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LUNTEREN - Initiatiefnemer Kees 
van Roekel heeft zich de afgelopen 
weken ingezet voor de komst van 
een elektrische duofiets. 

Deze fiets was al aanwezig maar 
nu uitgevoerd met elektrische trap- 
ondersteuning. Naast de elektrische 
fiets speciaal voor bewoners in een 
rolstoel is de elektrische duofiets een 
mooie aanwinst. Kees, schoonzoon 
van een bewoner, fungeerde als 
bemiddelende partij en wist de fiets 
voor een keurige prijs om te laten 
bouwen bij Auke Fietsen uit Ede. 
 
De duofiets werd vorige week 
afgeleverd en door Sara Stomphorst 
van Opella in ontvangst genomen en is 
vanaf vandaag in gebruik. “Hoe mooi 
is het om dementerende mensen zien 
op te bloeien. Vaak krijgen ze door het 
fietsen ook weer een helder moment”, 

vertellen Kees en Sara over het belang 
van de fiets. Dat het fietsen en de 
buitenlucht de ouderen goed doet, 
wordt ook door veel onderzoeken 
benadrukt. 
Het verpleegkundige personeel, waar 
Sara onder valt, is enthousiast over 
de komst van de omgebouwde fiets. 
Zij willen dan ook een oproep doen 
aan alle familieleden van bewoners 
om hun opa, oma, oom, tante, vader 
of moeder mee te nemen voor een 
rit. “De bewoners staan hier altijd 
wel klaar voor een ritje en een helder 
moment met iemand die je lief is, is 
echt waardevol”, spreekt Kees uit 
ervaring.
 
Heb je geen familielid in De Honskamp 
maar wil je toch een ritje meefietsen? 
Schroom dan niet en meld je bij de 
balie van het verpleeghuis of bel voor 
meer informatie naar 0318-752222.

Gratis (VVE -)peuteropvang bij Partou en Benjamin in Lunteren
Een sterke start op de basisschool 
voor alle kinderen in Ede. Dat is 
wat de gemeente Ede wil bereiken 
met het aanbieden van gratis 
peuteropvang voor alle peuters in 
Ede waarbij de ouders geen recht 
hebben op kinderopvangtoeslag. 

De gemeente maakt de reguliere en 

voor- en vroegschoolse educatie(VVE) 
peuteropvang gratis voor al deze 
ouders met ingang van 1 september 
aanstaande voor een periode van twee 
schooljaren.

“Dit is een noodzakelijke stap,” vindt 
Leon Meijer, wethouder Jeugd en 
Onderwijs. “Alle kinderen verdienen 

een sterke start op de basisschool. 
Peuteropvang speelt daar een 
belangrijke rol in. Kinderen kunnen 
daar samen leren en spelen. Een 
verplichte eigen bijdrage van ouders 
die (beiden) niet werken kan ervoor 
zorgen dat ouders overwegen om hun 
kind niet naar de opvang te laten gaan. 
En juist bij de groep niet-werkende 
ouders is de kans op achterstanden bij 
het kind groter. Tel daar nog eens twee 
jaar corona bij op waardoor kinderen 
veel minder konden samen spelen. Op 
de peuteropvang kunnen achterstanden 
op een hele speelse manier verholpen 
worden.” 

(VVE-)peuteropvang is dit schooljaar 
al gratis voor ouders met een kleine 
beurs. Afgelopen zomer besloot de 
gemeente al om alle ouders met een 
inkomen tot 130 procent van het 
wettelijk minimumloon 16 uur gratis 
VVE-opvang per week aan te bieden. 

Deze maatregel loopt na dit schooljaar 
af. “We zien dat het werkt en kiezen 
daarom in Ede niet enkel voor 
verlenging van deze maatregel, maar 
verdere uitbreiding door peuteropvang 
ook gratis te maken voor ouders die 
niet beiden een baan hebben.”
Met behulp van de middelen 
van het Nationaal Programma 
Onderwijs en de reserves van het 
Onderwijsachterstandenbeleid kan 
de gemeente Ede de kosten van deze 
maatregel vergoeden. 

Ook in belang van de ouders
Het afschaffen van de ouderbijdrage 
is niet alleen in het belang van de 
peuters, maar ook van hun ouders. De 
gratis opvang geeft ouders ruimte om 
zich te oriënteren op de arbeidsmarkt 
en (parttime) aan het werk te gaan. 
Kortom; deze maatregel heeft een 
positief effect op zowel ouders als 
kind. 

Elektrische duofiets voor De Honskamp 

Deka Markt verhuist naar tijdelijke locatie

LUNTEREN - Sinds vandaag heeft 
Deka Markt Lunteren zijn intrek 
gedaan in het nieuwe (tijdelijke) 
pand aan de Postweg.

De dag begon met een feestelijke 
opening waarbij de eerste klanten op 
een gratis stukje taart en een bak koffie 
werden getrakteerd. 

Het tijdelijke pand van de Deka 
Markt is twee keer zo groot dan het 
voormalige pand aan de Dorpsstraat 
en heeft een ruime parkeeplaats. 
Daarnaast is het assortiment verruimd 
met 5000 artikelen. 

De supermarktmanager en het 
personeel zijn verheugd om na de 
hectische dagen hun klanten weer te 
ontvangen.

Peuterspeelzaal Benjamin gevestigd in het pand van De Bron.

Peuterspeelzaal Partou.

Supermarktmanager Gijsbert van Duijvenboden in het nieuwe pand.                                                     Foto: Henk de Rooy
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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 12 - maandag  11 ma. t/m zaterdag 26 ma )

bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Belegen kaas €8.95

per kilo

€1.19

Gebraden runderrollade

€1.79

Brede snijgrilworst      (met/zonder kaas)

100 gram

€8.

Boterhamworst uit blik
200 gram

€1.25

Uit voorraad leverbaar: Oranjeband tuin- en
bloemzaden
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Zuurkool uit ‘t vat

Slagersrookworsten
Edet toiletpapier baal (32 rollen)

100 gram

€10.99

€0.79

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

€0.79

€1.98

500 gram

Naturado potgrond (40 liter) 
     3 zakken voor 11 euro

3 stuks

Chocomel de echte  literpak

Jan poffertjes/ pannenkoeken

100 gram

95

€2.29

€3.98

Uit eten terwijl uw gazon 
wordt gemaaid?
Maak t/m mei kans op een dinerbon* t.w.v. €100 bij 
aankoop van een maairobot.

*Te besteden bij:

€1599,-

Husqvarna AUTOMOWER® 310 Mark II
< 1000 m3 

Gardena SILENO minimo
< 250 m3 

€629,-

Goorsteeg 19 - Lunteren
Telefoon: 0318 - 482 726
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

De Bassa-methode:
Advies -    De juiste maairobot voor uw tuin
Installatie  -    Vakmanschap waardoor u wordt ontzorgt 
Onderhoud -    Voor de langste levensduur van uw maairobot

j

NIEUW: TAARTEN RECEPTENBOEKJE 

Heeft u uw lekkerste taartrecept al 
ingeleverd? Dan helpt u mee met      
het nieuwe receptenboekje!                                         
Graag inleveren vóór                          
6 april bij ’t Schuurtje                        
of mailen naar                                 
tschuurtje@gmail.com                                     

 

 

Heerlijk GEBAK 

SAUCIJZENBROODJES 

Boeren CAKE 

Boterkoek, gevulde koek, rondo’s          
uit eigen keuken 

Veel CAKE-, BAK-, EN- BROODMIX    
om lekker zelf te bakken 

TERRAS OPEN!!!! 

KOFFIE MET GEBAK en daarna…… 

VALKS KLOMPENPAD 

WANDEL- FIETS ARRANGEMENT 

 

IJS VAN CO 

 

                      

 

 

 

 

 

   Volop CADEAUTJES                      

      Prachtig SERVIES 

     Mooie handdoekjes, pannenlap 

Leuke ZEEPPOMPJES, zeepjes, 
borstels, decoratie, TEKSTBORDJES  
cadeau’s van mijn stijl en 100 % leuk! 

……………………………………………………………………….. 

KEELGELEI,  

PROPOLIS bij verkoudheid, hoesten 

PROPOLIS ZALF EN -DRANK 

PAARDENMELK poeder en capsules 

                                  WORST 

     KAAS 

     NOTEN 

     SNOEP 

 

  

AARDAPPELEN                          
GROENTE                                  
FRUIT 

AARDBEIENPLANTEN                                     
gewone/doordragers 

POOTAARDAPPELEN                          
frieslander,doré,bildstar,suprise,parel 

POOTUI, SJALOTTEN 

ZADEN (groenten- bloemen) 

POTGROND       

PRIMULA,S, VIOLEN, STOKROZEN   

             RABARBERPLANTEN 

                 -------------------
-                       IJS VAN CO  

                    Ambachtelijk & lekker                         

    

 

 

Komkommersalade     Vers geschept
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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!

Lokale zaken

Vorige keer schreef ik dat de oorlog in Oekraïne dichterbij leek dan de toen nog 
aanstaande verkiezingen. Die hebben we achter de rug en misschien was mijn 
bewering nog wel waar ook, getuige de tegenvallende opkomst.

Waar ik eerst dacht de verschrikkelijke gebeurtenissen op een afstand van zo’n 
1500 km (Lviv is net zover als Barcelona) het besef van de waarde van vrijheid 
en een democratie zouden opleveren, overschaduwde de aandacht voor die oorlog 
dat wat het feest van de democratie moest zijn.

Voor ons was de opkomst als gebruikelijk 10% hoger dan het landelijk gemiddelde, 
maar dan kwamen we deze keer nog niet boven de 60%.Of waren het toch de 
verkiezingen van dichtbij? Een heel goede score voor de lokale partijen. Is dan de 
positieve motivatie dat de kiezer vindt dat die meer oog hebben voor de dagelijkse 
gang van zaken in de gemeente, meer inlevingsvermogen of is het een negatieve 
motivatie dat de nationale partijen minder vertrouwd worden vanwege landelijke 
problemen die lastig op te lossen zijn zoals de Toeslagenaffaire, gaswinning of 
wooncrisis?
Het zal beide zijn, want er waren ook landelijke partijen met zetelwinst. Mijn 
ervaring is wel dat ieder gemeenteraadslid, en ik schrijf het bewust voluit, voor de 
lokale zaak gaat. En de lokale zaak blijft natuurlijk verbonden met overstijgende 
problemen. Een plaatselijk klimaat- of natuurbeleid bestaat niet en zelfs voor het 
bouwen van woningen heb je andere overheden als de provincie en het rijk nodig.

Terug weer naar die lage opkomst. Veel 
mensen zeggen niet te gaan stemmen 
omdat de politici veel beloven en 
het dan toch niet doen. Maar dat is 
de waarde van onze representatieve 
democratie. 

De partijen moeten met elkaar 
afspreken hoe ze het gaan doen en 
dat is alleen anders wanneer je een 
absolute meerderheid hebt zoals in 
Barendrecht of wanneer er, zoals in 
Rusland, een dictator is. We zien waar 
dat laatste toe kan leiden en dat is in 
onze democratie niet mogelijk.

Ranking wedstrijd bij SV Soranus Wekerom
WEKEROM - De wedstrijd van 
Soranus op 10 tot en met 12 maart 
2022 stond sinds vorig jaar wel op 
de KNSA-kalender, maar of deze 
door zou gaan was onzeker, want 
vanwege de coronamaatregelen 
zijn veel wedstrijden in de herfst 
en winter afgelast. Gelukkig 
kwamen de versoepelingen van 
de coronamaatregelen net op tijd, 
waardoor de wedstrijd toch door 
kon gaan.

Ranking
Dit seizoen had KNSA de wedstrijd bij 
Soranus de ranking status toegewezen. 
De deelname aan de wedstrijd, telt 
daardoor ook mee voor de nationale 
KNSA ranking-lijst. De plaats op deze 
ranking-lijst, wordt bepaald door de 
drie beste resultaten in het seizoen. 
En door het afgelasten van eerdere 
wedstrijden is er maar een half seizoen 
over om met drie wedstrijdscores (of 
meer) op de lijst te komen.

Dat heeft ervoor gezorgd dat niet 
alleen schutters uit de regio, zoals 
Veenendaal, Putten, Elspeet en 
Oosterbeek op bezoek kwamen.

Maar ook schutters van verenigingen 
uit Lemmer, Den Haag, Borculo en 
Sevenum.

In totaal hebben er maar liefst 73 
schutters van 28 verschillende 
verenigingen deelgenomen aan de 
wedstrijd. Dit hadden er meer kunnen 
zijn, maar helaas moesten 10 andere 
schutters afzeggen, vanwege Corona 
gerelateerde klachten.

De schutters van Soranus namen zelf 
ook deel aan de wedstrijd. Op het 
onderdeel Luchtgeweer Senioren 60 
schoten werd Jeroen van de Beek 
4e in de A-klasse met 557,1 punten.
Robert van Amerongen werd 2e in 
de B-klasse met 541,0 punten. Op 
het onderdeel Luchtgeweer opgelegd 
Veteranen 40 schoten behaalde Brand 
van Roekel de 1e plaats in de B-klasse 
met 395,7 punten

Snuffelmarkt Eureka in Otterlo 

Het heeft lang geduurd maar eindelijk kunnen wij weer een leuke en grote 
Snuffelmarkt in Otterlo organiseren. De locatie is dit jaar aan de Koeweg 12 bij 
de familie Langerak. Vele spullen wachten weer op een nieuwe eigenaar. Er is 
van alles en voor iedereen wat en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. 
De hele opbrengst komt ten goede aan de vele activiteiten voor de bewoners van 
Eureka, Kleinschalig wonen voor Ouderen. Noteer het even in uw agenda. U bent 
van harte welkom aan de Koeweg 12 op zaterdag 26 maart 2022 van 10.00 tot 
15.00 uur.

Christelijk Kinderkoor De Horizon heeft na de lockdown de repetities weer 
opgepakt, met onze nieuwe dirigent Adriaan Bruinink! Houd jij ook van zingen 
en lijkt het je leuk om dit bij een koor te doen? Kom dan eens kijken bij een 
repetitie van De Horizon! De kids (basisschoolleeftijd) repeteren elke donderdag 
van 18.15 tot 19.00 in de Oude Kerk in Lunteren. Je bent van harte uitgenodigd!

Houd jij van zingen? Zing dan mee!

Op zaterdag 26 maart a.s. geeft 
fanfare OBK uit Otterlo een 
groots opgezet galaconcert met als 
titel “Mit Rieu in den Frühling”. 
Het concert vindt plaats in het 
Kulturhus in Wekerom. Aanvang 
20.00 uur. Entree €5,- 

Na een gedwongen pauze van meer 

dan twee jaar, pakt het orkest groots 
uit met een feestelijk galaconcert 
geheel in de stijl van André Rieu en 
zijn Johann Strauss Orkest. Dirigent 
en orkest hebben een zeer gevarieerd 
programma samengesteld met 
repertoire, waarmee deze sympathieke 
Limburgse violist wereldwijd de 
harten van zoveel mensen heeft 

weten te veroveren. Zij nemen u mee 
op een muzikale reis rond de wereld 
met bekende melodieën uit de Opera, 
Operette en Musical, maar ook met 
volksmuziek uit o.a. Oostenrijk en 
Mexico. Speciaal voor deze avond 
heeft het orkest ook een aantal 
bijzondere solisten uitgenodigd. Zo 
zal de sopraan Martine Alink o.a. een 
selectie uit de musical The Sound 
of Music zingen, en zal Jeannette 
Kok-van Ingen op haar dwarsfluit de 
bekende panfluitsolo Einsamer Hirte 
van James Last spelen. 

Kortom, het zal een feest der 
herkenning worden in het tot theater 
omgebouwde Kulturhus in Wekerom, 
waar ook de muzikanten van het 
fanfareorkest zich van hun meest 
feestelijke kant zullen presenteren. 
Tijdens het concert zal echter ook 
worden stil gestaan bij de dramatische 
gebeurtenissen in Oekraïne. Het 
fanfare orkest repeteert op de kazerne 
in Harskamp waar op dit moment 
een groot aantal vluchtelingen uit 
Oekraïne zijn ondergebracht. 

Galaconcert van fanfare OBK uit Otterlo

Collecteweek ZOA: 28 maart t/m 2 april 2022
Meer dan 83 miljoen mensen zijn 
op de vlucht voor een oorlog of 
natuurramp, dat is ruim 1 procent 
van de wereldbevolking. Denk aan de 
mensen die door de verschrikkelijke 
situatie in Oekraïne op de vlucht 
zijn geslagen, maar ook het leed 
van vluchtelingen in Colombia, 
Ethiopië, Irak en andere landen is 
onverminderd groot. 

Een ramp overkomt je, net als een 
oorlog. Angst en verdriet overheersen. 

Van de ene op de andere dag sta je met 
lege handen en ben je alles kwijt. 

ZOA helpt de vluchtelingen met eerste 
levensbehoeften, zoals eten, drinken 
en onderdak. Vanuit christelijke 
identiteit willen zij er zijn voor de 
naaste in nood. Zij geven perspectief 
voor vandaag, maar ook hoop voor 
morgen en blijven trouw tijdens het 
weer opbouwen van een bestaan 
door in te zetten op werk, onderwijs 
en goede basisvoorzieningen.Naast 

gebed voor mensen in crisisgebieden 
is voor deze hulp veel geld nodig. 

Daarom wordt er ook dit jaar weer 
een huis-aan-huiscollecte gehouden: 
van 28 maart tot en met 2 april 2022. 
Mocht u wat tijd over hebben, loopt u 
dan voor de ZOA een uurtje langs te 
deuren? 

U kunt u aanmelden als collectant bij 
Hilde Berends (06-44510025) of Ineke 
van Eijsden (06-48129945)

Aftrap clubactie Albert Heijn Lunteren

LUNTEREN - Afgelopen zaterdag, 19 maart, werd de ‘aftrap’ van de 
clubactie bij de Albert Heijn in Lunteren gehouden.

Klanten van de Albert Hejn Lunteren krijgen bij iedere 10 euro aan boodschappen 
een waardezegel, deze kunnen zij verzegelen bij hun favoriete lokale sportclub 
voor fan-artikelen. Deelnemende verenigingen zijn vv Lunteren, Turnclub PiT,
DOS Lunteren, Veerkracht Lunteren en Scouting Lunteren.

Opbrengsten Museum Lunteren naar giro 555
In verband met de oorlog in 
Oekraïne wordt er veel van ons 
gevraagd. Dat kan door middel van 
goederen maar ook financieel.

Daarom heeft het bestuur van de 
Vereniging Oud Lunteren besloten 

de opbrengsten van het Museum 
Lunteren komende maand te 
bestemmen voor vluchtelingenhulp 
Oekraïne via giro 555. Bezoek daarom 
het prachtige Museum Lunteren waar 
u nu de mooiste foto's ziet van Oog 
en Optiek, de unieke verzameling van 

Martinus Nefkens, de geschiedenis 
van Lunteren en de stijlkamer van Nel 
de Nijs. 
Bedenk dat u dit alles in vrijheid 
kunt bewonderen, dus kom naar het 
Museum Lunteren en help daarmee 
uw verre naaste!

vv Lunteren: Jaylee Druijff, Rens van Beek en Lars Pater 
De scouting: Amy Groeneveld, Danny Groeneveld en Thijmen Zwaan.

De schutters van SV De Valk uit Elspeet bij SV Soranus in Wekerom.
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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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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
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PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten
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Alle enkelpakken à 500 gram,
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Bijv. Douwe Egberts 
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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
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Per 100 gram
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Per fl es
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supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

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

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

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

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

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

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

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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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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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 
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS
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Per fl acon

1.-
54% KORTING

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -
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

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

12/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

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

Geldig in week 12
zondag 20 t/m 
zaterdag 26 maart 2022

PLUS
Bloemkool Bloemkool 

Pepsi of Seven Up   
Alle flessen à 1,5 liter

zaterdag 26 maart 2022

Pepsi of Seven Up   

1.69 - 2.09

Per fl es

11..--
1.99

Per stuk

11..--
TOT 52% KORTING 50% KORTING 

Alle Glorix  

Meer dan 100 aanbiedingen van maar Meer dan 100 aanbiedingen van maar 

Alle Glorix  

1.49 - 3.99

Per stuk

11..--
TOT 75% KORTING 

Campina 
Vanille-, 
chocolade- 
of dubbelvla
Alle pakken à 1 liter

1.43 - 1.89

Per pak

11..--

Alle PLUS 
Klaverland Kaas 
plakken 48+
M.u.v. geitenkaas 
en boerenbuiten

1.36 - 1.84

Per 100 gram

11..--

Dubbelfrisss
Alle pakken à 1,5 liter

1.65 - 1.79

Per pak

11..--

PLUS Varkenshaas lang

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

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

Dubbelfrisss
Alle pakken à 1,5 liter

PLUS Varkenshaas lang

1.33 - 1.42

Per 100 gram

11..--
GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

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

plus.nl/gratis-bezorging
*Uitgezonderd PLUS Express

Pater | Dorpsstraat 28 | 6732 AE Harskamp | T: 0138-456435 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -



Woensdag 23 maart 2022

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.

NIEUW! WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN / 
THEMA PASEN

Op dinsdag 29 maart, van 19.00-21.30 uur 
is er in Het Westhoffhuis een thema-avond bloemschikken.

Laat je talent tot bloei komen tijdens een workshop 
bloemschikken. Een bloemstuk kun je kant en klaar kopen, 
maar het is natuurlijk veel leuker om het zelf te maken!

Paasworkshop bloemschikken
Onder leiding van Janine van de Pol (Sjaantjes Bloemen en 
Cadeaus) ga je tijdens deze workshop een mooi 
paasbloemstuk maken. Janine werkt met mooie materialen en 
verse bloemen uit haar eigen winkel. De workshop start om 
19.00 uur en duurt tot circa 21.30 uur uur.

Kosten: Deze workshop bloemschikken kost € 27,50 per 
persoon, dit is inclusief alle materialen en een kop koffie/
thee met een lekkernij. 

De één-en-twintigjarige Janine van de Pol is een geboren en 
getogen Lunterse. Toen zij afgelopen zomer haar diploma 
vakbekwaamheid Bloem, Groen & Design haalde was de 
intuïtieve keuze snel gemaakt. Zij weet namelijk precies wat 
ze wil. Haar bloemenwinkel, aan de dorpsstraat 132 (de 
oude Slijterij Bleekemolen) staat vol met losse bloemen, 
maar ze heeft ook een prachtige presentatie van boeketten 
en bloemstukken. De winkel is zeer duurzaam ingericht; er is 
veel gebruik gemaakt van oude materialen. Zo is er een 
prachtige wand gemaakt van fruitkisten en worden pallets 
en tweedehands meubelstukken worden gebruikt om de 
cadeaus op te presenteren. Janine houdt wat betreft haar 
cadeaus er vooral rekening mee dat iedereen hier wat kan 
kopen. Leuke woonaccessoires voor een kleine prijs, maar 
bijvoorbeeld ook zaadjes van eetbare bloemen, waarbij een 
gedeelte van de opbrengst gaat naar het Longfonds. Deze 
jonge onderneemster zit boordevol ideeën en heeft ook niet 
lang na hoeven te denken toen ze door Lunteren-Aktief is 
benaderd om workshops te gaan verzorgen!

Noteer alvast in de agenda! 
Overige data workshops 2022:

03 mei Moederdag (moeder en kind)
27 september Herfst
13 december   Kerst

‘Mijn naam is Theo. Ik ben op 5 
december 1944 geboren. Ik ben dus 
een oorlogskind.’ Zo werd groep 
7-8 verwelkomd in het Museum 
Lunteren. 

Aan de hand van zijn 
familiegeschiedenis werden de 
kinderen meegenomen in de 
gebeurtenissen tijdens deze oorlog. 

Zo hoorden de kinderen dat er 
verschillende verzetsgroepen in 
Lunteren en omgeving actief waren. 
Bij de Keuenklep vonden in maart 
1945 verschillende wapendroppings 
plaats. 
Maar er was ook een hele vervelende 
plek in Lunteren: De Wormshof. 
Daar werden gevangen genomen 
mensen gemarteld door de Duitsers. 

De kinderen voerden in groepjes 
opdrachten uit. Zo kwamen ze er 
achter, dat er Lunteren grote NSB-
bijeenkomsten waren onder leiding 
van Anton Mussert op de Goudsberg: 
de muur van Mussert. 

Hoewel de Tweede Wereldoorlog in 
tijd ver achter ons ligt, is oorlog op dit 
moment weer heel actueel.

Groep 7-8  van De Sprong in Museum Lunteren

Tuincentrum in basisschool De Bron in Lunteren

LUNTEREN - De lente komt er 
weer aan en dat wordt ook op 
basisschool De Bron gemerkt! Deze 
weken staan de kleuterklassen in 
het teken van het tuincentrum, dus 
dat betekende prachtige bloemen, 
tuinen en terrassen. Bij dit thema 
hoort natuurlijk een leuk bezoek 
aan de Intratuin en Zinnia bloemen. 

De afgelopen weken zijn er in de 
groepen heel wat bloemen verkocht, 
geknutseld en bekeken. Een van de 
hoogtepunten hierbij was het maken 
van bouwtekeningen om prachtige 
terrassen met blokken aan te leggen. 
Hiervoor kregen de kinderen ook een 
stratenmakersdiploma. Zo leerden de 
kinderen spelenderwijs veel over hun 
omgeving. 

Dit thema kan natuurlijk niet zonder 
een werkbezoek en daarom zijn 
de groepen 1 naar de Intratuin in 
Barneveld geweest. Ze hebben daar 

veel geleerd door het doen van een 
speurtocht en kregen daarnaast ook 
nog voor elke klas een kleine kas! 
Daarbij zaten allerlei benodigdheden 
om te zaaien. Vol enthousiasme kunnen 
de kinderen nu zelf aan de slag! De 
groepen 2 zijn in eigen dorp op bezoek 

geweest bij bloemenwinkel Zinnia. De 
eigenaresse heeft hen van alles over de 
bloemen en planten verteld. 

Na afloop mocht elk kind 2 
lentebloemen uitkiezen en mee naar 
huis nemen. 

Workshop zelf batikken op 28 maart en 11 april

Kunstenaar en batikonderzoeker 
Sabine Bolk komt op twee 
maandagavonden batikles geven. 
Batik is een uitsparingstechniek 
waarbij met hete was patronen worden 
gecreëerd op stof. De techniek Batik 
is sinds 2009 UNESCO immaterieel 
erfgoed van Indonesië. 

Wij gaan in de eerste maandag met 
bijenwas op katoen aan de slag. Hierbij 
werken we met een canting, koperen 
waspen, en/of cap, batikstempel. De 
tweede maandag worden de batiks 
geverfd. Dat doen we met de hand met 
een kwast, dit heet op Java ‘colet’. Er 
is plek voor 15 deelnemers, daarom 
het verzoek om je vooraf op te geven. 

Het advies is om kleren te dragen die 
vies mogen worden of neem een schort 
mee. Je gaat namelijk werken met hete 

bijenwas en textielverf. Ook als je niet 
deelneemt aan de activiteit, ben je van 
harte welkom voor gezelligheid en een 
praatje.
 
Biografie
Sabine Bolk (1984) is een beeldend 
kunstenaar en verdiept zich sinds 
10 jaar in batik, de Indonesische 
textielkunst. Ze laat zich hierbij niet 
alleen inspireren door de techniek, 
maar vooral door de patroonleer, de 
filosofie van batik. Op haar blog ‘De 
reis naar Batik’ doet zij verslag van 
haar ontdekkingen, haar onderzoek en 
reizen. Sabine schrijft ook artikelen 
voor verschillende platformen, 
organiseert events en geeft regelmatig 
lezingen, presentaties en workshops. 
Omdat Sabine als kunstenaar inspiratie 
uit batik haalt, zet ze zich ook in 
voor het behoud ervan. Sabine werkt 

samen met batikmakers op Java, maar 
ook met onderzoekers, ontwerpers, 
kunstenaars en andere batikfans.
 
De stichtingen Ana Upu en 
Mantelzorgtrefpunt.nl organiseren het 
Activiteiten Stuif Es In.  Hier kun je 
inspiratie opdoen, iets nieuws leren 
én elkaar ontmoeten. Deze workshop 
is bij stichting Ana Upu, gebouw 
Ina Ama aan de Van de Duijn van 
Maasdamstraat 16 in Lunteren. De 
toegang is gratis, maar een eigen 
bijdrage om ons te ondersteunen wordt 
gewaardeerd. Vanaf 19.00 uur kun je 
binnenlopen. De avond begint om 
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 

Wil je meer informatie of wil jij 
je aanmelden? Stuur een e-mail 
naar info@ana-upu.nl of info@
mantelzorgtrefpunt.nl. 
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M E T  E L K A A R ,  V O O R  E L K A A R

We voelen ons prettig, veilig en sociaal 
in een samenleving waarin we naar elkaar omzien. Juist nu! 
Heb je vragen over opgroeien, mantelzorg, zelfstandig wonen, vrijwilligerswerk, 
ontmoeting, cursussen en activiteiten? Bel met de sociaal werkers van De Dorpen.

Meer weten? Kijk op www.malkander-ede.nl

Volg ons op      @Malkander        @MalkanderEde     @Malkander   

Gratis cursussen weer van start
Meedoen aan een gratis cursus? Voor vrijwilligers en mantelzorgers in de 
gemeente Ede zijn er interessante cursussen om aan mee te doen:
5 april 2022  Cultuursensitief zijn, hoe doe ik dat?
12 mei 2022  Psychiatrie in vogelvlucht
17 mei 2022  Het grote geluk in kleine dingen
Voor aanmelden en meer informatie ga naar vrijwilligers.malkander-ede.nl

Word Vrijwillige Chauffeur 
Wil jij oudere en minder mobiele inwoners vlot van deur tot deur brengen? 
Automobiel is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mensen 
mobiel te houden. 
Aanmelden kan via info@malkander-ede.nl of bel 0318 208080.

Vrijwilligers MIM en Homestart
Op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding? Wil jij een tijdelijk steuntje in de 
rug zijn bij een gezin? Moeders informeren Moeders en Home-Start zoeken 
vrijwilligers. Interesse? Bel voor het maken van een afspraak.   

Neem contact op met 0318 208080 of bekijk de vacatures voor vrijwilligers 
op vrijwilligers.malkander-ede.nl

    Meet & Eat
Nodig mensen van de opvang thuis uit! Samen eten verbindt! 

Daarom starten we eind maart met Meet & Eat. 
Tijdens deze avonden is er gelegenheid om bewoners van de 

noodopvang uit te nodigen om bij u thuis te eten en op die manier 
kennis te maken. Ook meedoen? Opgeven kan via www.cvvede.nl 

p
Vrijdag 25 maart 
Donderdag 7 april 
Vrijdag 22 april

op zoek naar vrijwilligerswerk?
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Welzijn voor iedereen
Wij zijn er voor alle leeftijden, van jong tot oud. Team De Dorpen 
denkt graag met u mee over uw wens, idee of voorstel dat uw buurt, 
straat of dorp heeft om het mooier en gezelliger te maken. Wilt u 
een activiteit organiseren met uw buren, iets betekenen voor uw 
dorpsgenoten of wilt u verbeteringen in de openbare ruimte maar 
u weet niet hoe dit aan te pakken? Team De Dorpen 
kijkt samen met u naar de mogelijkheden. 

Waar kunt u ons vinden? 
Wij zijn regelmatig te vinden in de wijk- en dorpshuizen 
en op plekken waar activiteiten voor inwoners plaatsvinden. 
Loopt u gerust binnen tijdens het inloop/spreekuur waar 
een van de sociaal werkers aanwezig is, u kunt daar ook 
voor andere vragen of advies terecht. 
Contact
U kunt ons bellen 0318 208080 of stuur een e-mail 
naar dedorpen@malkander-ede.nl 
Meer informatie kunt u vinden op www.malkander-ede.nl

     

Wilt u een bank waar u altijd
even binnen kunt lopen?

www.dba-advies.nl
0318 - 73 42 80

Betalen         Sparen
Hypotheken

Met het JongWijs pakket
leert uw kind stap voor

stap sparen, betalen
en online bankieren.

REGIO - Bent u op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding? Welzijnsorganisatie Malkander 
in Ede is op zoek naar vrijwilligers voor Moeders informeren Moeders en Home-Start. Op 
dit moment wachten veel gezinnen op een vrijwilliger. Wilt u een tijdelijk steuntje in de rug 
zijn en het verschil maken? 

Een luisterend oor bieden of praktische hulp   
Voor het eerst vader of moeder worden kan vragen of onzekerheid met zich meebrengen. Als 
vrijwilliger van Moeders informeren Moeders loopt u een tijdje met de ouder(s) mee die voor 
het eerst ouder(s) zijn geworden. U biedt onder andere een luisterend oor en denkt mee in de 
opvoeding. Vaak kan één keer in de 3 à 4 weken contact hebben al een groot verschil maken bij de 
‘nieuwe’ ouders. ‘

Een reactie van een moeder die gekoppeld is aan een vrijwilliger van Moeders informeren 
Moeders: ‘Toen ik net moeder was, gaf iedereen aan dat ik vooral veel moest genieten. Ik voelde 
mij schuldig, omdat ik ‘genieten’ moeilijk vond. Ik moest vooral heel erg wennen. De vrijwilliger 
luisterde naar mij en mijn verhaal mocht er zijn. Dit heeft mij erg geholpen.’

Vergroten netwerk en versterking zelfvertrouwen
Bij Home-Start ondersteunt u een gezin wekelijks een dagdeel of één keer in de twee weken. U 
biedt praktische hulp of ondersteuning aan, vergroot het netwerk en versterkt het zelfvertrou-wen 
bij het gezin. U maakt even deel uit van het gezin en helpt mee om de hulpvraag te ver-kleinen. 

Een reactie van een ouder die gekoppeld is aan een vrijwilliger van Home-Start: 
‘Ik kwam bijna niet buiten met mijn zoontjes. Ze renden vaak alle kanten op en ook kende ik Ede 
nog niet zo goed. Samen met de vrijwilliger zijn we naar de speeltuin en bibliotheek gegaan. Ik ga 
nu ook vaker alleen naar buiten met mijn kinderen. Het hielp mij om eerst een aantal keer samen 
met de vrijwilliger en de kinderen op pad te gaan.’

Ondersteuning Malkander
Ondersteuning ontvangt u van de coördinator van Malkander. En er wordt op regelmatige basis 
intervisie georganiseerd en door thema bijeenkomsten wordt extra verdieping geboden.  

Enthousiast om vrijwilliger te worden of wilt u meer informatie? 
Neem contact op met de  coördinator Home-Start en Moeders informeren Moeders via 0318 
208080 of stuur een mail naar info@malkander-ede.nl . Wilt u de coördinator van de program-
ma’s ontmoeten? Iedere maandag van 10.30 – 11.30 uur kunt u binnenlopen bij het Papa & Mama 
Café bij Cultura Stadspoort. 

Wilt u een steuntje in 
de rug zijn voor een gezin?



Willem de Frel

We spreken af in het Westhoffhuis 
te Lunteren, waar de koffie niet 
alleen klaar staat maar ook nog 
van voortreffelijke kwaliteit is. 
Het wijkteam voor de dorpen in de 
oostelijke hoek van onze gemeente is 
hier ook gevestigd.

Ik word gebiedsmanager
‘Als klein jongetje bedenk je vast niet: 
‘Ik word gebiedsmanager?’ ‘Haha, 
nee, dat bedacht ik inderdaad niet, 
wat wel weet ik niet meer, wellicht 
astronaut. Ik heb Stedenbouw en 
planologie gestudeerd, sluit niet echt 
aan bij het werk wat ik nu doe, maar 
na vijf jaar te hebben gewerkt binnen 
mijn vakgebied voelde ik mij meer 
aangetrokken tot een uitdaging dichter 
bij de mensen. Ik voelde dat ik in deze 
sector meer kan betekenen. Toen de 
vacature ‘Gebiedsmanager’ open stond 
sprak mij dat direct aan en heb ik 
gesolliciteerd, ik doe dit werk nu vijf 
jaar. In deze functie kan ik veel beter 
de wensen en de zorgen van bewoners 
oppakken, samen met het wijkteam. 
Ik ben een soort verbindingsofficier 
tussen bewoners van onze gemeente en 
het ambtelijke apparaat. 

‘Als je praat over een wijkteam, wat 
doet een wijkteam?’. ‘Een wijkteam 
bestaat ongeveer uit tien disciplines, 
waarvan ik er één ben en dat team 
houdt zich bezig met de leefbaarheid 
en dat is heel breed, namelijk sociaal, 
ruimtelijk en veiligheid. Heel concreet 
kan het gaan over de gladde stenen in 
de Dorpsstraat, welk effect heeft de 
komst van Oekraïense vluchtelingen 
in Harskamp, hoe gaan we om met 
overlast van de jeugd, maar ook hoe we 
ondersteunend kunnen dienen wanneer 
er problemen zijn op het gebied van 
geaardheid, problemen met drugs of 
alcohol, problemen met ouders of 
buren. Maar ook hoe maken we het 
ouderen beter naar de zin, denk ook 
aan het bestrijden van eenzaamheid 
en nog veel meer. Een aansprekend 
voorbeeld is hoe een mevrouw in de 
Indische wijk in Ede ‘Koffieluitjes’ 
heeft opgezet en in korte tijd mensen 
zo bij elkaar bracht. Organisaties als 
Malkander en de Politie maken ook 

deel uit van het Wijkteam. Geen enkele 
dag ziet er hetzelfde uit’. 

Malkander is een hele belangrijke 
partner als het gaat om de sociale 
cohesie in buurten, bijvoorbeeld door 
het organiseren van activiteiten die 
bijdragen aan het vergroten van de 
leefbaarheid. We doen dit echt als 
een team. Zie mij als de spin in het 
web. Zo hou ik ook nauw contact met 
Woonstede want een goede woning 
en dito omgeving is natuurlijk van 
groot belang voor de leefbaarheid. Zo 
had ik vanochtend overleg over de 
verkeerssituaties in het buitengebied, 
hierin neemt een wijkagent deel en ook 
een verkeerskundige van de gemeente. 

Natuurlijk kijken we naar fysieke 
verbeteringen van bestaande situaties, 
is ergens een zebrapad gewenst, of 
een fietspad, of verkeerslichten? 
Maar we kijken ook naar het gedrag 
van verkeersdeelnemers en hoe we 
dat kunnen verbeteren. ‘Ik hoor 

geen kerken in dit kader?’. Wouter: 
‘Dat klopt, kerken kunnen hierin 
natuurlijk ook een mooie rol vervullen 
en dat doen zij al vanuit hun eigen 
organisaties, maar de kerken staan 
zeker nog op mijn lijstje om de banden 
mee aan te halen’. 

Inclusieve samenleving
Willem: ‘Wat is een inclusieve 
samenleving?’

‘Een inclusieve samenleving is een 
samenleving waarin iedereen mag 
zijn wie die is en dat er voor iedereen 
ook ruimte is. We hebben binnen de 
gemeente ook een collega die houdt 
zich bezig met inclusiviteit, dan kun 
je het hebben over de LHBTIQ+-
gemeenschap, je kunt het ook hebben 
over mensen met een andere cultuur of 
geloof. Ede is geen Amsterdam maar 
je ziet dat in de gemeente Ede heel 
veel geloven bij elkaar komen. Het is 
goed dat ze elkaar respecteren, elkaar 
begrijpen en elkaar kennen.’  

Vluchtelingen in Harskamp
Actueel zijn natuurlijk de vluchtelingen 
uit Oekraïne en recent uit Afghanistan. 
Deze mensen komen uit een hele lastige 
situatie en de vraag is wat wij voor 
deze mensen kunnen doen. ‘Mijn rol is 
er voor mensen die recent hier naartoe 
zijn gekomen, maar ook voor mensen 
die hier al zestig jaar wonen. Zo is er 
overleg geweest met de burgemeester 
en de Dorpsraad van Harskamp, hoe 
zorg je ervoor dat Harskamp deze 
groep accepteert en iedereen het prettig 
heeft. Zo vervult de wijkagent van 
Harskamp een centrale rol in dit kader. 
Ook de jongerenwerkers zetten zich 
hier maximaal voor in.’  
 
Wat staat er te gebeuren in Lunteren 
dit jaar?
‘Dat hangt ervan af aan wie je de 
vraag stelt. Denk je aan het ruimtelijke 
domein dan is het duidelijk dat 
woningbouw hoog op de lijst staat. De 
Stroet ziet een aanzienlijke uitbreiding 
tegemoet. Zoals hiervoor genoemd 
het oplossen van het probleem met de 
gladde stenen in de Dorpsstraat van 
Lunteren. 

Ook het veiliger maken van de 
Westzoom heeft onze volle aandacht. 
Ik ben in contact met de bewoners en 
hoor welke zorgen zij in dezen hebben. 
Bewustwording is ook heel belangrijk, 
want als je als scholier de Westzoom 
moet oversteken dan verwacht je 
auto’s die de maximumsnelheid in acht 
nemen, zijnde 50 km per uur. Maar 
nagenoeg iedereen rijdt veel harder.’ 
Willem: ‘Bijkomend probleem is 
wanneer je 50 km rijdt dat vervolgens 
de auto achter je op je bumper hangt’. 

Hoe ervaar je de samenwerking met 
de Lunterse Dorpsraad?
Twee weken geleden heb ik 
officieel met de complete Lunterse 
Dorpsraad kennis gemaakt. Ik ervoer 
enthousiasme en kundigheid. Als 
spreekbuis van het dorp vervullen ze 
een belangrijke rol. 
Wij hebben met alle zeven Dorpsraden 
in de gemeente Ede goed contact. 
Er is in 2015 een convenant met 
de Dorpsraden afgesloten waarin 
staat welke rol de Dorpsraad vervult 
en wanneer een Dorpsraad bij 

onderwerpen betrokken moeten 
worden. De Dorpsraad moet een zekere 
representativiteit hebben als het gaat 
om de zaken die spelen in Lunteren. 
De dertienduizend Lunteranen moeten 
wel achter de Dorpsraad staan, als 
het gaat om ontwikkelingen en hoe 
processen moeten lopen en wat een 
goede uitkomst zou kunnen zijn en het 
ophalen van input van de Lunteranen. 
Maar dat geldt uiteraard voor alle 
zeven Dorpsraden binnen de gemeente 
Ede. 

Het woningprobleem
Willem: ‘Jongeren moeten veelal 
verhuizen naar Ede of Barneveld 
er is een schreeuwend tekort aan 
betaalbare woningen. Senioren blijven 
in te grote huizen wonen want er zijn 
geen geschikte seniorenwoningen 
beschikbaar waardoor scheefgroei is 
ontstaan en wel op grote schaal. 

Wat gaat er op dit gebied gebeuren?’. 
‘Daar ga ik helaas niet over, maar het 
probleem is wel zo groot dat ik mij 
afvraag of we hiernaar in een groter 
verband naar moeten kijken. Vanuit 
de gemeente wordt veel onderzoek 
gedaan er zal vooral gedetailleerd 
onderzoek gedaan moeten worden, 
gedetailleerd want de vraag in 
bijvoorbeeld Ederveen is anders dan 
die in Otterlo. 

Men verwijt elkaar, de gemeente 
wijst het Rijk aan, die weer de 
projectontwikkelaars aanwijst, die 
vervolgens de grondeigenaar aanwijst. 
Het probleem wordt zo doorgeschoven. 
Men wil wel maar dat gaat helaas niet 
zo makkelijk. De urgentie van het 
woningtekort is in ieder geval bekend 
in het gemeentehuis, momenteel 
wordt er hard gewerkt aan maatwerk 
oplossingen.’ 

Nota Bene
Ik vind het belangrijk dat men weet 
dat ik open sta voor alle dorpen 
waarin de Lunterse Krant zijn 
verspreidingsgebied heeft, plus 
Hoog-Baarlo en Deelen. Ook dat ik 
toegankelijk ben, telefonisch, per mail 
of op kantoor in het Westhoffhuis. 

Wouter.keijzer@ede.nl
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Wouter Keijzer, gebiedsmanager gemeente Ede

De week van het geld (28 maart - 1  april)

REGIO -  Jong geleerd is oud 
gedaan. Het is belangrijk om 
kinderen al jong te leren goed met 
geld om te gaan. Dit geeft ze een 
stevige basis om de juiste keuzes 
te maken en zo geldproblemen op 
latere leeftijd te voorkomen. 

Op 28 maart start de “week van 
het geld”. In deze week wordt er 
op radio, televisie, verschillende 
sociale media kanalen en op scholen 
aandacht gegeven om jongeren al jong 
financieel bewust te maken. Maar 
natuurlijk speelt ook uw bank hierin 
een belangrijke rol. 

Gastlessen op de basisschool
Medewerkers van DBA advies, 
Zelfstandig adviseur van RegioBank 
informeren u en uw kind hier graag 
over en geven daarnaast ook gastlessen 
op de basisscholen. 

Deze interessante geldlessen maakt de 
leerlingen bewust, hoe ze verstandig 

kunnen omgaan met geld aan de 
hand van verschillende financiële 
onderwerpen. 

Thema’s als het herkennen van 
euromunten en eurobiljetten, maar ook 
pinnen en vals geld komen aan bod. 

In mei worden er weer aan enkele 
groepen van Basisschool De Bron 
gastlessen gegeven.

JongWijs pakket
Hoe leer ik mijn kind veilig pinnen? En 
wat de waarde van geld is? JongWijs 
is een speciaal pakket waarmee u uw 
kind kunt leren wat goed sparen en 
verstandig uitgeven is. 

Op deze rekening kan uw kind ook 
het spaargeld op de rekening storten, 
dit kan het hele jaar door. Tijdens 
de kinderspaarweken in de maand 
oktober ontvangen zij een cadeautje 
en een spaarcertificaat bij het legen 
van hun spaarpot. 

Het JongWijs pakket groeit met 
uw kind mee, beginnende bij een 
spaarrekening. Als uw zoon of dochter 
acht wordt, komt er een betaalrekening 
bij. 

U bepaalt of daar ook een betaalpas en 
online bankieren bij past of dat dit op 
een later moment wordt aangevraagd. 
Ook ontvangen u en uw kind bij iedere 
leeftijdsfase leerzame tips over geld. 

Van het eerste zakgeld tot de eerste 
bijbaan en uiteindelijk loopt de 
rekening gratis door hun 27ste door. 
Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer 
hij of zij met geld te maken krijgt. 

De medewerkers van DBA advies 
| Regiobank helpen u graag bij de 
financiële opvoeding van uw kind. 

Kom gerust langs op ons kantoor 
aan de Oranjestraat 6 in Lunteren of 
neem contact op via 0318-734280 of 
bankzaken@dba-advies.nl 



 

VACATURE BOS DYNAMICS 
 
Loodsmedewerker  

Fulltime/parttime/oproep 

Vind jij het leuk om specialistisch werk te doen met een heftruck Zorgt jouw ruimtelijk inzicht ervoor 
dat je in één oogopslag ziet of iets past? Dan ben jij de ideale kandidaat voor onze 
loodswerkzaamheden. Met de heftruck laad en los jij bijzondere lengtegoederen. Niet zomaar 
goederen, ze zijn tussen de 3 en 13 meter lang. Denk aan tuinhuisjes, veranda’s en grote 
bouwmaterialen. Ze zeggen wel eens: Size doesn’t matter. Bij ons wel;) 

Een kans zonder en mét ervaring 
Heb je geen ervaring? Geen probleem, wij leren je hoe het werkt!  

Heb je wel ervaring en wil je stap verder? Dan leren we jou met een hele bijzondere heftruck te rijden, 
de 4-weg reachtruck (Hubtex Flux) waarmee je 365 graden kunt draaien. De baas onder de heftrucks! 

 

Zo ziet jouw dag eruit 

Je start de dag met het hele team in kantine. Even rustig wakker worden met een kopje koffie. Er staat 
een vrachtwagen klaar die ingepakt moet worden. Samen met een collega kijken jullie de lijst met 
materialen door en maken een handig plan hoe jullie het aan gaan pakken. Een leuke puzzel, hoe 
krijgen we alle materialen erin zodat het slim ligt op de route voor de chauffeur? Hier komt jouw 
puzzelinzicht handig van pas. 

Het plan is gemaakt, tijd voor actie! Met de Linde heftruck haal je de lange materialen uit de stellingen 
en scan je de goederen. Je zorgt dat het goed afgebonden in de trailer komt. Als alles goed op z’n plek 
ligt, kijk je tevreden naar de trailer. Goed teamwork! Op naar de volgende trailer, gemiddeld laad je 18 
vrachtwagens op een dag. Na het werk drinken je samen met je collega’s nog wat in de kantine en 
spelen jullie een potje tafelvoetbal. Een leuke werkdag gehad! 

 
 
Wat breng je mee? 

 Je kunt overweg met een heftruck of je wilt het leren 

 Ruimtelijk inzicht 

 Een vrolijk humeur 

 Je bent collegiaal en vind het leuk om samen te werken 

 

  

 

Dit mag je van ons verwachten 

 Een vaste baan met natuurlijk goede arbeidsvoorwaarden  

 Wil je meer leren? Wij zorgen dat je opgeleid wordt en door kan groeien! 

 Twee-ploegendienst, dus je werkt in een dag- en/of avondploeg en om de week op zaterdag. 
We hebben geen nacht diensten. 

 Voor parttimers en oproepers zijn er ook mogelijkheden. 

 De leukste collega’s met gezellige bedrijfsfeestjes bij een écht familiebedrijf. Na het werk vieren 
we vaak samen de derde helft  

 

Wil je solliciteren? 

Super simpel en snel solliciteren. Je hoeft geen CV of motivatiebrief mee te sturen, dat mag wel. Vul het 
formulier in en we bellen je op voor een kort kennismakingsgesprek. 

Heb je nog vragen? Je kunt contact opnemen met Merve Cakir via hr@bosdynamics.com of 0318 - 57 82 
00.  
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www.bosdynamics.nl/werken-bij

Wij zoeken 

fulltime, parttime en oproep 
loodsmedewerkers!

Super simpel en snel solliciteren. Je hoeft geen CV of motivatiebrief mee te sturen, dat mag wel. Vul 
het formulier, onder het kopje ‘direct solliciteren?’, in op onze website (www.bosdynamics.nl/vacature/
loodsmedewerker), en we bellen je op voor een kort kennismakingsgesprek.
 
Heb je nog vragen? Je kunt contact opnemen met Merve Cakir via hr@bosdynamics.com of
0318 – 57 82 00.

Het inloopspreekuur wordt u gratis 
aangeboden door:

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

Elke laatste vrijdag van de maandgratis advies

Uw partner in ondernemen               www.odg-accountants.nl

Het inloopspreekuur wordt u gratis 
aangeboden door

Elke laatstevrijdag van de maand
gratis advies 

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

Kom jij ons team 
versterken?!

Voor meer informatie:
info@bakkerijvanvoorthuizen.nl / info@broodenco.nl

-  Chauf feur  20  uur
-  Banketbakker  38  uur
-  Ass is tent  banketbakker  38  uur

Beste minse, daarpsgenoote, 

Hen jullie al een Lunterse vlag, of bin je van plan um d’r één te koope, dan wille we ons d’r toch 
effe mee bemeuie. 

Iedereen bestelt teegeswoordeg wel es wat mit de kompjoeter. Daor is niks mis mee, mer daor heurt 
onze Lunterse vlag nie op thuus.

Onze vlag is in de jaore ’90 bedocht deur de Kemissie Oud Lunterse Dag. En wij hen daor ’t         
auteursrecht op, dat we prebeere te bewaoke.

Dat beteekent dat we contact zeuke mit de bedrieve die de vlag digitaol anbieje, went dat wille we 
nie hen.

We viende ’t meraokels mooi dat de Lunterse vlag ooveral te zien is, mer ’t is nie de bedoeling 
dat d’r geld an wordt verdiend. A’je dat toch van plan bin, dan mo’je dat eerst mit ons komme       
ooverlegge. 

Wij hen ’t zoo gereegeld dat de Lunterse vlag te kriege is bij de Middestaand in ’t daarp, gewoon op 
z’n Lunters en niks digitaol. Zoo steune jullie geliek de lookaole Middestaand en maoke we net as 
vrogger een praotje mit mekaor. ’t Blieft veur en deur Lunteren!

           Minse, wees loojaol en koop lookaol!  
      De Kemissie Oud Lunterse Dag
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VV Lunteren
Thuiswedstrijden  

08:30 Lunteren JO10-1 - SKV JO10-1   
08:30 Lunteren JO9-3 - Blauw Geel ‘55 JO9-4 
08:30 Lunteren JO8-1 - SDV Barneveld JO8-2  
09:30 Lunteren JO11-3 - SKV JO11-3   
09:30 Lunteren JO10-2 - Bennekom JO10-2  
09:30 Lunteren JO9-2 - SDV Barneveld JO9-5  
10:00 Lunteren MO13-1 - Leones MO13-1  
11:00 Lunteren JO17-1 - Stroe JO17-1  
12:00 Lunteren 2 - Redichem 2  
13:00 Lunteren 4 - SV Otterlo 3   
13:00 Lunteren 6 - DVS’33 Ermelo 8   
14:30 Lunteren 1 - Veensche Boys 1  
15:00 Lunteren 45+1 - Blauw Wit 45+1  
15:00 Lunteren JO19-1 - Zeewolde JO19-1

Uitwedstrijden 
 
08:30 Blauw Geel ‘55 JO11-2 - Lunteren JO11-1  
08:30 RKSV Driel JO10-4 - Lunteren JO10-3  
08:30 Hoevelaken JO8-3 - Lunteren JO8-2  
08:30 DTS Ede JO8-3JM - Lunteren JO8-3  
08:30 Bennekom MO15-2 - Lunteren MO15-1  
09:30 sv DFS JO11-1JM - Lunteren JO11-2  
09:45 Sparta Nijkerk JO9-2 - Lunteren JO9-1  
11:00 Bennekom VR2 - Lunteren VR1  
12:30 SDS’ 55 5 - Lunteren 5   
14:30 DTS ‘35 Ede 11 - Lunteren 7

Advendo ‘57
Thuis:

14:30 Advendo’57 6 - Beekbergen 4
10:00 Advendo’47 JO14-2JM - Unitas’28 JO14-1
12:00 Advendo’57 2 - NSC Nijkerk 2
14:30 Advendo’57 1 - VVOP 1  
14:30 Advendo’57 8 - DTS’35 Ede 12
    
Uit

11:15 Hoevelaken JO14-1 - Advendo’57 JO14-1
11:30 DOVO MO19-1 - Advendo’57 MO19-1
13:00 VVOG 8 - Advendo’57 7
14:30 Blauw-geel’55  9 - Advendo’57 4
15:00 Kesteren VR1 - Advendo’57 VR1
13:00 Bennekom 11 - Advendo’57 5

Champions League 

Poule A 08:30 VV Renswoude  
Poule B 09:00 S.V. de Valleivogels  
Poule C 09:00 FC Driebergen  

SDS ‘55
Thuis:

15.00 SDS 3  - Blauw Geel 5
15.00 SDS 4  - DVS 12
12.30 SDS 5  - Lunteren 5
12.30 SDS VR1 - Blauw Geel VR2
10.30 SDS MO15-1 - Otterlo MO15-1

Uit

14.30 SEH 1 - SDS 1
12.30 DTS 4 - SDS 2
11.15 ZVV ’56 JO16-1 - SDS JO16-1
11.30 Albatross JO12-1 - SDS JO12-1
08.30 Sp. Nijkerk JO11-6  - SDS JO11-1JM
09.00 FC Jeugd JO9-1 - SDS JO9-1JM
09.00 RVW JO7-2 - SDS JO7-1

Koersbal
 
De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum De 
Schakel van maandag 21 maart is:
 
Henk Versteeg – Rita Kelderman 39 punten
Mies Ruttenberg – Riek Pol 31 punten
Annette v/d Wind – Ada Brouwer 25 punten
Nel v Veenendaal – Marie v/d Top 15 punten
Geesje v/d Berg – Marjan v Donkelaar 12 punten

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 17 
Maart van “De Kastanjehof” in het
Kulterhus in Wekerom.
 
Gerrit d.Wit – Jannie Meulenkamp 20 pt.,
Ger v.d.Berg – Geertje Theunissen 16 pt.,
Kees Meulenkamp – Coos v.Laar 15 pt.,
Jaap v.d.Krol – Bertus Broekhuizen 14 pt.,
Helmert v.Voorthuizen – Dicky v.Voorthuizen 13 pt.,
Evert v.Butselaar 11 pt.,
Jannie Broekhuizen – Jannie v.d.Broek 11 pt.,
Wijntje Heij – Henk v.Lagen 8 pt.,
Dik v.Dijk – Corrie v.d.Krol 2 pt.,

SPORT
PROGRAMMA/UITSLAGEN

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.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, 09:00-16:00 uur  
BROCANTE MAMARIA 
Uitverkoop i.v.m. verhuizing 
Meulunterseweg 70a 
_____________________________ 
Za 26 maart, 20:00 uur  
SOFIA JAFFE & SEVERIN VON 
ECKARDSTEIN 
spelen Schubert, Ravel, Prokofjev 
www.cultura-ede.nl 
_____________________________ 
Wo 30 maart, 14:00 uur  
WANDELING MET BOSWACHTER 
OVER LANDGOED KLEIN BYLAER 
BARNEVELD 
www.glk.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 
_____________________________ 
Ma 4 april, 14:00-16:00 uur  
BINGO 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_____________________________ 
Di 5 april  
CULTUUR SENSITIEF WERKEN 
Cursus voor mantelzorgers. 
Opgeven: 0318 – 208080 
Galvanistraat 1, Ede 
www.malkander-ede.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 
 
+ MIDGETGOLF 
Hotel Belmont, Goorsteeg 66  
Rest. Goudsberg, Hessenweg 85 
+ HET RITME VAN GOLVEN 
Expositie Galerie Goudsberg in 
Museum Lunteren, Dorpsstraat 55 
www.museumlunteren.nl 
+ MARJOLEIN BASTIN  
Tentoonsteling. 
Tegelmuseum, Otterlo 
www.nederlandstegelmuseum.nl 
+ KLOMPENPADEN 
• Valkschepad (11 km) 
  ‘t Schuurtje, Hoge Valkseweg 35 
• Doesburgermolenpad (8km) 
  Doesburger Erf, Lunterseweg 82 
• Meulunterenpad (12 km) 
  Wormshoef of Lunterse Boer 
+ ROOFVOGELS 
Fotografie, Workshops, Vogelhut 
Vooraf reserveren. 
www.devalk-roofvogels.nl 
www.wegwiesinlunteren.nl 

Fikse korting Nougat bij de Suikertante!
Op alle nougat producten geeft de Suikertante tot en met 31 maart maar liefst 

25% korting
Heerlijke hak-nougat, nougat taarten, nougat blokken en de traditionele zachte 
nougat.

Lever deze bon in en geniet!

Zaterdag 26 maart 13:00 - 16:00 uur
Kom jouw Ede Doet bon ruilen voor
een echte brandweer pet,
bouw -en kleurplaat!

‘T Nieuwe Erf Lunteren
TIP: Doe met jouw kleurplaat mee met
de kleurwedstrijd op onze open dag,
en maak kans op een mooie prijs!

Ruilen?Marandihof te Lunteren
Willem de Frel

De gemeentelijke commissie naamgeving wegen heeft besloten om de nieuwbouwlocatie op het 
terrein waar jarenlang de nougat fabriek van Marandi stond de naam ‘Marandihof’ te geven. 
Aanvankelijk zou het de Marandiweg worden, maar op advies van de familie Van Voorthuizen, 
de voormalige eigenaren van het terrein, is het Marandihof geworden omdat de inrichting van 
het terrein ook op een hof lijkt.

Meer over nougat
Wanneer je vraagt waar nougat 
vandaan komt dan wordt al snel 
gezegd Montelimar, een Franse stad 
aan de Rhône. Echter er zijn Arabische 
documenten bekend waaruit blijkt 
dat er al in de 13e eeuw nougat werd 
geproduceerd. 
Montelimar ligt wel voor de 
hand want alle ingrediënten om 
nougat te kunnen maken zijn daar 
voorhanden. Denk hierbij aan 
Amandelen, lavendelhoning en 
verse eieren. Daarbij hebben de 
nougat-producenten nog hun eigen 
interpretatie als het gaat om een recept 
van hun eigen signatuur. Zoals koffie, 
pistachenoten, sinaasappel of citroen. 
In een grote koperen pan wordt eerst 
de honing au bain-marie verhit, dan 
wordt gekookte suiker toegevoegd en 
vervolgens stijfgeslagen eiwit om het 
beslag luchtig te maken.

Daarna laat men de massa ‘drogen’ zoals dat heet en wordt 
de massa in een houten raamwerk gestort, glad gewalst en 
bedekt met een ouwel. Ik vermoed dat jongeren niet weten wat 
een ouwel is, welnu, dit wordt ook wel ‘eetpapier’ genoemd. 
Het wordt geproduceerd van ongedesemd rijstzetmeel of 
aardappelzetmeel. Dan wordt de nougat gekoeld tot deze 
hard is en in blokjes gesneden. Ook in Spanje, in Catalonië 
bestaat een nougattraditie het wordt in het bijzonder rond 
kerst in grote hoeveelheden verorberd.  

Heel bijzonder dat Dick van Voorthuizen op het idee kwam 
om in Lunteren nougat te gaan produceren. 

De voormalige fabriek.                    Foto’s: marandistaete.nl



KLEINTJES
|  ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

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

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

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN
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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

Schoonmaakster
 gezocht!

Voor het schoonmaken van 
onze kantoren, kantine en 

sanitaire ruimtes zijn wij op 
zoek naar een zelfstandige 
schoonmaakster voor ca. 5 

uur per week. Werktijden in 
overleg (zaterdag / avonden). 
Ben jij geïnteresseerd, neem 

dan contact met ons op.

J.C. van Veldhuizen BV
Kauwenhoven 80 | Lunteren

Rieke@jcvanveldhuizen.nl
0318-486403 | 06-53311141

Te koop gevraagd: 
Oude en gebruikte caravans 

Tel. 06 - 12 03 85 53

Hiep hiep hoera Jessica 40 jaar! 
Proost en gefeliciteerd! 

Liefs van ons

Te huur: 
Per medio April- 1 Mei
Buiten gebied Ederveen. Ruim 
rookvrij (inpandig) 2-kamer 
appartement + keuken Luxe 
badkamer met inloopdouche 
en wastafelmeubel Apart toilet 
Huisdieren niet toegestaan.
Bellen voor meer info: 
06-51059299 of 0318-573254

 
Ben je op zoek naar een bijbaan?  

Wij zoeken een: 
 
 

actieve jongen (vanaf 15 jaar) 
voor de zaterdag en de vakanties. 

 
 
 
 

Heb je interesse?  Bel dan naar: 
Arjan van de Weerd (0318-578184) 
Of stuur een mailtje:  personeel@ejbos.nl 

 

 

Onze openingstijden: 

Ma – vr  08:00 – 17:00 

Za       08:00 – 12:00 
 

Dinsdagavond  
geopend van  

19:00 – 21:00 

Vitterweg 7, 6741 JN 
Lunteren 

T. 0342-401322 

Woensdag 23 maart 2022



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. B. Jonge-
neel, 18.30 uur: ds. W. van den Top (Ede)

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09.30 uur: 
Ds. A.S. Middelkoop, 
18:30:  Ds. J.A. 
Kloosterman Zie ook: 
www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk 
Oranjestraat: zo.: 10.00 
uur: ds. Caroline Ooster-
veen, 19.00 uur: ds. L.J. 
van Lingen (Beusichem)

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. Jelle de Kok, 19.00 uur, dhr Micha 
Reckers (Jeugdienst, band Eclipse Worship)

Molukse Evang. Kerk: zo: 14.00 uur: ds E. 
Pattij 
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: ‘medi-
tatie op de tuin’ door Theresia Kamphuis en 
Geertje Timmers 

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. E. v.d. Noort (Nijkerk), 18.30 uur: 
Ds. G. Herwig (Nunspeet). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. M. van Sligtenhorst , 18.30 uur: ds. 
D.C. de Pater

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. P. van Duijvenboden, 
(Apeldoorn), 15.30 uur: ds. H.I. 
Methorst, (Apeldoorn)
Harskamp
Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur: prop. 
G.A. van Ginkel, 18.30 uur: ds. 
L.M. Jongejan
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur ds. K. 
Veldman, 18.30 uur: ds. W. Roos
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: ds. A. Pilkes-van 
Delft (Rhenen) (H.A.)

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
ds. P.B. Verspuij (H.A.), 19.00 uur: 
Ds. P.B. Verspuij 

Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.00 
uur: ds. P.D. den Haan, 18.30 uur: 
ds. B. Labee

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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KRAKERS ACTIEF

Scheepsbouwer Verolme zei treffend 
dat er voor elke vogel die vliegen wil 
wel voedsel is. Sommige vogels, die 

uitsluitend van insekten leven trekken 
daarom jaarlijks de halve wereld over.

In het voorjaar strijken ze in hun 
broedgebied bij ons neer en gaan dan op 
zoek naar een optrekje.Voor een goede 
broedplaats gaat hun trektocht nog even 
door van nestkast tot nestkast.Als ze een 
optrekje hebben gevonden waar ze trek 

in hebben dan nemen ze daar hun intrek.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 27 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 

Word houtbouwer
bij Brandola!

WERKEN BIJ BRANDOLA?
Wij nodigen je graag bij ons uit. Neem contact op met Bert van den Brand. 
Bel 0318 760 800 voor meer informatie of stuur een mail naar brand@brandola.nl. 

Brandola
Veldhuizerweg 7
Lunteren

0318 760 800
info@brandola.nl
www.brandola.nl

De houtbouwers van Brandola bouwen luxe buitenkamers, tuinwoningen en schuren.
Altijd op maat, met de beste materialen en een hoog afwerkingsniveau. Onze 
houthandel levert aan zelfbouwende hoveniers en aannemers alles wat ze nodig 
hebben voor hun houtbouwprojecten zodat ze zelf direct aan de slag kunnen. 

HOUTBOUW

Voorman
montage
Onze projecten worden door onze 

eigen vakmensen geplaatst. Als 

voorman lever jij hier actief een 

bijdrage in en zorg je ervoor dat het 

bouwwerk conform planning en 
opdracht uitgevoerd wordt. 

Daarnaast stuur jij jouw team aan. 

Medewerker 
afmontage
Wij produceren onze bouw-

projecten volledig in eigen huis. 

Voor het zorgvuldig afmonteren
van kozijnen en deuren zoeken we 

een medewerker afmontage. Je 

werkt hierbij samen met je collega’s 

in onze werkplaats in Lunteren. 

HOUTBOUW

Werkplaats
timmerman
In onze goed uitgeruste werkplaats 

kun je als werkplaats timmerman
je hart ophalen aan mooie 

projecten. Dagelijks ben je bezig 

met het mooiste maatwerk, 

variërend van overkapping tot 

complete tuinwoning.

HOUTBOUW HOUTHANDEL

Logistiek
medewerker
Van vurenhout tot bevestigings-

materialen: in onze houthandel 

hebben we het ruim op voorraad. 

Als logistiek medewerker zorg je 

dat de bestelde artikelen op het 

afgesproken moment voor de klant 

klaar staan en onze winkel altijd 

tip-top in orde is.



Quattro Trading Company 
is toonaangevend 
producent en leverancier 
van schoenen.

Op dit moment zijn wij op 
zoek naar magazijn opslag 
van 50 - 100 m2.

Voor meer informatie:
Hullerpad 28A
6741 PA Lunteren
 
085-4875676
www.homeshoes.nl
www.barlishoes.nl
www.verbandschoenen.nl
     
info@qtcfootwear.eu

veel te 
handig
voor de
havo?

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

INTERESSE?
Word jij enthousiast van deze baan? 
Bel 0318 655 313 of 
stuur jouw motivatie naar 
info@henzentuinhout.nl. 

WORD JIJ 
ONZE NIEUWE 

COLLEGA?

Vind jij het leuk om mooie schuttingen en veranda’s te plaatsen? 
Dan hebben wij mogelijk een baan die bij jou past! 

Vanwege de groei van ons bedrijf willen wij ons montageteam 
uitbreiden en zijn per direct op zoek naar:

MONTAGE 
MEDEWERKER(S)
Henzen Tuinhout is gespecialiseerd in het maken, leveren en 
monteren van hout-betonschuttingen & veranda’s op maat. 
Vanuit onze werkplaats in De Klomp (tussen Ede en Veenendaal 
in) werken wij meestal in de regio midden-Nederland.

Wij zijn trots op ons familiebedrijf. Samenwerken, vakmanschap 
en het familiegevoel staan  bij ons op de eerste plaats. 
Ons team bestaat uit ervaren schuttingbouwers en jong talent. 

Meer weten? Bekijk dan onze website: www.henzentuinhout.nl.



30+1 jaar!
Henk de Rooy

Voor mij, op m’n bureau, ligt het boekje ‘Leren 
van vrede’. Een uitgave van CNS De Triangel. 
Een boekje dat ontstond naar aanleiding van 
de eerste verkiezing tot Excellente School 
(18-01-2018) van deze Lunterse christelijke 
basisschool.
Een titel die doet nadenken, zeker nu. Er 
woedt een oorlog in Europa. De grootste 
vluchtelingenstroom in Europa, sinds  WOII, is 
opgang gekomen. De vrede staat onder druk. 
Wat hebben we geleerd van 75 jaar vrede? 
Niet veel zou je geneigd zijn te denken.

Toch wel. We zijn erachter gekomen dat vrede 
een kostbaar goed is, dat het in een ommezien 
teniet gedaan kan worden.
Er is een proces op gang gekomen van 
saamhorigheid, het omzien naar elkaar is weer 
gemeengoed geworden. Samen werken we 
weer naar een vrede toe. Een vrede, waarvan 
wij nu beseffen hoe kostbaar deze is.

Samenleving waar je ertoe doet
Ik hoor u denken: Wat is het verband tussen 
het bovenstaande en CNS De Triangel? Het 
gaat om dat ene woord, vrede. Dit is al vele 
jaren een van de basisprincipes van deze 
Lunterse basisschool.
Vrede, momenteel actueler dan ooit, heeft veel 
in zich: rust, saamhorigheid, geborgenheid, 
verbondenheid en het te weten verenigd te 
zijn. Verenigd te zijn in een samenleving waar 

je ertoe doet, wie of wat je ook bent. Je kansen 
krijgt je te ontwikkeling met mogelijkheden 
die je in je hebt. Laat dit nu ook de kern 
zijn van De Triangel. Welbevinden; sociaal 
goed in je vel zitten, gelukkig kunnen zijn. 
De school wil dat er een veilige sfeer heerst 
waar je jezelf kunt zijn. Met elkaar een goede 
relatie opbouwen en het in een veilige setting 
burgerschapsvaardigheden kunnen oefenen 
en leraren de basiswaarden voorleven. 

Het roer ging om
Hier is een ontwikkelingsproces van jaren 
aan voorafgegaan. Soms met meer stappen 
achteruit dan vooruit, maar gaandeweg  
kregen directie en leerkrachten grip op het 
proces dat men voor ogen had. Een proces 
dat vanaf 2006 handen en voeten begon te 
krijgen.
Daarvoor kende het een aantal moeilijke jaren, 
maar het roer ging om en in deze periode 
ontstond het concept vreedzame school. 
Met elkaar, directie, leerkrachten, leerlingen 
en niet te vergeten de ouders kreeg het ‘C’ 
van het CNS inhoud. Het omzien naar en het 
respect hebben voor elkaar.
Men ging met elkaar aan de slag met het 
invullen van vragen als: Welke keuzes gaan we 
maken? Wat is belangrijk voor de school? Hoe 
gaan we met elkaar om?” 
Er werd ingezet op het ontwikkelen en 
stimuleren van talenten bij kinderen en bij de 
leerkrachten. Het was en is een continu proces 
van wat wel werkt en wat niet. 

Concept vreedzame school
Een voortdurende ontwikkeling waarbij 
iedereen van de school betrokken is. Bestuur, 
directie, MR, team, ouders en natuurlijk 
de kinderen. Het speerpunt van de school: 
‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ zit dan ook 
in de haarvaten van De Triangel!
Basisschool De Triangel heeft het concept 
van een vreedzame school omarmd en weet 
dit alweer jaren 
in de praktijk tot 
uitdrukking te 
brengen. 

De Triangel, een 
school die onlangs 
(21 februari t/m 
25 februari 2022) 
haar 30 + 1 jarig 
jubileum vierde. 
Voor de Lunterse 
Krant een reden om 
hieraan aandacht 
te besteden. In de 
afgelopen weken 
stonden in het 
teken van een paar 
andere projecten, 
vandaar dat het 
jubileum van CNS 
De Triangel deze 
week in de Lunterse 
Krant wordt 
meegenomen.

Vier de liefde 
Vier de zon 
Vier je vrienden 
Vier waar alles begon 

Vier de dagen 
Vier de jaren 
Vier het leven 
Vier alles wat je 
Zomaar is gegeven 

Vier het zingend 
Vier het schransend 
Vier het drinkend 
Vier het dansend 

Vier 
Ondanks de zorgen 
Ondanks het verdriet 
Ondanks alles wat je 
Liever anders ziet 

Vier het leven 
Vier het luid 
Vier het stil 
Vier het even 
Vier het snel 
Vier het traag 

Maar 
Vier het wel 
Niet morgen 
Vier vandaag

Hiermee opende juf 
Henriette de week, zij 
was de eerste dag 30 
jaar + 1 dag. geworden.

CNS De Triangel: Leren van vrede

Leerlingen en leerkrachten 
verzamelden zich op het 
schoolplein bij aftrap 
van de jubileum 
feestweek.



30+1 jaar!

•  Biedt antibacteriële bescherming
•  Kalmeert de huid
•  Verlicht jeuk
•  Versnelt een goed huidherstel

•   Biedt bescherming tegen  
invloeden van buitenaf

•  Verzachtend en verzorgend
•  Voor een optimale hydratatie

•   Voor intensief herstel van de (overbelaste) huid
•  Hydraterend én voedend
•  Voor zachte en soepele handen

Skin
Ter behandeling van  
eczeem, psoriasis en  
andere medische 
huidaandoeningen

Lipcare
Ter verzorging van 
schrale lippen 
en neuszone

Hand
Ter verzorging van droge  
handen en nagels

•  Vermindert de vorming van eelt en kloven
•  Intensief hydraterend en verzachtend
•  Voor frisse en verzorgde voeten

•   Voor een natuurlijke reiniging
•   Herstelt de natuurlijke vochtbalans
•   Voor een egale huid en gezond haar

Foot
Ter verzorging van  
droge voeten en nagels

Hair & Body
Ter verzorging van droog  
haar en een droge huid

€
 4,45

30 gr:
€

 13,
85

50 gr:
€

 20,
45

€
 10,95€

 11,79€
 11,29

Drogisterij & Parfumerie Soap & Spices - Dorpsstraat 171  6741 AG  Lunteren

GRATIS proefsachets in onze winkel verkrijgbaar

Huidverzorging met de kracht 
van natuurzuivere honing



30+1 jaar!

Bij The Readshop Lunteren 
weten ze hoe laat het is!

Kinderboeken 
van peuter/kleuter tot young adult 

Schoolartikelen

Informatieve magazines

en ook voor .....

huishoudelijke producten

Dorpsstraat 101 Lunteren
Tel.: 0318 - 74 45 01
lunteren@readshop.nl

Leerlingenraad De Triangel: Je bent er voor de andere kinderen
Henk de Rooy

Op de vraag hoe zij het vinden 
om als basisschoolleerlingen 
overleg te hebben met de 
directie en juf Fiep omtrent 
dingen die hun school 
aangaan, kijken  Lauren, Joost 
en Boudewijn mij aan met een 
gezicht van: Waar heeft die 
man het over?

Voor hen is het niets bijzonders. 
Samen met Floortje, Sander 
en Benthe vormen zij de 
leerlingenraad (schooljaar 2021-
2022) op De Triangel. Dat zij het 
niet zo bijzonder vinden, maakt 
hun positie juist wel bijzonder. 
Want om als leerling uit groep 6 
t/m 8 een verantwoordelijkheid 
te hebben als vertegenwoordiger 
van alle leerlingen op jouw 
school, is niet op alle bassischolen 
gewoon.

Gelijk tot de kern
Zesmaal per jaar komen zij samen 
met juf Klazien (directeur) en juf 
Fiep (leerkracht) bij elkaar om 
dingen te bespreken aangaande 
de school en haar leerlingen. 
De twee voorzitters Lauren en 
Joost leiden afwisselend de 
vergadering. De voorbereidingen 
van de vergaderingen vinden 
plaats in de pauzes van de 
leerlingen. 
Het zijn geen gezellige 
babbeltjes, maar strak geleide 
vergaderingen. De leden van 
de raad hebben er schik in. Een 
conclusie die duidelijk naar 
voren komt in het gesprek dat 
de Lunterse Krant met drie van 
hen heeft, Lauren, Joost en 
Boudewijn.
Dat de leerlingenraad als een 
volwaardige gesprekspartner 
wordt gezien stimuleert de leden. 
“Wij leren er ook van. Je leert 
dingen in het openbaar te 
zeggen, voor grote groepen 
te spreken. En, het is ook heel 
leuk om het te doen. Je bent er 
voor de andere kinderen van de 
school.”
Wat de leden van de 

leerlingenraad bijna automatisch 
meekrijgen is het aanleren van 
plannen, bij een agendapunt 
gelijk tot de kern te komen en het 
strak leiden van een vergadering.

Oren en ogen van leerlingen
De Triangel is blij met en trots op 
de leerlingenraad. Al wordt er wel 
voor gewaakt dat het niet alleen 
gaat om de materiële wensen 
vanuit de kinderen maar juist 
ook om ondersteuning te geven 
bij bijvoorbeeld: maatjes lezen bij 
de onderbouw, het meehelpen 
tijdens de Koningsspelen, tijdens 
de afgelopen jubileumfeestweek. 
Het uitgangspunt is en blijft de 
oren en ogen te zijn van alle 
leerlingen op De Triangel.
Zij kunnen via een ideeënbus hun 
wensen kenbaar maken. Deze 
worden voor elke vergadering 
verzameld en doorgenomen. 
Niet alles kan gerealiseerd 
worden, zoals een kabelbaan of 
een zwembad. Alhoewel even 
lekker afkoelen na les te hebben 
gehad in een zomers klaslokaal 
wel te begrijpen is. Veiligheid en 

realiteit staan voorop.

Maar dan …?
Tussen idee en realisatie zitten 
vele vergaderingen. Een mooi 

voorbeeld is de realisatie van een 
konijnenhok. Iedereen vindt een 
konijn leuk, lief, aaibaar en rustig. 
En zeg nu eens eerlijk wie wordt 
er niet vrolijk van zo’n huppelend 
beestje. 
Er kwam groen licht, maar toen 
begon het pas voor Floortje, 
Sander, Benthe, Lauren, Joost 
en Boudewijn. Waar en hoe 
realiseren we dit?
In de school? Nee, werd vanuit 
de directie aangegeven, i.v.m. 
allergieën bij kinderen. Dus 
buiten, maar waar? De verzorging 
wordt bespreekbaar gemaakt: 
wie gaan dit doen en wanneer? 
Een proces dat herkenbaar is 
in vele gezinnen. Ergens snel 
enthousiast voor zijn, maar dan 
komt het erop aan.
Leden van de leerlingenraad 
kunnen het wel niet zo bijzonder 
vinden, maar door hun inzet 
krijgen zij iets mee dat van grote 
waarde is. Het omzien naar de 
ander, het samenwerken en 
daarin ook de grenzen aangeven 
van wat wel en niet mogelijk is. 
En dit ook weten te vertellen en 
te motiveren aan hun achterban. 
Bepaald geen overtollige bagage 
voor een leven na De Triangel. 

De leden (niet op volgorde) : Floortje, Sander, Benthe, Lauren, Joost en Boudewijn.

Marije Kuppens ervaarde haar 
periode als leerlinge, betrokken 
ouder en bestuurslid als een 
mooie periode. Zij heeft de 
beginperiode van De Triangel 
meegemaakt als leerlinge en 
is later nog als bestuurslid 
betrokken geweest bij de 
vorming naar een brede school.
Haar kinderen Stijn en Lotte 
hebben ook op De Triangel 

gezeten. Hierbij speelde de chris-
telijke grondslag van de school 
een belangrijke rol. 

Inmiddels heeft dochter Lotte 
De Triangel herontdekt en loopt 
er als onderwijsassistente van 
groep 3 er stage.
Marije Kuppens werkt als 
zelfstandig ondernemer in het 
internetmanagement.

Oud-leerling Marije Kuppens over De Triangel



DEKAMARKT
WELKOM BIJ JOUW
NIEUWE

Jouw nieuwe 
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Lunteren 
is geopend

LET OP! WE ZIJN VERHUISD

DEKAMARKT LUNTEREN      DE POSTWEG 86-90      MA T/M WOE: 07:00 – 20:00 DO & VRIJ: 7:00 - 21:00 ZA: 07:00 – 19:00 ZO: GESLOTEN



30+1 jaar!

30 + 1 jaar Triangel. Wat is er 
zoal voorbij gekomen? Het is 
een school waar muziek in zit!
Met elkaar door hoogte- en 
dieptepunten gegaan. Even 
achteromkijken.

De eerste kleuterjuf
Ruim 30 jaar geleden besloot 
een groep ouders de Triangel 
op te richten, destijds aan de 
Julianastraat. Er was in Lunteren 
behoefte aan een school met een 
modern Christelijke identiteit zo 
ontstond de Triangel. 
Belangrijk waren de drie zijden 
van de Triangel; school, kerk en 
gezin. De oma van Sander Fluit 
uit groep 7 (Marjan den Boer) 
was de eerste kleuterjuf, samen 
met juf Henny Spelt. Zij kregen 
destijds nog geen salaris, slechts 
af en toe een vergoeding. 
Tussen ruim 30 jaar en nu is er 
veel gebeurd, te veel om op te 
noemen. 

Feestweken
Naast enorm hard werken, door 
kinderen en collega’s, staat 
de Triangel ook bekend om 
projecten en vieringen. 
Bij iedere mijlpaal, groot of klein, 
wordt op de school stilgestaan! 
Denk aan de attenties richting 
collega’s en kinderen.

In de afgelopen 30 jaar zijn er 
al een groot aantal feestweken 
geweest. Kenmerkend is en 
was altijd: Genieten met elkaar, 
maar tijdens deze weken je ook 
inzetten voor de ander.
5 jaar Triangel: feestweek! Het 
eerste lustrum en een nieuw 
schoolgebouw!
15 jaar Triangel: feestweek 
thema: sprookjes! Met de gehele 
school naar de Efteling!
20 jaar Triangel: feestweek, 
thema: Uit de Kunst!
25 jaar Triangel: kamperen op 
het jeugdkampeerterrein van de 
scouting.

Talenten centraal
Weekopeningen/s lu i t ingen 
waarin talenten van kinderen 
centraal staan, uitgebreide 
projecten, feestelijke voorjaars-
vieringen, crea, groep 3 op de 

kar bij Oud Lunterse dag, ieder
jaar weer een vernieuwende 
Kerst- en Paasviering, blokfluit-
concerten, Heel Triangel bakt, 
schoolvoetbal, groep 8 ieder jaar 
kamp op Ameland, mediatoren, 
klusklas, het vieren van bijzonder 
aantal leerlingen (2021: de 300e 
leerling), leerlingenraad.

Het zit hem in de kleine dingen
Het is een innovatieve school, 
ondernemend en vernieuwend, 
onze kinderen voorbereiden 
op de toekomst. De Triangel 
was destijds één van de eerste 
scholen die met computers ging
werken (kijkend naar de 
toekomst!) En dan kijkend naar 

de afgelopen 5 jaar. 2x het 
predicaat excellente school 
behaald.  

Het zit in de kleine dingen 
Oog voor de leerling die thuis 
die de dag moeilijk is begonnen 
en waar je als leerkracht een 
luisterend oor voor hebt, een 
knipoog tijdens een lastige 
les, een leerling die thuis geen 
werkstuk kan maken zien en 
helpen om dit op school op 
te pakken. Het zit hem zo in 
de kleine dingen. In de 30+1 
jubileumweek is daar op 
momenten extra bij stil gestaan. 
Dat leerkrachten voor kinderen 
enorm van waarde zijn

Zingen voor vrede 
Een groot aantal Nederlandse basisscholen heeft 16 maart om 11.55 uur 
op het schoolplein een Nederlandse variant op het bekende nummer - 
We are the world - van USA for Africa zingen. 

Het initiatief komt van docent Jiska Noortman van een basisschool 
in Heiloo. Zij heeft donderdag de website: Wijstaanhiersterk.nl online 
gezet waar scholen de tekst en de muziek van het lied - Wij staan hier 
sterk -  kunnen downloaden.  Ook op De Triangel hopenze op vrede voor 
Oekraïne en hebben uit volle borst meegezongen!

Ook op De Triangel zongen zij voor de vrede in Oekraïne en de rest van de wereld.

Waar het begon; In een voormalige kleuterschool aan de Julianastraat.

De ingang van het appartementen- 
gebouw ‘de Triangel’.

De Triangel 30+1:  Stilstaan bij wat er te vieren valt



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, Turnclub 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

Albert Heijn Lunteren zoekt collega’s!
Kom jij ons team versterken?

Meer info of solliciteren? Scan de QR-code!



Foto-impressie 
jubilemfeestweek CNS De Triangel 
(21 t/m 25-02-2022)                              (foto’s: CNS De Triangel)

30+1 jaar!



Open Klasmorgen
Dinsdag 

29 maart
Woensdag

30 maart
Donderdag

31 maart

Open Klasmorgen Open Klasmorgen

09.30 - 10.15 en

10.30 - 11.15 uur

Loop een rondje door de school en neem een 
kijkje in de groepen. Iedereen is van harte 
welkom. Wij zorgen voor koffie en thee!

Kruisbeekweg 45

Tel. 0318 -482204

nederwoudlunteren.nl

Postweg 7

Tel. 0318 -482526

debronlunteren.nl

09.30 - 10.15 en

10.30 - 11.15 uur

09.30 - 10.15 en

10.30 - 11.15 uur

Kerkhoflaan 27

Tel. 0318 - 482122

dewegwijzerlunteren.nl

30 maart30 maart30 maart
DonderdagDonderdagDonderdagDonderdag

31 maart31 maart31 maart

Open KlasmorgenOpen KlasmorgenOpen Klasmorgen

09.30 - 10.15 en09.30 - 10.15 en

10.30 - 11.15 uur10.30 - 11.15 uur

Kerkhoflaan 27Kerkhoflaan 27

Tel. 0318 - 482122Tel. 0318 - 482122Tel. 0318 - 482122

dewegwijzerlunteren.nldewegwijzerlunteren.nl

Maak kennis met onze 

christelijke scholen voor 

eigentijds onderwijs! 

Postbus 131   /   6740 AC Lunteren  /  info@smdb-lunteren.nl   /   www.smdb-lunteren.nl

Wij bieden zelf...Onderwijs, peuterspeelzaal en BSO (voor 2 tot enmet 12-jarigen)!

Open
klasmorgens
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