoeden. Toch hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen 
al gezegd dat ze waarschijnlijk geen gebruik zullen maken van dit recht. Maar 
brandmelders hangt u natuurlijk op voor de veiligheid van uw gezin en niet voor 
de regering of de verzekeringsmaatschappij!

Hebt u vragen over uw inboedel- en/of opstalverzekering of andere vragen over 
verzekeringen, belastingen of notariële zaken? Bezoek dan het eerstvolgende in-
loopspreekuur voor gratis advies op vrijdag 25 maart van 16.00 tot 17.00 uur 
in het Westhoffhuis. Het spreekuur wordt aangeboden door Onderweegs & De 
Groot Accountants en Adviseurs, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Assu-
rantiekantoor De Groot. 

Evelien van den Broek, Assurantiekantoor De Groot 

Dorpshuis De Zicht in Ederveen start behoefte onderzoek

De gemeente Ede heeft een nieuwe 
visie op het doel en gebruik van Buurt-, 
Wijk- en Dorpshuizen gemaakt. De 
kern is “Samen werken aan een sterke 
Sociale Basis”. Voor Ederveen heeft 
dit effect op de rol van dorpshuis De 
Zicht. De Zicht wordt gerund door 
vrijwilligers. Veel activiteiten vinden 
elke week plaats en worden door veel 
inwoners van Ederveen en De Klomp 
bezocht. Naast de sportclubs die 
gebruik maken van de sportzaal zijn 
er ook tal van andere activiteiten voor 
met name “ouderen”. 

Groei naar meer
De opdracht van de gemeente is nog 
meer een multifunctionele rol  te 
krijgen. We zien grote verschillen 
in functie en uitvoering tussen 
de verschillende buurt-, wijk en 
dorpshuizen binnen de gemeente 
Ede. De Zicht is voor bepaalde 
activiteiten niet meer modern te 
noemen. Bijvoorbeeld de keuken is 
niet geschikt voor het houden van 
kooklessen, terwijl dat in andere 
centra een gewaardeerde activiteit is. 
En de sportzaal van De Zicht voldoet 
niet meer aan de moderne eisen van 
sportorganisaties. 

Wat willen de bewoners 
Het bestuur van De Zicht is met de 
Belangenvereniging Ederveen - De 
Klomp enkele jaren geleden een 
project gestart om met de gemeente 
te komen tot een nieuwe invulling 
van het dorpscentrum inclusief een 
(ver)nieuw(d) multifunctioneel 
ontmoetingscentrum. Maar dan is het 
belangrijk te weten wat de inwoners 
van Ederveen en De Klomp eigenlijk 
verwachten van het dorpshuis. Welke 
activiteiten ontbreken er nog en welke 
groepen komen te weinig aan bod?             

Onderzoek met CHE 
Om een duidelijk beeld te krijgen 
van wat er leeft onder de bevolking 
van Ederveen en De Klomp heeft het 
bestuur van dorpshuis De Zicht de 
hulp ingeroepen van de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE). 

Twee studenten Social Work zullen 
de komende 3 maanden onderzoeken 
aan welke andere voorzieningen 
en activiteiten behoefte is. Met de 
uitkomsten hoopt het bestuur van De 
Zicht nieuwe handvatten te krijgen 
om nog meer een laagdrempelig 
ontmoetingscentrum te zijn voor alle 
inwoners van het dorp en hieromheen.

Versterking samenwerking 
gezondheid en welzijn.
De gemeente Ede heeft CHE gevraagd 
tegelijk een tweede onderzoek te doen. 
De vraag daarbij is: Wat zijn de wensen, 
kansen en behoeften van de inwoners 
van Ederveen en De Klomp op het 

gebied van Gezondheid en Welzijn? 
Hoe kan de samenwerking met partijen 
zoals bijvoorbeeld zorginstellingen, 
zorgverleners, welzijnsorganisaties, 
huisartsen, kerken, sportverenigingen 
en het dorpshuis versterkt worden? 
Twee studenten Gezondheidszorg van 
de CHE gaan hier mee aan de slag. 

Een student inventariseert de 
behoeften en kansen van de inwoners 
ten aanzien van positieve gezondheid. 
En de ander onderzoekt hoe in de 
basis professionals beter kunnen 
samenwerken ten behoeve van 
gezondheid en welzijn.  

Kortom, mocht u de komende tijd het 
dorpshuis De Zicht overdag bezoeken, 
kijk dan niet vreemd op dat u vier 
studenten ziet zitten. Zij zijn super 
gemotiveerd en willen graag met u 
kennis maken. 
Schroom niet, stap op hen af en maak 
een praatje.  

De Christenvrouw Lunteren

Beste dames!
Wij zijn dankbaar dat onze vereniging weer gaat beginnen. Dit is Donderdag 
17 maart, dan komt Hettie van Eck ons vertellen over het mooie werk op 
Zorgboerderij Eck-Stra uit Lunteren. Aanvang 19.45uur, Bethelkerk Lunteren.
Ook Donderdag 21 april gaat door! Dan komt spreker dhr. Vincent van Poortvliet 
uit Bennekom met een prachtige diapresentatie over de bloeiende Betuwe. 
Aanvang 19.45 uur, Bethelkerk Haverkamp 1 Lunteren.

65-jarig bestaan
Wij mogen u alvast meedelen dat onze vereniging 65 jaar bestaat en hopen hier 
volop aandacht aan te besteden. Onze jubileum avond zal gehouden worden 
op donderdag 19 mei. Wij willen dan beginnen om 17.30 uur in de Bethelkerk 
Lunteren. Wilt u deze datum alvast noteren!

Het Oranje Comité Lunteren Organiseert in 2022 wederom een Oranjemarkt 
tijdens de viering van Koningsdag. De festiviteiten zullen dit jaar plaats vinden 
rondom het Nieuwe Erf en de Dorpsstraat van 11:00 uur tot 17:00 uur.
Wilt u een kraam huren? De huurprijs is € 30,- voor kraam met zeil lengte 
4 meter, voor een kleedje zijn de kosten € 2,50,-. Interesse? Neemt u dan 
s.v.p. contact op met het Oranje Comité Lunteren middels mailadres; 
oranjecomitelunteren@outlook.com

Oranjemarkt Lunteren: kraam huren?

Autobedrijf Klop Lunteren: service voor alle merken 

LUNTEREN – Ze zijn er best veel, 
mensen uit Lunteren die voor een 
klein technisch mankement of juist 
grote servicebeurt naar plaatsen in 
de regio rijden. “Niet nodig”, is de 
mening van Jan Klop van Bosch 
Car Service Autobedrijf Klop op 
De Stroet. “Wij onderhouden als 
universeel garage auto’s van alle 
merken. Je hoeft echt Lunteren niet 
uit en we bieden extra services om 
het autorijders nog makkelijker te 
maken.”

Welke services dat zijn? “Een haal-
en-breng service of leenauto voor 
mensen die gewoon geen dag zonder 
kunnen vanwege hun werk.” Daarbij 
hecht Klop aan alerte service bij 
kleine technische mankementen. 
“Een kapotte lamp vervangen, dat kan 
eigenlijk altijd wel even tussendoor. 
Net als een goed advies of antwoord 
op een technische vraag. We zijn 
deskundig, dus wie twijfels heeft 
over de eigen auto moet gewoon even 
langskomen.” 

Belangrijk is dat Klop onderdeel 
is van Bosch Car Service. Deze 
organisatie zorgt er met opleidingen 
en apparatuur voor dat de aangesloten 
autobedrijven technische service van 
het hoogste niveau leveren. Neem de 
uitleesapparatuur, Klop beschikt over 
software voor probleemanalyse bij 
onder meer BMW, VW, Audi, Seat 
en Skoda. Daarvan heeft het bedrijf 
de originele uitleesprogramma’s 
beschikbaar. Voor andere merken is er 
de Bosch diagnosetester.

Fabrieksgarantie behouden
Autobedrijf Klop voert onderhoud uit 
volgens fabrieksschema’s en onder 
dezelfde condities als die van de 
merkdealer. Dit is belangrijk, want 
zodoende behoudt de automobilist 
de fabrieksgarantie. Ook leaserijders 
zijn trouwens welkom bij het bedrijf 
op bedrijventerrein De Stroet. Klop 
heeft al vele jaren contracten met 
bijna alle leasemaatschappijen. Dat 
is voor leaserijders uit Lunteren wel 
zo praktisch. Zeker nu steeds meer 
mensen vaker thuis werken en dus heel 
gemakkelijk hun auto in het eigen dorp 
kunnen laten onderhouden.

Hybride en elektrisch
Een toenemend aantal auto’s heeft een 
hybride of elektrische aandrijving. 
Ook die zijn voor onderhoud en service 
welkom bij Autobedrijf Klop. De 

monteurs van het bedrijf zijn opgeleid 
om te werken aan de nieuwste motoren 
en de werkplaats is voorzien van de 
noodzakelijke techniek. “We hebben 
alle apparatuur voor onderhoud en 
diagnose van deze voertuigen”, zegt 
Jan Klop. 

Financieel voordeel
Met de stijgende brandstofprijzen is 
de auto een steeds grotere kostenpost 
in het huishoudboekje. Ook daarom 
is het te overwegen om onderhoud 
door Klop te laten uitvoeren. 
Werkplaatstarieven liggen flink lager 
dan bij merkdealers en hetzelfde geldt 
voor de kwaliteitsonderdelen van 
Bosch. “Dat kan autorijders tientallen 
tot zelfs honderden euro’s besparen en 
dat is zeker in deze tijd wel zo prettig.”
Meer informatie kunt u vinden op de 
website: www.autobedrijfklop.nl.

Het team van autobedrijf Klop.                       
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    

plus.nl Openingstijden: ma - zo - 
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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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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111
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Geldig in week 45 zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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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

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Henk de Rooy

In de Gereformeerde Kerk van Lunteren werd woensdag 2 maart 
een gebedsdienst voor Oekraïne gehouden. Na afloop kwamen 
de vragen vanuit de gemeente iets te kunnen doen met opvang 
van vluchtelingen (zie kader op deze pagina). 
Afgelopen zaterdag, 12 maart, kwamen vier vrouwen en drie 
kinderen aan in Lunteren. Via tolk Karina sprak de Lunterse 
Krant, maandagmiddag 14 maart, met ze. Een gesprek dat soms 
je voorstellingsvermogen te boven ging. 
De wanhoop van deze mensen werd bijna voelbaar toen zij 
opmerkten: “Centraal-Europa in de 21e eeuw! Hoe kan dit?”

Vrijdag 4 maart zijn ze z’n zevenen gevlucht vanuit hun woonplaats 
Zaporosje in de nabijheid van de grootste kerncentrale van 
Europa in Zaporizja. Directe aanleiding was het bombardement op 
deze kerncentrale. “Toen de centrale werd gebombardeerd besloten 
we weg te gaan. Binnen twee uur namen we de beslissing. We zijn 
naar het station gegaan.”
Hoe moet dat zijn? In twee uur beslissen je appartement, je eigen 
bedrijf, de universiteit achter je te laten. Maar ook en dit is nog 
aangrijpender, je man, vader, broer, vriend in een oorlogsgebied 
te moeten achterlaten. Zij kunnen en mogen niet weg en moeten 
volgens de Oekraïense regering oproepbaar blijven.

Verbijsterend vehaal
Aangekomen op het station groeide ook de onzekerheid: Rijden er 
nog wel treinen? En, zo ja wanneer? En, kunnen wij nog wel mee? 
De treinen reden, dat wel, maar het was ongewis wanneer ze zouden 
rijden. Bijna een gehele dag, 23 uur, zaten de vier vrouwen en drie 
kinderen in de trein en velen met hen. De tocht ging, vanuit het 
zuiden, dwars door Oekraïne naar Lviv in het uiterste westen.
“Met 17 personen zaten we op vier stoelen. Baby’s lagen op de vloer 
van gangpaden. In de gangen stonden en zaten overal mensen. 
Op de perrons in het station bleef van alles achter, kinderwagens, 
koffers en andere spullen.”

Een van de vrouwen vertelt het verbijsterende verhaal over een 
12-jarig kind. De moeder is arts en mag niet weg. Zij werkt bijna 
dag en nacht. Al die tijd is haar kind alleen in het appartement. 
Wat moet dat met je doen als twaalfjarige, midden in een 
oorlogsgebied? Hoe kan deze vrouw haar werk doen, wetende dat 
zij haar kind niet kan beschermen?
Tranen wellen op in de ogen van de moeders.

Vanuit Lviv ging het met een busje naar de Poolse grens en bij de 
plaats Jagodin ging men te voet de grens over. Met bussen werden 
vluchtelingen naar Warschau gebracht, waar in een sporthal 
slaapplekken werden gevonden.
Vanuit Warschau en via Berlijn, ging het met de trein richting 
familie in Nederland, om vervolgens in de pastorie van de Gerf. 
Kerk in Lunteren onderdak te vinden.

Dankbaarheid
De zeven vluchtelingen zijn familie van elkaar en vormen drie 
gezinnen. Zij allen zijn familie van tolk Karina die in Ede woont. 
Via contacten met de Gereformeerde Kerk in Lunteren kwamen de 
plaatsen in de voormalige pastorie in beeld.
Ze zijn nu een paar dagen in Lunteren. De pastorie is een veilige 
plek voor ze, al is de bezorgdheid en angst ook hier een constante. 
De zorgen om de achtergebleven familie, mannen, vrienden en 
vaders is van de gezichten af te lezen.
Dankbaarheid overheerst op gevangen te zijn. Je veilig te weten. 
“De kinderen hebben weer rust. Veiligheid betekent voor ons, dat 

de kinderen rustig naar bed gaan en een hele nacht kunnen slapen. 
In Zaporosje wist je niet wat er het volgende moment kon gebeuren. 
Bij elk luchtalarm gingen we de schuilkelders in. Wij zaten in angst. 
We vroegen ons af: Wat gebeurt hier allemaal. De kinderen waren 
hun ritme kwijt en angstig. Wij zijn super dankbaar hier te mogen 
zijn. Ik krijg een warm gevoel, wanneer ik uit mijn raam de kerk 
zie.”

Schuldgevoel
De vier vrouwen voor mij kijken elkaar aan. Dan komt het eruit: 
Er is ook een groot schuldgevoel onder hen, over de vrouwen en 
kinderen die niet weg konden komen. Zij zijn achtergebleven in een 
oorlogsgebied, waar levens van burgers elke moment van de dag op 
het spel staan. 

Inderdaad: Onbegrijpelijk dat dit in het Europa van de 21e eeuw 
gaande is.

Voor informatie:
Contactpersoon van de Gereformeerde kerk m.b.t. de 
Oekariensche vluchtelingen is: 
Bram Munters, tel. 06 200 55 361.

Indien uw financiële ondersteuning wilt geven, dan kan 
dat op rek. nr.: NL 30 RABO 0337557381 t.n.v. Diaconie 
Gereformeerde Kerk PKN Lunteren  
Gift onder vermelding van: hulp Oekraiense vluchtelingen.

Nog even stofzuigen voordat de Oekraïense gasten arriveren. 

Veilig op de bank in Lunteren: Galina, Alina, Auna, Alla, Victoria, Ariana en Vladislav.

Room with a view.Veiligheid en een beetje kleur in Lunteren.

Van alle kanten werd huisraad aangeboden.

Dankbaar en ontroerd

De pastorie van de Geref. Kerk PKN in de Oranjestraat 
(Lunteren) stond, in afwachting van een geplande renovatie, 
tijdelijk leeg. 
Na de gebedsdienst voor Oekraïne, op woensdag 2 maart in 
de kerk, kwamen er verschillende verzoeken en vragen van 
gemeenteleden over huisvesting van Oekraïense vluchtelin-
gen. Op voorstel van de Diaconie m.b.t. huisvesting, werd 
de terbeschikkingstelling van de pastorie door het modera-
men op 3 maart geaccordeerd. 

De Diaconie werd gevraagd een totale opknapbeurt en 
inrichting te organiseren om de pastorie weer bewoonbaar 
te maken. Op maandagavond 7 maart was er een eerste 
bijeenkomst van gemeenteleden. Er was een opkomst van 
30 enthousiaste vrijwilligers. 
De volgende dag is gelijk gestart met het schilderen van de 
kamers en de schoonmaak van het interieur van de pastorie. 
Ook werd meteen de inzameling opgestart. Het enthousi-
asme vertaalde zich in daden: van een complete inrichting 
waaronder bedden, meubels, een wasmachine etc. tot aan 
bestek en borden toe werd geschonken.  

Het medeleven en de bereidheid tot het doneren van spullen 
was overweldigend. 
Alle materialen en inrichting zijn belangeloos ter beschik-
king gesteld door gemeenteleden, inwoners en bedrijven. 
Er is in vier dagen ontzettend veel werk verzet door alle 
vrijwilligers.  

Zaterdag 12 maart konden we de eerste zeven mensen, vier 
vrouwen en drie kinderen, ontvangen uit Oekraïne. We zijn 
dankbaar en ontroerd dat we als kerk, geïnspireerd vanuit 
ons geloof, dit hebben mogen doen uit liefde voor onze 
dakloze medemens en hopen dat de Oekraïense bewoners, 
ondanks alle doorstane ontberingen, een goede tijd in Lunte-
ren mogen hebben.   

Bram Munters, voorzitter Diaconie, tel.  06 – 200 55 361.

Gerf. Kerk Lunteren opent pastorie voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Het spoorboekje: Zaporosje – Lviv – Jagodin – Warschau – Berlijn – Veenendaal-De Klomp - Lunteren
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Geocaching, of op z’n Nederlands: Schat 
zoeken, heeft in de twee corona jaren 
enorm aan populariteit gewonnen. 
Ook het gezin van Jan Willem Ribbers ging 
op pad en ontdekte hoe leuk het was om 
op zoek te gaan naar de verborgen ‘schat’ 
(catche). Geocaching is een wereldwijde 
schattenzoektocht waar digitaal en de ech-
te wereld elkaar tegenkomen. 
Geocachen is een schatzoektocht op basis 
van gps-coördinaten. Via deze coördinaten 
en je smartphone kan je aan de slag gaan 
met geocachen. Geocaching kan je doen 
met een wandel-GPS of met de Geocaching 
app.

40.000 schatten in Nederland
“Bijna twee jaar geleden hebben wij onze 
hobby ontdekt, het was een mooie winter-
se dag en de wandelschoenen stonden niks 
te doen. We zijn in 2020 met ons gezin voor 
het eerst op pad gegaan. Onze eerste schat 
vonden we op 5 januari 2020 en nummer 200 
op 24 november 2021. De meeste schatten 

hebben we gevonden in de buurt van Lunte-
ren, maar we hebben afgelopen zomer ook 
schatten in Duitsland en Spanje gevonden.”

De plaats waar caches kunnen liggen is heel 
divers. In het Luntersche Buurtbosch heeft 
het gezin Ribbers soms wel vier kilometer 
gelopen om een paar caches te scoren. Tij-
dens het zoeken bezien zij de omgeving en 
beleven het vaak als een ontdekkingsreis.
“De één zie je al van een afstand liggen, 
staan of hangen en naar de ander moet je 
een half uur of langer zoeken. Dan heb je 
nog schatten waar je vijf kilometer of meer 
voor moet lopen en anderen waar je, van-
uit de auto binnen twee stappen bent. Er zijn 
volgens Wikipedia in Nederland meer dan 
40.000 schatten verstopt en Internationaal 
meer dan 2.400.000.”

Wandelen met een doel
Enthousiast verteld Jan Willem over de hob-
by die zijn gezin beleeft. “Het fijne van Geo-
caching is dat je het met je gezin, alleen of 

tweeën kunt doen. Iedereen kan er zijn ple-
zier aan beleven. Thuis lossen we eerst vaak 
puzzeltjes op, waarvoor je Geocaching-pun-
ten krijgt. Daarna gaan we op pad. Het leuke 
je dat je wandelt met een doel: Het opsporen 
van een schat. Je komt echt op plekken waar 
je nog nooit geweest bent.”
Zelfs in het buurtbos is de familie Ribbers op 
plekken geweest die tot dan onbekend wa-
ren. En dan te weten, dat Jan Willem midden 
in het buurtbos woonde als de zoon van de 
vroegere boswachter Ribbers

Het is raadzaam om te beginnen met een 
makkelijke cache zodat men aan het zoeken 
kan wennen. De meeste ‘schatten’, caches, 
zijn kleine buisjes met een logboekje erin 
waar je je naam en de datum achter kunt 
laten. Vergeet dus vooral niet een pen mee 
te nemen tijdens Geocaching. Jan Willem: 
“Sommige caches zijn echt met zorg ge-
maakt en zien er prachtig uit.”

Op de meest vreemde locaties en plekken 

kom je met Geocaching. Een industrieterrein 
is nu niet een meest voor de hand liggen-
de locatie. Toch zijn ook op deze terreinen 
locaties te vinden met een cache. Zoals op 
het industrieterrein De Kievitsmeent langs de 
N-224. Ook daar heeft de familie Ribbers de 
caches gevonden. “Wandelen op een indus-
trieterrein doe je niet, Daar is niets aan. Maar 
het leuke is dat je er met andere ogen naar 
gaat kijken. Je komt inderdaad op plekken 
waarvan je van tevoren niet had gedacht dat 
ze er zijn.”

Ontdekken en zien
De ‘schatten, caches, worden verstopt en on-
derhouden door een mede cacher en som-
mige hebben er één geplaatst en andere 
plaatst er misschien wel een paar honderd
In Lunteren en omgeving liggen echt veel 
schatten. “We durven met zekerheid te zeg-
gen dat de wandelaars door Geocaching op 
plekken gaan komen waar je anders nooit 
zou gekomen en dat je dingen gaat ontdek-
ken en zien die je nog nooit hebt gezien.”

Het gezin en de hobby: Geocaching
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GA WERKEN BIJ KREEFT!

• Tegelzetter / metselaar

• Timmerman nieuwbouw

• Timmerman afbouw

• Timmerman beheer en onderhoud

kreeft@gawerkenbij.nl06-55926282 www.gawerkenbij.nl/kreeft

Bouw jij
met ons 

mee?
Bekijk de vacatures!
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Ook fan van
een lokale
sportheld?
Spaar dan mee
bij Albert Heijn
Lunteren

Spaar mee voor
GRATIS FANartikelen bij

Van 21 maart tot 15 mei ontvangt u bij iedere € 10,- aan 
boodschappen een waardezegel die u bij uw favoriete 
sporter of vereniging kan verzilveren in hun eigen 
online FANshops.

De leden van vv Lunteren, Tunnclub PiT,  DOS Lunteren, 
Veerkracht Lunteren en Scouting Lunteren doen mee 
aan deze spaaractie voor unieke FANartikelen waar 
ze zelf, samen met hun clublogo, op staan. Er zijn 14 
verschillende artikelen verkrijgbaar.

Bijvoorbeeld een échte Mepal broodtrommel, 
drinkbeker, poster, bidon, muismat of handige 
sportslippers.
Er is al een FANartikel vanaf 12 zegels!

Wilbrinkplein 3 - Lunteren

Albert Heijn Lunteren



Leuke (bij)baan in Lunteren?  -- 

WELLNESS

Restaurant:
SpaVeluwe zoekt meisjes vanaf 15 jaar die een 
leuke bijbaan zoeken binnen ons restaurant.
Horeca-ervaring is niet nodig, wij zorgen ervoor dat je een hele leuke uitdagende 
training “on the job” krijgt. Wil je liever samen met je beste vriendin solliciteren? 
Gewoon doen. Je bent beschikbaar op vrijdagavond, zaterdag of zondag. Als je meer 
wilt werken is ook een 2e of 3e dag op een doordeweekse avond beschikbaar. Tijdens 
schoolvakanties kan je extra werken.

Keuken:
SpaVeluwe zoekt jongens vanaf 15 jaar die een leuke 
bijbaan zoeken als afwasser en keukenhulp.
Je bent beschikbaar op een doordeweekse avond,
of in het weekend. Tijdens vakanties kan je extra werken
in onze keuken of onderhoud tuinen & gebouwen.

Stuur nu je sollicitatie naar: info@SpaVeluwe.nl
Weten wat we onze gasten bieden?: www.SpaVeluwe.nl

Waarschuwing: Werken bij SpaVeluwe is verslavend. Er zijn alleen maar leuke collega’s en hele � jne gasten. 
Je mag ook (samen) gratis gebruik maken van de sauna’s en baden, zonnebanken en massagebedden. 
Zo houden we je ook nog ontspannen en gezond.
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VV Lunteren
Thuiswedstrijden  

09:30 Lunteren JO15-2 - Uchta JO15-1  
11:00 Lunteren JO13-2 - Terschuurse Boys JO13-1JM 
13:00 Lunteren 4 - Blauw Geel ‘55 6   
13:00 Lunteren 7 - Bennekom 11  
15:00 Lunteren VR1 - NSC Nijkerk VR1

Uitwedstrijden 
 
08:30 SV Otterlo MO15-1 - Lunteren MO15-1  
09:00 DVS’33 Ermelo JO13-4 - Lunteren JO13-1  
09:15 Uchta MO13-1 - Lunteren MO13-1  
10:00 ONA ‘53 JO17-1 - Lunteren JO17-1  
10:00 Veensche Boys JO15-1 - Lunteren JO15-1  
12:15 Stroe 2 - Lunteren 2  
13:00 Sparta Nijkerk JO19-5 - Lunteren JO19-2  
14:30 VSCO ‘61 1 - Lunteren 1   
15:00 Advendo ‘57 4 - Lunteren 5   
15:00 ESA 45+1 - Lunteren 45+1   
15:00 VVOP JO19-1 - Lunteren JO19-1  
15:30 De Kieviten 4 - Lunteren 6

Advendo ‘57
Thuis:

15:00 Advendo’57 5 - De Kieviten 3 
10:00 Advendo’57 JO14-2 - Leones JO14-1
12:00 Advendo’57 JO19-2 - SDV Barneveld JO19-3
15:00 Advendo’57 VR1 - Terschuurse Boys VR1 
15:00 Advendo’57 4 - Lunteren 5
   
   
Uit

10:30 Rood-Wit’58 JO14-1 - Advendo’57 JO14-1
11:00 DVS’33 Ermelo MO19-1 - Advendo’57 MO19-1
12:00 Stroe JO17-1 - Advendo’57 JO17-1
12:30 Beekbergen JO19-1 - Advendo’57 JO19-1
13:00 Groen Wit’62 8 - Advendo’57 6
14:30 ONA’53 1 - Advendo’57 1
14:30 DVS’33 Ermelo 8 - Advendo’57 7
14:30 Blauw Geel’55 8 - Advendo’57 8
15:00 VVOP 3 - Advendo’57 2
15:00 Kesteren 2 - Advendo’57 3 
  
Champions League 

09:00 Poule A - vv Woudenberg
09:00 Poule B - vv de Merino’s
08:30 Poule C - Candia’66

SDS ‘55
Thuis:

15.00 SDS 1  - WZC 1
15.00 SDS 2  - SDVB 4
12.30 SDS JO19-1 - Victoria Boys JO19-1
10.30 SDS MO15-1 - DTS MO15-2

Uit

14.15 SML 2 - SDS 3
12.00 Veensche Boys 8 - SDS 4
15.00 SKV 7 - SDS 5
11.00 Bennekom VR2 - SDS VR1
13.30 Robur et Velocitas JO16-4 - SDS JO16-1

Koersbal
 
De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum De 
Schakel van 14 maart is:
 
Rita Kelderman – Ada Brouwer 33 punten
Henk Versteeg – Mies Ruttenberg 32 punten
Annette v/d Wind – Riek Pol 18 punten
Nel Veenendaal – Marie v/d Top 17 punten
Geesje v/d Berg – Marjan v Donkelaar 17 punten

De koersbaluitslagen van donderdag-ochtend 10 
Maart van “De Kastanjehof” in het Kulterhus in 
Wekerom.
 
Geetje Theunissen – Dicky v.Voorthuizen 21 pt.,
Jaap v.d.Krol – Corrie v.d.Krol 17 pt.,
Helmert v.Voorthuizen 16 pt.,
Dik v.Dijk – Kees Meulenkamp 14 pt.,
Henk v.Lagen – Teus Roelofsen 12 pt.,
Gerrit d.Wit – Jannie v.d.Broek 7 pt.,
Ger v.d.Berg – Jannie Meulenkamp 6 pt.,
Evert v.Butselaar – Coos v.Laar 6 pt.,

SPORT
PROGRAMMA/UITSLAGEN

Dinsdag 22 maart 2022 zal kunsthistorica Muriël de Beer een lezing verzorgen over het
leven en werk van Edvard Munch: zoveel meer dan ‘De Schreeuw’

We kennen de Noorse schilder Edvard Munch vooral van dat ene iconische werk De Schreeuw  uit het 
eind van de 19e eeuw. Een werk dat te pas en te onpas vele malen is gepersifleerd. Maar deze kunstenaar 
heeft zoveel meer gemaakt dan dat! Hij liet de wereld meer dan 2000 schilderijen, honderden grafische 
motieven en duizenden tekeningen na. Daarnaast schreef Munch gedichten, proza en dagboeken.

Wanneer we zijn oeuvre (dat meer dan 60 jaar beslaat) onder de loep nemen, kunnen we met terugwerkende 
kracht concluderen dat Munch – vanaf zijn eerste schreden op het schilderkundige vlak tot aan zijn dood 
in 1944 – zijn tijd vooruit was en met recht tot de  vroege avant-garde kan worden gerekend.Munch legde 
in zijn werk een ongekende experimenteerdrift aan de dag waarmee hij menig kunstenaar uit later tijd 
heeft beïnvloed.
Wat bewoog deze man, die zo obsessief met existentiele thema’s als angst, jaloezie, ziekte en dood 
aan de slag ging?  Heeft het misschien 
met zijn levensverhaal te maken? Met 
zijn persoonlijke ervaringen? Het 
antwoord daarop luidt ‘ja’

In de lezing maakt u kennis met het 
leven en werk van Edvard Munch. Zijn 
belangrijkste inhoudelijke thema’s 
komen aan bod en er is aandacht voor 
zijn unieke stijl die in de loop der 
tijd weliwaar veranderde maar steeds 
onmiskenbaar ‘Munch’ bleef. 

Hoewel het leven niet mild voor 
hem was, hoeft u niet te vrezen voor 
een zwaarmoedige toon. Soms zal er 
ontroering zijn en …er valt ook heus 
wel wat te lachen!

De lezing wordt gehouden in het 
“Witte Kerkje”  Dokter Kimmijserlaan 
28 6741 DR Lunteren.

Aanvang 20.00 uur. 
Gasten zijn van harte welkom.
Entree voor niet-leden € 7,50

Lezing Culturele Kring Lunteren:
Kunstenaar Edvard Munch

Boek ‘Vanaf de zijlijn’ over gemeentepolitiek in Ede
REGIO -  Op 2 maart heeft 
burgemeester René Verhulst het 
eerste exemplaar van ‘Vanaf de 
zijlijn, bespiegelingen over de 
gemeentepolitiek van Ede in de 
periode 2000-2022’ in ontvangst 
genomen. 

De zoon van het SGP-raadslid Nico 
van der Poel, Johannes, is de auteur 
van het boek waarin de geschiedenis 
van de gemeentepolitiek van Ede 
wordt beschreven. Sinds de geboorte 
van Johannes in 2000 is zijn vader 
actief in de lokale politiek: “Vanaf de 
zijlijn heb ik heel veel meegekregen, 
daardoor was mijn interesse al heel lang 
gewekt. In dit boek zijn de verhalen 
van de Edese gemeentebestuurders 
gebundeld en blijven zo bewaard voor 
de komende generaties.”

Wat is nu vanaf het jaar 2000 de invloed 
geweest van het gemeentebestuur? 
Dat leest u onder andere in deze 
opgetekende politieke geschiedenis. 
Geen analyses, maar (oud-)politici aan 
het woord. Zijn dit nu voorbijgangers 
geweest of heeft men misschien 
een stempel op de ontwikkelingen 
kunnen drukken? Er is natuurlijk de 
voortdurende groei van de gemeente 
tot meer dan 120.000 inwoners in 
2022. 

De kazerneterreinen veranderden 
van gedaante. Waar vroeger de 
dienstplichtigen exerceerden, vestigen 
zich nu de millennials, de bossen en 
engen van het landgoed Kernhem 
worden steeds verder bebouwd, de 
dorpen groeien, net als de recreatie op 
de Veluwe, en er komt een gloednieuw 
station Ede-Wageningen. Maar het 
boek gaat ook over kleine dingen, 

opmerkelijke zaken en gevoelens 
vanuit de eigen invalshoek van de 
geïnterviewde. U zult het met plezier 
lezen.” 

Aan het woord komen Edese (oud)-
burgemeesters, (oud-)wethouders en 
(oud-)raadsleden. De ervaringen bij 
het bestuurswerk zijn uiteenlopend. 
“De raad is overwegend van 
mening dat niet de raad het hoogste 
bestuursorgaan is van de gemeente, 
maar dat het college van burgemeester 
en wethouders de baas is”, aldus een 
oud-raadslid. 

Ook wordt de bestuurscultuur van 
Ede onder de loep genomen door 
de geïnterviewden. “Recent weer 
twee GroenLinks wethouders die 
aftreden, onbegrijpelijk. Ook een 
CDA-wethouder die is vertrokken, 

eveneensonbegrijpelijk. Het is mij 
niet verteld hoe dat kan, maar er is 
wel wat gebeurd in Ede. De eenheid 
in de fractie en de raad is juist zo 
belangrijk.” 

Een breed palet aan onderwerpen 
passeren de revue. Zo blijkt dat 
volgens een oud-wethouder de 
grenswijziging met Veenendaal 
een hot item was. “Veenendaal 
had ruimte nodig. Ik herinner mij 
dat de toenmalige burgemeesters 
Blanken en Brink tegelijk naar ons 
gemeentehuis liepen, naast elkaar, 
hoewel ze niet allebei tegelijk door 
de deur konden. Geen van beide 
liet de ander voorgaan. Dat was wel 
heel apart. Het was geen onderlinge 
concurrentie meer, maar bijna een 
strijd. Aan het eind van de discussie 
hebben we tweehonderd hectare, 

ten westen van de Dragonderweg, 
aan Veenendaal overgedragen.” Ook 
gevoelige dossiers komen aan bod, 
zoals de komst van een moskee. “Het 
amendement op een raadsvoorstel 
van GroenLinks was een hoogtepunt. 
Ik voegde in het amendement het 
woordje ‘geen’ toe. Dat amendement 
werd aangenomen en toen werd het 
voorstel ingetrokken.”

Tenslotte worden verschillende 
anekdotes uitvoerig beschreven. 
“Een raadslid was heel bedreven 
in interrumperen. Tijdens debatten 
sprintte hij vele malen naar voren. 
Hij moest daarvoor achter ons om en 
dan naar beneden naar de microfoon. 
Ik weet dat ik weleens samen met 
een collega-raadslid van de PvdA, 
die iets verder naast mij zat, het pad 
blokkeerde met onze attachékoffers 
als het raadslid er weer aan kwam 
stormen. Hij liet zich echter niet 
uit het veld slaan en sprong er snel 
overheen.” En over de bespreking 
van het Ammoniak Reductie Plan in 
de raadzaal: “Zeer beangstigend was 
dat. Honderden boeren die opzettelijk 
op hun klompen luid door het raadhuis 
klosten en op de tribune met de 
klompen tegen elkaar begonnen te 
slaan. Burgemeester Pim Blanken heeft 
toen de raadsvergadering geschorst 
en de ME opgeroepen. De tribunes 
werden ontruimd en we konden onze 
vergadering voortzetten.”

Het boek ‘Vanaf de zijlijn, 
bespiegelingen over de 
gemeentepolitiek van Ede in de 
periode 2000-2022’ is te koop via 
www.politiekede.nl of bij boekhandel 
Frits Hardeman, Maandereind 10A in 
Ede.

V.l.n.r. Nico van de Poel, zijn zoon Johannes van der Poel en burgemeester René Verhulst.

24-02-2022

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

“De Schreeuw” van Evard Munch uit 1893.



Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN
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Ford Mustang Huren?
06 21 68 80 36 Barneveldseweg 15a Lunteren

 www.deteakschuur.nl

Specialist in teak meubelen
Groot aanbod in nieuwe en gebruikte

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

Op andere dagen alleen op afspraak.

De Teakschuur

NIEUWE & OCCASION FIETSEN
ONDERHOUD & REPARATIE

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN
WWW.FIETSSERVICEDEVALK.NL

Haardhouthandel Pluim

Harskamp - tel: 06 - 517 943 62 

 

 

 

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 

* 

ATELIER JAN EN ALIDE BOUWSEMA

Voorjaarscursus portret of vrij schilderen Start week 12 ( v.a.maandag 21maart)
Workshop portret/model op groot formaat schilderen

Zaterdag 19 maart 13.00-16.00 uur
Cursus tekenen/schilderen voor kinderen 

Start 22 maart of 24 maart van 16.00-17.00 uur
Voor informatie en opgeven zie:

www.bouwsema-roelofs.nl

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Do 17 maart, 14:00-16:00 uur  
GEZELLIGE MIDDAG 
met hapje en drankje 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis, Marktplein 10, Ederveen 
_______________________________ 
Vr 18 maart, 09:00 uur  
SCHEIDINGSATLAS 
- Leer praktische gesprekstechnieken  
  voor overleg met je ex-partner. 
- Kinderen opvoeden na de scheiding. 
- Communiceren met je kinderen. 
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 
_______________________________ 
Za 19 maart, 10:30 uur  
VOLLE MAAN WANDELING 
over het Wekeromse Zand 
Online reserveren. 
www.glk.nl/excursies 
_______________________________ 
Za 19 maart, 20:00 uur  
AROSA TRIO 
speelt Piazzolla en Tsjaikovski 
www.cultura-ede.nl 
_______________________________ 
Zo 20 maart, 12:00 uur  
Concert - DUO ADELFOI 
Florestan & Ludovic Bataillie (piano en 
viool) spelen Schubert, Beethoven, 
Monti, Grieg, Massenet en eigen 
composities. 
Huis Kernhem, Kernhemseweg 7, Ede 
www.huiskernhem.nl 
_______________________________ 
Ma 21 maart  
STRESSHANDLEIDING 
Cursus voor mantelzorgers 
Opgeven: 0318 – 208080 
 

Galvanistraat 1, Ede 
www.malkander-ede.nl 
_______________________________ 
Wo 23 maart, 08:00 uur  
OPENING DEKAMARKT  
Postweg 
_______________________________ 
Do 24 maart  
SEIZOENSOPENING  
Biologische vaste planten kwekerij  
Hessenweg 41 
www.hessenhof.nl 
_______________________________ 
Za 26 maart, 20:00 uur  
SOFIA JAFFE & SEVERIN VON 
ECKARDSTEIN 
spelen Schubert, Ravel, Prokofjev 
www.cultura-ede.nl 
_______________________________ 
Do 31 maart  
GRENZEN AANGEVEN 
Cursus voor mantelzorgers 
Opgeven: 0318 – 208080 
Galvanistraat 1, Ede 
www.malkander-ede.nl 
_______________________________ 
Vr 1 april, 16:00 uur  
SEISOENSOPENING DE MOSSEL 
www.boerderij-mossel.nl 
_______________________________ 
Vr 1 en 15 april, 20:00 uur  
KLAVERJASSEN & JOKEREN 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
www.lunterenaktief.nl 
_______________________________ 
Zo 3 april, 14:00 uur  
GREBBELINIE  
RONDLEIDING MET GIDS 
Online reserveren. 
Buurtsteeg 2, Renswoude 
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl 
_______________________________ 
Di 5 april, 20:00 uur  
BEVRIJDING VAN EDE  
EN DE DORPEN IN APRIL 1945 
Lezing door Gerard Gijsbertsen 
(Platform Militaire Historie Ede).  
Culturele Kring in Westhoffhuis, 
Dorpsstraat 28 
_______________________________ 
www.wegwiesinlunteren.nl 

Te koop gevraagd: Oude en gebruikte caravans 
Tel. 06 - 12 03 85 53



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Ds. M. 
Goudriaan  (Ede), 18.30 uur: Ds. P. van 
Duijvenboden (Apeldoorn)

Hersteld Hervormde 
Gemeente Lunteren Bet-
helkerk (De Haverkamp 
1): zo: 09.30 uur: Ds. J.A. 
Kloosterman, 18:30:  Ds. 
J. Kommerie Zie ook: 
www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 10.00 
uur: H.H. Schorren 
(Rotterdam), 19.00 uur: 

ds. J. Boogaard (Veenendaal)

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
C. Hendriks (Ede), 19.00 uur,  A.J.R. Treur, 
(Bodegraven)
Molukse Evang. Kerk: zo: 10.00 uur: ds E. 
Pattij 
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Marthe 
de Vries (Viering)

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. J. Prins  (H.A.)  (Ede), 18.30 uur: Ds. 
J. Prins (Ede). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. N.P.J. Kleiberg (H.A.) , 18.30 uur: ds. 
N.P.J. Kleiberg

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

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: ds. D.C. Floor, 15.30 uur: ds. 
ds. C.G. Visser.

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: d ds. L. Hak, 
18.30 uur: ds. C.G. op ‘t Hof

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. T. Volgnant-
Beima (Uchelen)

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
ds. P.B. Verspuij, 19.00 uur: Ds. J. 
van Rumpt (Barneveld)

Ede Geref. Gemeente Ede 
(Petrakerk, Lunterseweg 25). zo.: 
09.00 uur: leesdienst, 16.00 uur: ds. 
R.A.M. Visser (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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Zomertijd

De Europese Unie heeft nog 
geen gezamenlijke vuist gemaakt 

betreft de zomertijd.
Deze week is het weer raak in de 

nacht van 26 op 27 maart. 
Om 02:00 uur, na middernacht, 
gaat de klok een uurtje vooruit.

..met veel geweeklaag over 
mini-jetlags tot gevolg.

Een extra sterk kopje koffie of 
thee in de morgen dan maar.

Woensdag 16 maart 2022 Pagina 13

PREEKBEURTEN
ZONDAG 20 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 

VERSTERKING 
GEZOCHT!

Galvanistraat 20 | 6716 AE  Ede   |   (0318) 69 00 89   |   info@kachelhuus.nl   |   www.kachelhuus.nl   |   �: ’t Kachelhuus van der Vlist

EDE- ’t Kachelhuus van der Vlist is op zoek naar 
versterking van de buitendienst. Jos en Ernst 
van der Vlist zijn op zoek naar een leerling en 
ervaren haardenbouwers. Vereiste is dat je houdt 
van mooie dingen maken.

Dat je bij dit lid van de Nederlandse Haarden en 
Kachelbranche + EVIS en DE erkend Installateur, als 
leerling een hoop kunt leren, mag duidelijk zijn. Aan 

het aanbod in de showroom en alle opgeleverde projecten 
ligt 40 jaar ervaring ten grondslag. Mede mogelijk gemaakt 
door het vakkundige team van installateurs. Elke dag 
 opnieuw installeren zij al het moois uit de showroom op 
locatie. Met de mooie mix van hout, gas, bio-ethanol, 
elektrische haarden en pellet kachels is het werk bijzonder 
divers. 

Benieuwd of jij de versterking kunt bieden die ’t Kachelhuus 
zoekt? Schrijf een brief met cv en foto of bel gewoon met 
Jos van der Vlist.
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