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Stijgende grondstofprijzen treft ook de Lunterse Krant

LUNTEREN - Velen zullen het 
de afgelopen maanden al hebben 
gemerkt bij de pomp en met de 
gasrekening. 

Door de stijgende inflatie en 
geopolitieke conflicten zijn de 

grondstofprijzen onder druk komen 
te staan. Dit treft iedereen en ook de 
Lunterse Krant.

Met ingang van 1 april heeft de BDU, 
de drukker van de krant, besloten om 
de prijzen nogmaals te verhogen. De 

eerste verhoging viel al in januari 
2021, de tweede begin dit jaar en 
nu weer. Om deze reden zijn wij 
genoodzaakt om de advertentiekosten 
te verhogen. Prijzen en specificaties 
kunt u vinden op www.lunteren.com/
kenmerk-advertentie/

De drukpers van de BDU. Foto: BDU Print

DE VALK – De lente is in het 
land gekomen en in De Valk is 
een taartenbakvirus ontstaan. De 
oorzaak hiervan ligt bij ’t Schuurtje. 
Daar zijn de voorbereidingen 
van start gegaan voor een nieuw 
‘bakboekje’. In dit geval betreft het 
een boekje vol met recepten voor de 
heerlijkste en bijzondere taarten. 
Het succes van het boekje ‘De Valkse 
Keuken’ krijgt dus een vervolg.

Taartenbak boekje
Jeltje Hofman: “We hebben toen 
zoveel leuke reacties gehad op het 
receptenboekje ‘De Valkse Keuken’, 
dat we besloten een speciaal boekje 
met taartrecepten te maken. Hier in 
De Valk zijn er heel veel mensen 
die creatief zijn met taarten. Er 
zijn al verschillende recepten 
binnengekomen, maar we kunnen er 
nog genoeg gebruiken. De bedoeling 
is het boekje voor Moederdag in de 

winkel te hebben.” In de winkel 
zijn diverse soorten ambachtelijk 
meel voor het bakken van taarten te 
koop. Ook voor andere bakmiddelen 
kan de enthousiaste taartenbakker 
er terecht.

Recepten, graag voor 6 april a.s. 
inzenden via: tschuurtje@gmail.com 
Van het Valkse kookboekje uit 2018 
is overigens een tweede druk in 
voorbereiding.

Taartenbakken in De Valk

LUNTEREN - Na een aantal 
weken verbouwen, was het dan 
eindelijk zo ver: op dinsdag 29 
maart heropenden ze de vernieuwde 
winkel aan de Dorpsstraat. 

De bekende EyeCare Kaasschieter 
winkel aan de Dorpsstraat 133 
in Lunteren is in een nieuw jasje 
gestoken en voorzien van de nieuwste 
collecties, een prachtig interieur en de 

meest moderne oogzorgapparatuur. 
Het team van oogzorgprofessionals: 
Ben Deij, Dettie van Beek en Gusta 
ten Broek – de Kruijff, heet u van harte 
welkom om de vernieuwde winkel te 
bewonderen!

Een compleet nieuwe look 
De winkel werd leeggehaald, 
aangepast en weer aangekleed: het 
interieur is compleet vernieuwd. Dat 
geldt niet alleen voor alle meubels, 
maar ook de oogmeetapparatuur. In 
onze oogmeetruimte treft u een ZEISS 
Experience Center aan met daarin o.a. 
de ZEISS i.Profiler®. Het i.Profiler® 
systeem houdt rekening met alle 
unieke eigenschappen van uw ogen. 
Tijdens de oogmeting wordt uw oog 
in enkele seconden op meer dan 2500 
referentiepunten gemeten. 

Met deze resultaten brengen zij 
uw individuele oogprofiel in kaart, 
waardoor zij een perfect bij u passend 
brillenglas voor scherper, helderder 
en contrastrijker zicht kunnen maken! 
Deze i.Scription® brillenglazen 
zijn bijzonder geavanceerd en u 
kunt hiermee niet alleen overdag 
nauwkeurig zien maar ook bij 
omstandigheden met minder licht 

ziet u meer scherpte en contrast. 
Natuurlijk heeft ook de collectie 
brillen en zonnebrillen een mooie 
update gekregen. Zoekt u nog een 
zonnebril (op sterkte)? Dan hebben zij 
een uitgebreide collectie van o.a. Ray-
Ban en Serengeti zonnebrillen in huis! 
Serengeti zonnebrillen staan bekend 
om het zonneglas van zeer hoge 
kwaliteit, waarmee een helder zicht 
gegarandeerd is. Binnen de trendy 
Ray-Ban collectie is er voor iedereen 
een bril te vinden, ook voor kinderen!

Profiteer nu van de 
aantrekkelijke aanbieding op de 
kwaliteitszonneglazen van ZEISS. 
De samenwerking met ZEISS 
voorziet u van een gepersonaliseerde 
kijk-oplossing die naadloos aansluit 
bij uw levensstijl. Misschien wilt u 
een zonnebril op sterkte met 
spiegelglazen of gekleurd glas? De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Kom 
bij ze langs om alle opties te bekijken! 

In de winkel vindt u ook een ruime 
collectie monturen. Bent u meer van de 
uitbundige en kleurige of onopvallende 
en natuurlijke monturen? EyeCare 
Kaasschieter snapt dat iedereen een 
eigen stijl heeft en daarom hebben 
zij veel verschillende merken in 
huis. Kent u het merk Tulip al? Dit 

authentieke merk van Nederlandse 
bodem staat voor kwaliteit en modern 
design. Naast Tulip vindt u ook brillen 
van de gerenommeerde merken Lunor, 
Lindberg, Tom Ford en Götti bij ze in 
de winkel. 

Alleen het beste voor uw ogen
Dát is waar EyeCare Kaasschieter 
voor staat. En dat was ook het absolute 
uitgangspunt voor de verbouwing van 
de winkel aan de Dorpsstraat. Bent u 
nieuwsgierig geworden? Kom dan snel 
een kijkje nemen in de vernieuwde 
winkel! Om de verbouwing te vieren 
ontvangen de klanten bij aankoop 
van een (zonne)bril een luxe drinkfles 
cadeau! 
Deze actie geldt zolang de voorraad 
strekt tot 23 april 2022. EyeCare 
Kaasschieter, Dorpsstraat 133.

Vernieuwd interieur voor Eyecare Kaasschieter in Lunteren

Het pand van Kaasschieter aan de Dorpsstraat.

‘t Schuurtje in De Valk. Foto’s: 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 13 - maandag  30 ma. t/m zaterdag 02 apr. )

bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Jong belegen kaas €8.95

per kilo

€1.39

Gesneden kiprollade

€1.19

Mosterdrollade     
100 gram

€1.

It. parmaham
100 gram

€0.79

Oranjeband tuinzaden
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Tonijnsalade

Boerenmetworst

Verse soepgroente

100 gram

€0.99

€1.98

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

€2.98

€1.49

200 gram

Tafefelzei van de meter                                                                vanaf €7,99 de meter

250 gram

Zuurkool uit ‘t vat
Vers gesneden hutspot

100 gram

98

€1.42

Hamworst

FAMILIEBERICHTEN

Ons bereikte het droevige bericht dat oud-notaris 

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

op 25 februari 2022 is overleden. 

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

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

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

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

Notarissen en medewerkers
Van Putten Van Apeldoorn notarissen

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

J.A. van der Werf sr.

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

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

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

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

Namens directie en personeel, 

Autoschadebedrijf Van der Werf BV Lunteren

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

Johannes Anthonius van der Werf 
Joop

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

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

Anny

23 februari 2022
Correspondentieadres:  
Reeënlaan 91
6741AW Lunteren

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

Zeil maar weg
De horizon tegemoet

Kijk niet achterom
Wat voor je ligt is goed

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

Barend van Ree
Bruun

Barneveld, 10 augustus 1949 Lunteren, 25 februari 2022

Aleid van Ree-van de Wal

Jan-Albert en Irina

Liesbeth en Ryan
Casper, Sophie, Thijs

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

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

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

WONINGBOUW           APPARTEMENTEN            UTIL ITEITSBOUW            

Vele handen
maken dit werk!

Ons team bestaat uit mensen met de Veluwse 

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

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

om bij Van Middendorp te werken. Je zal horen dat 

hier goed voor je gezorgd wordt! 

Als voorman timmerman weet je jouw collega’s 

als geen ander te motiveren en inspireren. Je kent 

de kneepjes van het vak en houdt de voortgang 

strak in de gaten. Tegelijk weet je hoe je een 

goede werksfeer creëert op de bouwplaats. Heel 

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

dat de kwaliteit ten goede!

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Neem contact 

op met Kees van Middendorp of Adriaan van der 

Zande op 0318-596450. 

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

Ruimte voor idealen

Kom bij ons werken
Voorman timmerman 

Haardhouthandel Pluim

Harskamp - tel: 06 - 517 943 62 

www.dbl-lunteren.nl

Meulunterseweg 34
6741 HN Lunteren

0318 482462 
info@dbl-lunteren.nl

creativiteit 
schept ruimte

&
Persoonlijk  

dichtbij

monutahofrust.nl

hofrust@monuta.nl

t  0318 - 41 46 20
(24 uur per dag)

lekker 

leren met 

je handen?

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

  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

 
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht 

Hem en ik hoop op Zijn woord
(Psalm 130 vers 5)

In alle rust en vrede en in vertrouwen op zijn HEERE 
en Heiland is ontslapen mijn innig geliefde zorgzame 

man en onze dierbare betrokken broer, zwager en 
oom

Teunis van Kruistum
- Teus -

Kootwijkerbroek,                                    Barneveld,
23 april 1934                                    23 maart 2022

Ger van Kruistum - Lagemaat

Familie van Kruistum
Familie Lagemaat
neven en nichten

Correspondentieadres:
Otterlaan 9
6741 AW Lunteren 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
Buurtzorg Lunteren en Hospice Norschoten en

 huisarts dr. Jonkheijm en zijn team voor de 
liefdevolle zorg en aandacht.

De rouwdienst en de begrafenis hebben 
reeds plaatsgevonden.
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          Voor de zeer vele blijken van medeleven en belangstelling, die wij van u 
          mochten ontvangen, na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze 
          geliefde vader, schoonvader, groot- en overgrootvader 
             
                                              Gijsbert Bouw 
 
          betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. 
 
          Dat zovelen persoonlijk en schriftelijk in deze dagen met 
          ons meeleefden is ons tot grote steun geweest. 
 
    H. Bouw – Blankestijn 
                                                              Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 
          Barneveld, maart 2022 
 
          
                                     
             

Bamboe bonestaken                                                                 3 meter 10 voor €10,-

100 gram

500 gram

750 gram
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Henk de Rooy

LUNTEREN – Zij had zich zowaar 
een jaar vergist en dus was de 
verrassing voor Maaike van Doorn 
compleet toen zij vrijdagmiddag 
25 maart naar de feestlocatie werd 
gelokt. In Parkhotel Hugo de Vries 
werd zij verwelkomt door familie, 
vrienden, bekenden en medewerkers 
vanwege het feit dat zij 25 jaar 
beëdigd makelaar is. Voor dit 
bijzonder feit werd zij door de 
NVM gehuldigd en ontving zij het 
makelaarsstafje. Dit stafje, dat 
makelaars heel vroeger gebruikte 
om aktes mee te stempelen, staat 
symbool voor de waardigheid 
van het makelaarsvak. Nu is het 
makelaarsstafje nog een fraai teken 
van het ambt. 

Ook deze datum klopte niet helemaal, 
de eigenlijke dag was een dag later, 
zaterdag 26 maart. Deze dag stond de 
deur van het kantoor open en stapte 
de Lunterse Krant er binnen voor het 
herbeleven van 25 jaar Maaike van 
Doorn Makelaar.

Bakkerij Blankestijn
De Lunterse Krant, in de persoon van 
ondergetekende, was erbij toen het 
pand aan de Stationsstraat werd 
betrokken. Ooit huisvestte Bakkerij 
Blankestijn het pand. Dat ooit aan 
één van de 25(!!!) bakkers van 
Lunteren behoorde. Een citaat uit het 
artikel van de Lunterse Krant van 19 
mei 2007: - LUNTEREN - Trots staan 
Maaike van Doorn en Gary Vooges 
voor de ingang van het nieuwe pand 
van hun makelaardij. Aan de 
Stationsstraat 49 in Lunteren hebben 
ze de afgelopen weken hard gewerkt 
om alles op te knappen en in te 
richten. Op maandag 14 mei is de 
voormalige bakkerij daadwerkelijk in 
gebruik genomen. “De afgelopen jaren 
heb ik vanuit huis gewerkt. Door de 
groei ontstond de behoefte aan een 
eigen pand. We moeten onze klanten 
fatsoenlijk kunnen ontvangen”, legt 
Maaike van Doorn uit. – Einde citaat.

Woning aan de Mielweg
Twee jaar eerder, juli 2005, begon 
Maaike van Doorn voor zichzelf, 
nadat zij jarenlang in de makelaardij 
werkzaam was geweest. Bij Keus 

Makelaardij is zij, onder Piet Keus, 
aan de slag gegaan en heeft daar haar 
makelaarsopleiding behaald. Daarna 
volgde Midden Nederland Makelaars, 
onder leiding van Jaap Ridderhof en 
Henk de Boer, om vervolgens weer 
terecht te komen bij Keus Makelaardij 
onder leiding van Jan Paul van de 
Hoef. 

Ondernemen was wat zij wilde en in 
2004 werd Ster Taxaties opgericht. 
Taxaties waren haar op het lijf 
geschreven. Taxatie bij een woning 
aan de Mielweg deed het vlammetje 
richting makelaardij ontbranden. Of zij 
het betreffende huis wilde verkopen? 
En Maaike haar reactie was van: ach 
ja, waarom ook niet! Er worden houten 
palen bij de bouwmarkt gehaald en zo 
wordt het eerste te koopbord in elkaar 
gezet. Na deze vraag kreeg Maaike nog 
veel vaker dezelfde vraag. In de zomer 
van 2005 werd Maaike van Doorn 
Makelaar opgericht. Toen werd er 
nog vanuit huis aan de Hillegondalaan 
gewerkt. Daar aan de keukentafel zijn 
vele koopaktes ondertekend.

Persoonlijke accenten
Aan dezelfde keukentafel vond 
het eerste gesprek met Maaike en 
de Lunterse Krant plaats. Velen 
zouden nog volgen. Niet meer aan de 
keukentafel thuis, maar in een mooi en 
authentiek pand aan de Stationsstraat 
in Lunteren. Al die jaren dat ik Maaike 
ken is zij trouw gebleven aan haar 

filosofie (citaat Lunterse Kant 19 mei 
2007): “Je moet je werk goed doen. 
Dat klinkt heel simpel en is misschien 
een open deur, maar het werkt wel zo 
in de praktijk. De klanten stellen veel 
vertrouwen in je en dat mag je niet 
beschamen. Doordat wij een klein 
makelaarskantoor zijn, is het mogelijk 
om persoonlijke accenten te leggen. 
Bij ons is een klant geen dossier, maar 
een individueel persoon.”

Maandag 14 mei 2007 werd het huidige 
pand aan de Stationsstraat in gebruik 
genomen. In deze fase bestond de 
makelaardij uit Maaike en Gary, maar 
al snel kwamen er medewerkers in 
dienst. Dat groeide uit tot een team van 
negen personen anno 2022. Een team 
dat zich realiseert betrokken te zijn 
bij een bijzondere en vaak emotionele 
fase in iemands leven. In een eerder 
interview verwoorde Maaike dit met: 
“Je bent nauw betrokken bij een heel 
belangrijke gebeurtenis in iemands 
leven. Het is dan prettig daarbij te 
kunnen helpen en te begeleiden.

”Tijdens het 25-jarig jubileumfeest 
werd er teruggeblikt, herinneringen 
opgehaald en kwam men tot de 
conclusie dat er sinds de verkoop van 
Maaikes eerste huis aan de Mielweg 
er meer dan 1.400 woningen verkocht 
zijn door haar kantoor.  Vijfentwintig 
jaar Maaike van Doorn Makelaar, met 
recht een mijlpaal binnen de Lunterse 
makelaardij.

Maaike van Doorn 25 jaar beëdigd makelaar in Lunteren

Maaike van Doorn (voorgrond, 2e van rechts) tijdens het jubileum in Parkhotel Hugo de Vries.            Foto’s: Henk de Rooy

Het droge lenteweer van de afgelopen weken is voor mensen met hooikoorts slecht 
weer, hoe blauw de lucht ook is. Want de combinatie van droge lucht met bomen 
en planten die in bloei gaan geven pollen in de lucht. En daar zit de oorzaak. 

Wat is hooikoorts? 
Het is een overdreven reactie van het immuunsysteem op pollen en grassen. De 
term is misleidend want de symptomen treden niet alleen in de zomer op tijdens 
hooitijd en er is ook geen sprake van koorts. Het is maar net voor welke planten, 
grassen of bomen u gevoelig bent. Hooikoorts geeft allerlei klachten. Van tranende, 
jeukende ogen, niezen en een loopneus tot hoofdpijn en benauwdheid. U kunt er 
zo naar van worden dat u niet naar het werk kunt, dat leren moeilijk wordt met 
zo’n vol hoofd en dan u slecht slaapt (waardoor u overdag nog vermoeider bent). 

Wat kunt u eraan doen? 
Er zijn een paar simpele maatregelen waarmee de klachten vaak verminderen. 
Slaapt u met een open raam? Dan zijn er horren verkrijgbaar die zo fijnmazig 
zijn dat pollen er niet doorheen kunnen. Zo voorkomt u pollen in de slaapkamer. 
Daarnaast moet u kleren die u overdag hebt gedragen, niet ’s nachts in de 
slaapkamer leggen maar in een andere ruimte. Die kleren bevatten ook pollen en 
als u daar allergisch op reageert kan dat ook weer klachten geven en uw nachtrust 
verstoren. 

Sommige mensen hebben baat bij wat vaseline rond de neusgaten, zodat pollen 
daaraan blijven plakken en niet de neus ingaan. Daarnaast is er homeopathie. Er is 
een aantal middelen bij uitstek geschikt voor de behandeling van hooikoorts. Dat 
is bij iedereen weer anders en uw symptomen moeten bij het middel passen. Heeft 
u b.v. met name last van jeuk in oren en gehemelte dan geef ik een ander middel
dan bij hoofdpijn en volle holtes. En wat fijn is: het heeft geen bijwerkingen, u
wordt er niet suf van en ook niet van afhankelijk.

Monique du Pau, homeopaat 
www.homeopathie-dupau.nl

ANDERS BETER

NATUURLIJK GEZOND

Tips bij hooikoorts

Op D.V. zaterdag 2 april hoopt 
Psalmzangkoor Crescendo uit Ede een 
koor-en samenzangavond te houden 
in de Hersteld Hervormde kerk van 
Harskamp. 
Deze avond staat in het teken van 
de mensen in nood in Oekraïne en 
de gehele opbrengst zal ten goede 

komen aan Oekraïne. De meditatie 
wordt verzorgd door Ds. A. Vlietstra. 
De liederen worden begeleid door 
organist Gerco van Ingen en het 
koor wordt gedirigeerd door Johan 
van Sligtenhorst. De aanvang is om 
19:30 en de kerk is open vanaf 19:00. 
Iedereen is van harte welkom.

Koor- samenzangavond van Crescendo Bingoavond Excelsior

Vrijdagavond 1 april organiseert 
Excelsior Harskamp weer een 
gezellige Bingoavond in ons 
clubgebouw De Oude Bioscoop aan 
de Otterloseweg 10A te Harskamp. De 
zaal is vanaf 19.00 uur geopend en de 
Bingo begint om half 8. Wij spelen per 
vollekaart en een boekje kost €5. 

Passionkruis op het Nieuwe Erf in Lunteren

Op 8 en 9 april a.s. zal op het Nieuwe Erf in het centrum van Lunteren een replica 
van het bekende Passionkruis opgesteld worden, als onderdeel van The Passion 
40 daagse. Rondom het kruis wordt op beide dagen een 'plein van hoop’ ingericht 
waar verschillende activiteiten zullen plaatsvinden.

Het programma voor vrijdag 8 april:
19.15 u.  verzamelen bij de Oude Kerk voor een stille tocht met waxinelichtjes 
naar het plein van hoop (breng zelf een glazen potje met waxinelichtje Mee)

19.45 u. Paassamenzang van oude en 
nieuwe Paasliederen met medewerking
van een combo en het interkerkelijk 
gospelkoor Together

Op zaterdagmiddag 9 april is het 
programma als volgt:
14.00 - 16.00 u.  
activiteiten rondom het kruis naar 
aanleiding van het thema van The 
Passion 2022: Alles komt goed? Een 
thema dat juist in deze  tijd voor 
de één een uitroep vol vertrouwen is 
maar voor de ander een grote vraag.

's Avonds staat het kruis bij de 
Maranathakerk waarvan af 20.00 u een concert plaatsvindt met het bekende Joy 
for People Gospel Choir. Dit 20-koppige koor uit Dokkum met eigen band bestaat 
dit jaar 50 jaar en verzorgt optredens in binnen- en buitenland. Na afloop van 
het concert zal een speciale collecte voor Oekraïne plaatsvindenKaarten voor dit 
concert zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl Verdere informatie vindt u op 
de website van de Maranathakerk in Lunteren: www.maranathakerk.net/passion

Zing mee met de koralen van de Matthäus Passion

Op maandag 11 april, aan het begin van de Stille Week, zingt het koor C.O.V. 
Sursum Corda koralen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. Het koor nodigt zijn 
achterban, leden van de Hervormde Gemeente Maranathakerk en buurtgenoten uit 
om deze muzikale avond bij te wonen. Dirigent Gert Jan van der Pol zal toelichting 
geven op enkele koralen en het publiek ook uitnodigen om mee te zingen. Voor 
de bladmuziek wordt gezorgd, maar neemt u vooral uw eigen partituur van de 
Matthäus Passion mee als u die heeft. Ans van Scherrenburg begeleidt het koor op 
de piano. De muzikale avond begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.De 
Maranathakerk, Hertenlaan 37 in Lunteren, is open vanaf 19.45 uur.

Henk Rinsma, senior accountmanager (NVM), reikt de oorkonde uit.
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ALARM!

MA T/M WO: 07:00 – 20:00   DO EN VRIJ: 07:00 – 21:00   ZAT: 07:00 – 19:00   ZO: GESLOTEN

POSTWEG 86-90    LUNTEREN

DekaMarkt
De klantvriendelijkste
supermarkt van 
Nederland editie 2021

LEKKER
LAAG

LEKKERLAAG

LEKKERLAAG

LEKKERLAAG

 8,19 5,46

 2+1
GRATIS

ALARMRMR !M!MALARM!

DEKAVERS 
VLOERBROOD**
Tijgerwit, maanzaad, sesam 
meergranen, volkoren 
of donker zonnepit.

JOHMA SALADE*
Alle varianten. Kuip 175 gram. 
Actieprijzen variëren 
van € 4.30 tot € 6.18.
Bijv. 3 kuipen Beenhamsalade

DEL MONTE BANANEN
Los.

 6,99
 5,39 4,19

HEINEKEN 
PILSENER OF 0.0 OF  BRAND Krat 24 x 30 cl. Actieprijzen 
variëren van € 12.15 tot € 13.12. Bijv. krat Heineken pilsener

DOUWE EGBERTS KOFFIE
• Snelfi ltermaling aroma rood of decafé, pak 500 gram 
• Koffi ebonen rood, intens of decafé, zak 500 gram
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HEINEKEN 

*   Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt 33,33% korting op de totaalprijs.
** In onze winkels met een bakkerij afdeling.

DEKAVERS 

Tijgerwit, maanzaad, sesam 

DEKAVERS 

 16,99 12,75

 25%
KORTING

 1,79 0,99
 KILO 

+1 EXTRA
ZAKJE ZADEN

 2,29 1,79 
 HEEL BROOD 

Jouw 
DekaMarkt 

Lunteren
is geopend

 1,98
2 ,19 1,45

1 ,65 1,29
1 ,36

1 DE BESTE 
TOMATEN-
KETCHUP  
Fles 845 ml.

1 DE BESTE LANGE VINGERS  
Pak 175 gram.

MELKAN 
HALFVOLLE 
KWARK 
AARDBEI 
Bak 450 gram.

1 DE BESTE 
INDIASE KIP 
TANDOORI  
Pak 292 gram.

1 DE BESTE 
LIMONADE-
SIROOP 
FRAMBOOS 
AARDBEI 0% 
Bus 750 ml.

 3,89
 3,99 2,29

 2,54

BIO+ 
PINDAKAAS 
MET STUKJES
PINDA 
Pot 350 gram.

1 DE BESTE
HOLLANDSE GARNALEN 
Pak 100 gram.

1 DE BESTE 
WINEGUMS 
Zak 500 gram.

1 DE BESTE 
CHOCOLADE-
REEP 
PUUR 72% 
Pak 100 gram.

0 ,491 DE BESTE ZWARTE THEE 
engelse melange  Pak 80 gram. 0 ,69

1 DE BESTE 
KOFFIEBONEN 
CREMA 
Zak 1 kilo.

 6,99
 7,19  0,85

1 ,39

1 DE BESTE 
BLAD-
SPINAZIE 
GESNEDEN 
Pot 330 gram.

 0,99
1 ,19

1 DE BESTE 
WINEGUMS 
Zak 500 gram.

Bak 450 gram.Bak 450 gram.

 1,39
1 ,49

HONDERDEN PRODUCTEN 
VERLAAGD IN PRIJS! SUPERSCHERP

GEPRIJSD!

SUPERSCHERP

GEPRIJSD!

 0,63
0 ,67  1,29

1 ,42

IN PRIJS VERLAAGD!

LEKKERLAAG
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Henk de Rooy

Dit jaar begon de lente in Garderen, 
bij ’t Veluws Zandsculpturen Festijn in 
Garderen. Lezers van de Barneveldse 
Krant konden woensdagmiddag 23 maart 
een kijkje komen nemen met de opbouw 
ervan. Opgetekende werd uitgenodigd 
door een goede vriend en gezamenlijk 
ging het op deze met zonovergoten 
stralende derde lentedag richting 
Garderen. 
Menigeen uit Lunteren en omgeving had 
hetzelfde voornemen gehad, want om 
ergens incognito als Lunterse Krant rond te 
dwalen is een utopie. Diverse malen was daar 
dan ook de herkenning en een aansluitend 
praatje.

Pavel en Rembrandt
Een praatje maken kon ook met de aanwezige 
kunstenaars. Dat was de insteek van deze 
bezoekersmiddag. Menig kunstenaar nam 
dan ook de tijd om zijn bezoekers het 
verhaal te vertellen over zijn werk. Want 
de zandsculpturen worden gemaakt door 
professionele kunstenaar die zich hierin 
hebben gespecialiseerd.
Onder hen Pavel uit Moskou. Aan de hand van 

een foto is deze Russische kunstenaar bezig 
met een portret van Rembrandt. Het thema 
voor dit jaar is namelijk: De Vaderlandsche 
Geschiedenis.
Dus had Pavel van de organisatie een foto 
gekregen met het portret van één der 
grootste schilders die ons land heeft gekend: 
Rembrandt Harmensz. van Rhijn.
Aan de hand van een foto, verdeeld in een 
rasterkader wordt een meters hoog blok 
zand omgetoverd tot een sprekend lijkend 
portret. 
Mijn Russische vriend van dat moment 
heeft er lol in en geniet niet alleen van het 
prachtige weer, maar ook van de interactie 
met het publiek.
De gesprekken gaan in het Engels en met 
de internationale taal van handen en voeten 
komen hij en het publiek er wel uit.
Pavel werkt niet alleen met het zand, ook 
maakt hij IJssculpturen en is bedreven in 
brons. Het publiek van deze middag spreek 
hem aan en de complimenten zijn niet van 
de lucht over zijn portret van Rembrandt.

Select gezelschap
De zandsculptuur kunstenaars die het 
festival in Garderen vorm geven behoren tot 
een internationaal gezelschap dat de gehele 

wereld overtrekt, van festival naar festival.
Onder hen ook de Nederlander Thomas 
Kos. Om nu te denken dat hij in Nederland 
woont, blijk ik de plank goed mis te 
slaan. Florida is momenteel zijn thuis. Op 
gegroeid in Amsterdam en gestudeerd in 
Delft heeft Thomas zich gespecialiseerd in 
zandsculpturen. Ook hij maakt deel uit van 
het selecte gezelschap dat de wereld over 
reist.
Is Pavel al met de finishing touch van zijn 
kunstwerk bezig, Thomas hanteert een 
ouderwetse bats. Forse happen gaan uit het 
blok zand. Het lijkt heel robuust wat hij doet, 
maar er zit echt wel een verhaal achter.
Op de vraag wat te doen als er iets misgaat: 
“Dan neem je een handvol zand en plak je het 
ertegenaan. Een beetje water en bijwerken. 
Je ziet er niets meer van.”
Vanuit de groep bezoekers komt de vraag 
wat te doen als een had afbreekt? “Geen 
probleem, dan vouw je de arm voor de 
borst!”
Niet moeilijk doen is zijn devies.

Jan van Schaffelaar
Het is al aangehaald, de Vaderlandsche 
Geschiedenis is het thema van het 
Zandsculpturen Festival anno 2022.
Het terrein in Garderen kent een buiten en 
binnen locatie. Bezoekers maken letterlijk 
een wandeling door de Nederlandse 
geschiedenis. Bijna elk thema komt wel aan 
bod. De monniken, de Hanzesteden (met 
een bijzondere plattegrond van Deventer), 
de Noormannen, loop erlangs en u ontdekt 
dat de beroemde schoolplaten van vroeger 
in driedimensionaal tot ‘leven’ zijn gewekt.

Als onderdeel van de vaderlandse 
geschiedenis wordt ook de regionale held 
Jan van Schaffelaar gerekend. 
Ook hij is in de binnen locatie 
vertegenwoordigd, balancerend op de richel 
van de kerk in Barneveld. Klaar om te springen 
en daarmee de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten een plek te geven op het ’t Veluws 
Zandsculpturen Festijn in Garderen.

Openingstijden (vanaf 1 april):
Dagelijks geopend, behalve zondag, van 
09.00 – 17.30 uur.  
Gratis parkeren en rolstoeltoegankelijk. 
Adres: Oude Barnevelderweg 5, 3886 PT 
Garderen. Site: www.zandsculpturen.nl 

’t Veluws Zandsculpturen Festijn:  Wandeling door de Vaderlandsche Geschiedenis
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ZONNEBRIL OP STERKTE MET MAXIMALE UV-BESCHERMING

KIES VOOR KWALITEIT: KIES VOOR ZEISS   ZONNEGLAZEN OP STERKTE®

w w w . e y e c a r e . n l               A l l e e n  h e t  b e s t e  v o o r  j o u w  o g e n

E y e C a r e  K a a s s c h i e t e r ,  D o r p s s t r a a t  1 3 3 ,  L u n t e r e n  

ZET JE ZOMER ALVAST
OP SCHERP 
VRAAG IN DE WINKEL
NAAR DE BESTE DEALS

HEROPENINGSCADEAU:
LUXE DRINKFLES
BIJ AANKOOP VAN
EEN (ZONNE)BRIL

(tot 23 april)

AANBIEDING

 

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 



LUNTEREN - Vijf jaar geleden 
had Jos Dibbet een succesvol 
aannemersbedrijf. Maar door de 
stress verloor hij zijn passie. Hij 
gooide het roer om en met succes.

“Toen ik nog aannemer was kwamen 
we op een enorme kostenpost uit bij 
de schilder. Op die manier begonnen 
we zelf te experimenten met andere 
technieken”, vertelt Jos over zijn 
zoektocht. Door het jarenlang oefenen 
ontwikkelde hij een passie voor het 
schilderen met een verfspuit. Het mooi 
en strak krijgen en de uitdaging van het 
werk brengt hem veel voldoening. Om 
die reden besloot hij om dit fulltime te 

gaan doen en richtte hij in 2017 ‘Beter 
dan Rembrandt’ op.

Snelheid
Schilderen met een verfspuit is tot wel 
drie keer sneller dan met de reguliere 
kwast. En des te groter de ruimte des 
te hoger de tijdwinst. “Soms redden 
we het zelfs om in één dag de hele 
benedenverdieping en trap in de verf 
te zetten en kun je ’s avonds alweer op 
je sokken naar boven.”   

Daarnaast werkt Jos ook met speciale 
verf. “Wij zijn jaren opzoek gegaan 
naar de perfecte verf, pas bij de vijfde 
leverancier hebben we die gevonden.” 

De verf waarmee zij werken heeft 
een groot aantal voordelen vertelt 
Jos: “De verf is water gedragen en 
bestaat uit twee componenten. Deze 
verf is duurzaam en niet gevoelig 
voor stof. Ook is de verf sneldrogend, 
vergeelt niet en toepasbaar op alle 
ondergronden.”

Met de verfspuit kan Jos bijna alle 
oppervlaktes raken, alleen voor 
de lastige hoekjes gebruikt hij een 
kwast. Of al deze voordelen terug te 
zien zijn in de prijs vertelt Jos: “Je 
betaalt ongeveer hetzelfde als voor 
een normale schilderbeurt. Voor 
nieuwbouwwoningen is verfspuiten 
zelfs voordeliger, omdat we dan 
relatief weinig tijd kwijt zijn aan het 
afplakken.”

Naast de nieuwbouwwoningen voorziet 
Jos ook bedrijfshallen, kantoorpanden 
en magazijnen van nieuwe verf. “Met 
behulp van een spuitlans brengen 
we verf aan op onder meer metalen 
buitengevels, binnenwanden en 
(systeem)plafonds. Dit gaat dan ook 
sneller dan traditioneel schilderen.” 
Voor losse onderdelen heeft Jos een 
spuitcabine in zijn huis, waarin hij 
de luchtvochtigheid en tempratuur 
afstemt op de verf. Dit zorgt voor een 
nog beter resultaat.

Bijzondere naam
De naam ‘Beter dan Rembrandt’ 
getuigt van veel zelfvertrouwen maar 
is vooral gekscherend bedoelt. 

“Wij zijn lang opzoek geweest naar een 
naam. En alle namen met spuiten erin 
zorgde voor dubbele lading.” Om een 
creatieve naam te verzinnen besloot 
hij de hulp van een reclamebureau in 
te schakelen. 

Op een gegeven moment kwam één 
van de werknemers met Beter dan 
Rembrandt. Ondanks dat Jos gelijk 
enthousiast was, gold dit niet gelijk 
voor iedereen.  “Mijn vrouw was niet 
gelijk overtuigd. Daarnaast heb ik 
ook veel kunstenaars en verzamelaars 
gevraagd wat ze van de naam vonden. 
Zij reageerden heel wisselend.” Toch 

besloot hij door te zetten en kreeg het 
bedrijf zijn naam.

Het bedrijft poogt niet beter te zijn dan 
één van de bekendste kunstschilders 
van de wereld. “Waar Rembrandt 
vooral klodders gebruiktte, maken wij 
het juist strak”, legt Jos uit over de 
gedachte achter de naam. De nieuwe 
Nachtwacht gaan zij dan ook niet 
maken, maar ze kunnen wel je hele 
huis weer strak in de verf zetten.

Benieuwd naar zijn werk? Kijk dan op 
zijn website www.beterdanrembrandt.
nl of bel naar 06-14377154.
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Beter dan Rembrandt:
Veel meer dan alleen een schilder

Jos aan het werk in zijn werkplaats.

Jos Dibbet in zijn werkplaats.

Bezoek de webiste

        beter dan 

Rembrandt
3x sneller dan schilderen

Het hele jaar door

Beter en netter resultaat

Mogelijk op alle ondergronden 
info@beterdanrembrandt.nl    l    06-14377154    l    Klomperweg 82 Lunteren
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TROUWEN IN 2022?

Win jullie 
trouwringen!

Zo gaat ‘t in z’n werk

• De trouwringencompetitie is bedoeld voor aanstaande 
echtparen die in het jaar 2022 gaan trouwen.

• Aanmelden kan alleen via de website. 11 april 2022 
ontvangen jullie een o�  ciële bevestiging van jullie 
deelname. De eerste 50 aanmeldingen ontvangen een 
bevestiging en mogen deelnemen. 

• Om 19:00 uur stappen jullie samen op een plateau en 
blijven jullie zo lang mogelijk staan. Tussentijds voeren 

jullie opdrachten uit. Wat jullie moeten doen? Dat blijft 
uiteraard een verrassing. 

• Zet één van jullie een stap op de grond dan liggen jullie 
uit de competitie. Verliezen jullie (of horen jullie bij de 
verliezers) bij het uitvoeren van de opdrachten? Dan 
verlaten jullie je plateau. 

• Het stel dat het langst blijft staan, wint de cheque. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Gaan jullie de uitdaging aan? Meld je 
aan voor onze trouwringencompetitie
en win een paar prachtige gouden 
trouwringen t.w.v. € 2.000,-. De trouw-
ringen worden naar persoonlijk ontwerp 
speciaal voor jullie gemaakt. 

PROGRAMMA

18:30 uur Ontvangst en registratie

19:00 uur Start trouwringencompetitie

20:00 uur Einde competitie

20:15 uur Prijsuitreiking met een hapje en drankje 

Trouwringencompetitie

Win jullie 
trouwringen!
Win jullie 
trouwringen!
Win jullie 

14
APRIL

 18:30 UUR

GAAN JULLIE 
DE UITDAGING 
SAMEN AAN? 

Meld je snel aan via onze website 
om een plaats te bemachtigen. 

 www.luctra.nl/inschrijven

50 
plateaus

beschikbaar!
Vol=vol!

Luctra Goudsmederij
Wesselseweg 164
3774 RM Kootwijkerbroek
Tel. (0342) 44 1826

Hoe goed zijn jullie op 
elkaar ingespeeld? Stap 
samen op een plateau en 
voer de opdrachten uit. 
Het stel dat het langst
blijft staan wint! 

Welk stel komt het
mooist verkleed? 
Kleed je in stijl en win een 
waardebon van € 250,-! 

CADEAUTJE
Leuke waardebonnen 
en goodies van lokale
bedrijven voor alle 
deelnemers!

CADEAUTJE
Leuke waardebonnen 
en goodies van lokale
bedrijven voor alle 
deelnemers!

Toeschouwers ook welkom!Actievoorwaarden en spelregels: www.luctra.nl/inschrijven



Willem de Frel

‘Ik kan koken’ – wie kan dit met een gerust geweten 
van zichzelf verklaren/ Ja, wie hecht er tegenwoordig 
nog enige waarde aan het te kunnen? Want met de 
edele kookkunst is het in onze dagen droevig gesteld. 

De jonge dames stellen 
belang in allerlei zaken, zij 
schilderen en musiceren, 
zij turnen, schermen en 
spelen tennis of padel, zij 
studeren medicijnen of 
bedrijfskunde en volgen 
cursussen wijsbegeerte, ze 
hebben liefhebberij en tijd 
voor alles. Maar om aan het 
fornuis te staan? Bah, wat 
ordinair, wat ouderwets! Je 
krijgt zulke vuile handen en 
met al die uren in de keuken 
bederft je teint erdoor, weg 
mooie, bruine huid. 

Geen verstandig mens verlangt dat van een jonge dame 
om de helft van de dag aan het fornuis te staan, dat zij 
hoogst eigenhandig balletjes draait of de ossenhaas 
zal larderen. Met alle vragen, zoals, wat serveer ik bij 
de koffie? Wat ga ik koken voor lunch en het diner? Het 
valt te betreuren dat het gevoel voor het artistieke in de 
kookkunst zozeer op de achtergrond is geraakt. Ik hoef 
niet op de middeleeuwen terug te wijzen, toen dezelfde 
handen zich met het ‘ordinaire’ koken bezighielden, de 
mooiste borduurwerken uitvoerden, toen de wasem 
in de keuken de stembanden zo weinig schade deed 
dat deze nog geschikt waren voor de herderszangen 
van Luco Marenzio en voor de kerkliederen van Johan 
Sebastiaan Bach. 

Nee, tegenwoordig zijn er vrouwen -helaas te weinig- 
die even handig zijn aan het fornuis als aan de 
concertvleugel. Die in het klaarmaken van een koud 
buffet even bekwaam zijn als in het geven van een 
kritische beschouwing over een schilderij of een ander 
product van kunst of wetenschap, ja elk uur bewijzen 
dat het praktische met het ideële heel goed kan 
samengaan. Dat ten slotte alles en alles zijn oorsprong 
vindt in het willen, in de werkkracht en in de liefde. 

Waarom zouden vrouwen zich uitsloven als je voor een 
paar tientjes in een restaurant een vier of vijf gangen 
diner krijgt voorgeschoteld? 

Rotschop
Voordat je mij nu een rotschop gaat geven en terecht, 
zeg ik je nu dat het bovenstaande een citaat is, een 
extract uit het boek ‘Ik kan koken’ van H.M.S.J. de 
Holl, Directrice der Industrie- en Huishoudschool te 
Amersfoort en dateert uit 1911. Bij mijn ouders stond 
dit kookboek in de kast en ik snuffel er graag in. Toch 
zit er wel een kern van waarheid in wanneer we deze 
doortrekken naar deze tijd. Een overduidelijk bewijs 
is wel de gemaksvoeding die de supermarkten ons 
voorschotelen, de groenten en alle overige ingrediënten 
voor een andijviestamppot en een Indiase Curry vinden 
we in de regalen van alle supermarkten. Albert Heijn 
is ermee begonnen. Een stap verder is dat je zelfs een 
enorm aanbod vindt van kant-en-klaar maaltijden, 
alleen nog maar even wachten op het pingetje van de 
magnetron en bikken. Je hoeft er niet eens de deur voor 
uit, HelloFresh, Uitgekookt en Marley Spoon bezorgen 
de maaltijden voor een hele week bij je aan de deur. 

Van Leersum naar Ederveen
Als jongen van acht jaar oud verhuisde ons gezin van 
Leersum naar Ederveen. Mijn vader was goud- en 
zilversmid bij Gerritsen en van Kempen in Zeist. Hij 
kreeg een beroepsziekte, een zilververgiftiging, die naar 
ik heb begrepen niet door het zilver werd veroorzaakt 
maar door het gehalte aan nikkel in de legering. Van de 
twaalf kinderen, de broers en zusters van mijn moeder, 
hadden er tien een horecabedrijf. Van de Koning van 
Denemarken in Rhenen, Het Wapen van Leersum, tot 
Café Bert van Soest in Zeist, van de jongste en nog 
de enige levende broer van mijn moeder. Als jongetje 
verhuisde ik in 1963 van het redelijk liberale Leersum 
naar Ederveen. 

Chronische bronchitis
Mijn vader was op advies van de dokter met zijn ouders 
als baby van Leidschendam verhuisd naar de bosrijke 
omgeving van Leersum verhuisd omdat hij leed aan 
chronische bronchitis. Hij bloeide daar op, voetbalde 
op hoog niveau, zelfs tot drie maal toe, voor de oorlog, 
in het Nederlands Elftal. Maar in ‘Ederveen’ zit VEEN, 
veengrond dus en dat triggerde vrijwel meteen zijn 
astmatische bronchitis weer. Ik heb hem vanaf mijn 

achtste jaar alleen maar gekend als een lusteloze man, 
depressief, nooit in voor een spelletje, een fietstocht of 
een potje voetbal. Mijn moeder Frieda werkte van de 
vroege ochtend tot in de late avond.

Kroketten van Frieda
In de horecafamilie Van Soest werd het recept van de 
kroketten uitgewisseld zo ook aan ons. Deze kroketten 
waren in Ederveen en omgeving fameus. Deze werden 
gehaald vanuit de wijde omgeving, uit Veenendaal, 
Renswoude en zelfs uit Lunteren. Vanaf ongeveer mijn 
twaalfde jaar bereidde ik de kroketten en dat was een 
hele klus. Een paar keer per jaar maak ik nog kroketten 
volgens het familierecept, destijds met rundvlees van 
de slager tegenover ons, Frans van Hunnik. Onlangs 
heb ik deze kroketten nog gemaakt met kip, van 
kippendijen en eerder ook van garnalen. Ik wil het strikt 
geheime recept later met jullie delen want er is geen 
oom of tante meer die belang heeft bij het nog langer 
geheim houden. Als het gaat om de ingrediënten draait 
het om drie dingen, kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit.

Eenvoudige smaak
Ik heb een eenvoudige smaak, ik wil alleen het beste
Café Marktzicht was een eenvoudig café, maar op 
alle vlakken stonden kwaliteit en hygiëne hoog in het 
vaandel. Ik heb daar een tik van meegekregen en heb 
mij het credo van Oscar Wild aangemeten: ‘Ik heb een 
eenvoudige smaak, ik wil alleen het beste’. 

Begrijp mij niet verkeerd, ik vind truffel, ganzenlever, 
snoekbaars en ossenhaas heerlijk maar ik kan nog 
meer genieten van een eenvoudige speklap, hartig 
gebakken en ik koop dan altijd ééntje te veel want die 
is altijd zo lekker ’s avonds in stukjes als borrelhapje. 
Het beste hoeft dus helemaal niet duur te zijn, maar 
het moet wél de beste speklap zijn!

Kabeljauw met vanillesaus
Het weekend heb ik een saus gemaakt met vanille, met 
vanille? Dat doe je toch in zoete dingen? Het leek mij 
leuk om hier eens mee te experimenteren. Les extrèmes 
se touchent, ofwel de uitersten raken elkaar. Nog 
altijd blij met de Franse les van meester Enserink aan 
de MULO aan de Hertenlaan. Maak een simpele saus 
met crème fraîche, slagroom, een weinig milde azijn, 
peper en zout. Schraap een vanillepeul leeg en doe het 
schraapsel en de peul in de saus en zorg voor binding 
met aardappelzetmeel. Op laag vuur opwarmen en niet 
laten koken, vis de peul eruit. Doe er nog wat dragon 
overheen en serveer de kabeljauw met deze heerlijke 
saus. Smullen!
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Ik kan koken

De Marktzicht in Ederveen rond de jaren ‘70.
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Wat is jouw verhaal?
Dit was ons verhaal en natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar jouw verhaal!
Kom gezellig met je kind voor een kennismaking met rondleiding.
De contactadressen staan op de genoemde websites of op de www.proominent.nl

Wat is jouw verhaal?
Dit was ons verhaal en natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar jouw verhaal!
Kom gezellig met je kind voor een kennismaking met rondleiding.

Na
tuu

rWijsschool
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Lunteren
www.obsdesprong.nl

Sterk de wereld in!

Volop ontwikkeling op De Ericaschool!
Sinds augustus 2021 zĳ n wĳ  kandidaat IB World School. Wĳ  willen 
voor kinderen als een stapsteen naar de wereld zĳ n. Ons onderwĳ s 
wordt op een betekenisvolle en onderzoekende manier aangebo-
den, waardoor kinderen opgedane kennis verbinden aan wat zĳ  
kunnen betekenen in de wereld van nu en later. 

• Onderwĳ s voor de wereld van nu en later!
•  In groep 1 t/m 8 is er ruimte voor godsdienstonderwĳ s en 

wereldreligies, waarbĳ  zingeving en begrip voorop staan.
•  Samen met KindRĳ k bieden we een fi jne plek van opvang 

en onderwĳ s de hele dag voor ieder kind van 0 tot 13 jaar. 
Kĳ k gerust op www.kindrĳ k-ede.nl 

•  Van harte welkom op onze open dag op 11 mei! 

Nieuwsgierig geworden? Volg ons ook op Facebook of Instagram
@ericaschool Otterlo  of bel naar 0318 595077.  

Hoofd (kennis en gezond gedrag): Kinderen groeien uit 

tot zelfstandige en zelfredzame mensen. Wĳ  bieden een 

goed basisniveau van rekenen, taal en spelling, waarbĳ  

wĳ  ieder kind uitdagen het beste uit zichzelf te halen. 

Ons kleinschalige karakter zorgt voor veel persoonlĳ ke 

aandacht.

Hart (Wederzĳ ds respect en samenwerking met omge-

ving): Wĳ  denken en handelen vanuit het hart. Respect 

en begrip voor elkaar is van belang om op een fi jne 

manier met elkaar te leren, te spelen, te werken en met 

verschillen om te kunnen gaan. 

Handen (ateliers en excursies): Als cultuurprofi elschool 

dagen wĳ  kinderen uit hun expressieve vaardigheden 

te benutten en talenten te ontdekken. Wĳ  halen de we-

reld de school in en gaan op excursies om te ontdekken. 

Leren door te doen en te ervaren!  Nieuwsgierig? Maak een afspraak voor kennismaking

door een mail te sturen naar: l.vellinga@proominent.nl

Volg ons op facebook: @obsDeRoedelOp vrĳ dag 1 april, woensdag 18 mei en 

dinsdag 21 juni zĳ n onze open dagen.
Je bent van harte welkom! 

Sinds oktober 2021 is De Sprong een NatuurWĳ s-

school. De natuur de school in, de school de natuur in. 

•  Kinderen hebben ruimte om op leerpleinen te 

werken;

•  Kinderen verwonderen zich en ervaren de verbon-

denheid tussen mens en natuur (hart); 

•  Kinderen doen basiskennis op over de natuur door 

zelfontdekkend leren (hoofd); 

•  Kinderen zĳ n vaardig in het verblĳ ven in de natuur, 

spelen in de natuur en zorgen voor de natuur 

(handen).

De VoorSprong: 

het peuterplein (2-4 jaar) 

waar kinderen spelen, 

leren en ontdekken 

BSO De SuperSprong: 

voor- en naschoolse opvang. 

Ben je nieuwsgierig?

Kĳ k op de website voor de open dagen

Volg ons op facebook: @obsdesprong

Stapsteen 

naar de wereld

Harskamp
www.roedel.nl
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Wijkteam De Dorpen komt bij u langs
In uw wijk gebeurt van alles. Misschien wel dingen waarover u een mening hebt of waarvoor u zich 
wilt inzetten. Bijvoorbeeld het groen in uw straat of de veiligheid in uw wijk. Of de mogelijkheid om 
er te sporten. Of hulp die u nodig hebt of juist wilt bieden. Wilt u daarover verder praten? Of heeft u 
tips of ideeën om uw buurt mooier, beter of veiliger te maken? Dan kunt u terecht bij het wijkteam voor 
advies en praktische hulp. Zo zetten u en het wijkteam zich samen in voor de leefbaarheid in uw wijk.

Voor de ontmoeting met u komt het wijkteam langs in de dorpen. In het schema hieronder ziet u waar 
en wanneer u hen kunt vinden. Kom vooral langs! 
Lunteren Nieuwe erf, maandag 12.30-13.30 uur (4 april, 2 mei, 13 juni, 4 juli).  Ederveen 
parkeerplaats de Zicht, Vrijdag 11.30-12.30 uur (8 april, 13 mei, 17 juni, 15 juli). Harskamp Parkeerplaats 
de Plus maandag 12.00-13.00 uur (16 mei). Wekerom Edeseweg voor de Coop Maandag 13.15-14.15 
uur (20 juni). Otterlo de Aanloop/school, Maandag 14.30-15.30 uur (25 april, 18 juli)

Wie zijn het wijkteam?
Het wijkteam bestaat uit een aantal wijkwerkers van verschillende organisaties. Welke organisaties dat 
zijn staat op ww.ede.nl/wijkteams. Daar leest u ook waarvoor u bij hen terecht kunt. Het wijkteam is 
elke dag in de wijk aanwezig en heeft er contact met bewoners, organisaties en verenigingen. Zo weten 
de wijkwerkers wat er speelt en kunnen ze helpen als dat nodig is.

Contact met het wijkteam
Voor contact met het wijkteam belt u naar 14 0318. Of mail ons via dedorpen@ede.nl. 

Ede Doet bonnen
Een week geleden zijn de Ede Doet bonnen 
uitgedeeld. In dit artikel vindt u twee 
initiatieven die het geld van de bonnen goed 
kunnen gebruiken.

Kulturhuus De Hooge Valk
Al jaren is er de wens om voor het Kulturhuus 
De Hooge Valk een fietslabyrint aan te schaffen. 
Een fietslabyrint maakt het fietsen leuker. Mensen 
die niet zelfstandig meer kunnen fietsen kunnen 
met een fietslabyrint virtuele fietstochten maken 
en toch de wereld ontdekken. De realistische 
fietservaring brengt de buitenwereld naar binnen. 
Ook voor al onze bezoekers een hele fijne actieve 
manier om op de fiets weer eens naar plaatsen 
in Nederland te gaan waar ze misschien al heel 
lang niet meer geweest zijn. En het stimuleert 
om door te blijven fietsen. Want de prachtige 
beelden en geluiden zorgen voor een realistische 
fietservaring. Een fietslabyrint bestaat uit een 
beeldscherm en software op een verrijdbare 
standaard die aan een bewegingstrainer kan 
worden gemonteerd. Als Kulturhuus willen we 
graag sparen voor een fietslabyrint d.m.v. de 

wijkwaardebonnen van Ede-Doet. We willen 
de fietslabyrint zo breed mogelijk in zetten in 
ons Kulturhuus, zodat alle bezoekers van De 
Hooge Valk er gebruik van kunnen maken. 
Helpt u mee sparen door de Ede-Doet bonnen 
bij het Kulturhuus in de Valk in de brievenbus 
te doen? Deze hangt buiten aan de muur naaste 
de hoofdingang (kant van de Hoge Valkseweg). 
Ook kunt u de bon in een brievenbus doen bij ’t 
Schuurtje, deze hangt binnen in de winkel.

Pleisterplaats langs de Wallenburg
Voor de aanleg en inrichting van een rustplek 
aan het klompenpad (Turfvelderpad) in 
Ederveen ter hoogte van het pas gebouwde 
jongerenhuis hebben we al een behoorlijk bedrag 
binnengekregen (waarvoor hartelijk dank), maar 
we zijn er nog niet helemaal.

Graag vragen wij u om (weer) mee te doen en 
uw cheque te doneren voor dit mooie plekje.U 
kunt dit doen: Door de cheque te deponeren in de 
box bij de PLUS of in de box in bij Van Lagen/
groenten en fruit. Digitaal op de site van ‘Ede 
doet’, www.ededoet.nl. Of de cheque te bezorgen 
op Hoofdweg 116 bij familie Dorresteijn.

LUNTEREN – De tegelroute van Lunteren telt inmiddels zo’n zestig tegels. Deze zijn te 
vinden door het gehele dorp. De tegels verlevendigen de panden en zijn speciaal ontworpen en 
gemaakt voor het betreffende pand. Vaak heeft het ontwerp een link met de activiteiten van het 
desbetreffende pand. De eerste tegel werd in 2010 geplaatst. 

Bij een groep kunstenaars uit Lunteren ontstond het idee om een speciale Tegelroute Lunteren te 
ontwikkelen. In samenwerking met het Nederlands Tegelmuseum Otterlo en in overleg met de 
Dorpsraad werden de tegeltableaus gerealiseerd. Een speciale folder geeft informatie over de tegels en 
de maker ervan. Op www.lunteren.com/tegeltableaus is uitgebreider informatie te vinden.

Sinds zaterdag 16 maart worden de tegels voorzien van een QR-code. Zodat de bezoeker ervan  direct 
de uitleg van de betreffende tegel op de smartphone kan aflezen.
De eerste QR-code werd geplaatst bij het Westhoffhuis, door Cor van Soest en Liesbeth Scoorl, 
beiden lid van de Tegelroute commissie.

Dirk van Wikselaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau

HARSKAMP - De heer D. van Wikselaar uit Harskamp is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester Ren  Verhulst heeft hem op vrijdag 25 maart de versierselen 
opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van zijn afscheidsreceptie bij de voetbalvereniging SV 
Harskamp.Dirk werd in de zomer van 1970 lid van SV Harskamp. Hij begon met het voetbalspel bij de 
junioren. Hij voelde zich al snel thuis en werd op twintigjarige leeftijd gevraagd om zitting te nemen 
in het dagelijks bestuur van de sportvereniging. Na zestien jaar secretaris te zijn geweest heeft Dirk de 
voorzittershamer opgepakt, die al ruim drie jaar op de bestuurstafel lag. Hij werd de elfde voorzitter 
van SV Harskamp.

Naast zijn bestuurlijke taken heeft Dirk binnen de vereniging zo ongeveer elk denkbare functie verricht 
van schoonmaker tot scheidsrechter. Nu is hij het vaste gezicht van de vrijdagmiddagploeg, die 
wekelijks onderhoudsklussen verricht bij de accommodatie.

Dirk heeft ook in het bestuur gezeten van De Spil en de Belangen Edese Voetbalverenigingen. Verder is 
hij al jaren vrijwilliger bij de stichting Tractor Pulling Harskamp, tijdens de viering van Koningsdagen 
en het uitje van het Harskampse senioren-comit.

LUNTEREN - Op Donderdag 24 maart was Arie van Middendorp 40 jaar in dienst bij Coöperatie 
'De Valk Wekerom' UA.  

Als 19 jarige jongen moest hij in de Achterhoek een bandkoeler ontmantelen en weer opbouwen in De 
Valk. Het werken in De Valk beviel hem zo goed dat hij ons niet meer heeft verlaten! 

Arie van Middendorp 40 jaar in dienst bij Coöperatie

Lange dagwandeling, Wekeromse Zand
WEKEROM - De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 2 
april 2022 een lange dagwandeling naar de Goudsberg. Wist je dat het middelpunt van Nederland 
precies op de Goudsberg ligt? Tijdens deze lange afstandswandeling (ongeveer 18 km) nemen de 
boswachters je vanaf het Wekeromse Zand mee naar dit punt. 

Via het Luntersche Buurtbosch gaat de tocht weer terug naar Het Wekeromse Zand. Tijdens de 
wandeling worden historische hoogtepunten aangedaan, zoals de celtic fields, de ijzertijdboerderij, 
de Germaanse put, de zandgroeve en een oude Hessenweg. Een heerlijk afwisselende tocht en een 
aanrader voor fanatieke wandelaars. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 10.00 uur. Duur: ca. 6 uur. Afstand: ca. 18 km.
Deelname: 5,00 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Opmerking: een goede conditie en stevige wandelschoenen zijn noodzakelijk. Neem zelf lunch en 
drinken mee voor onderweg.
Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

Lange dagwandeling Sysselt paradijs.                                                                        Foto: Jennie Burgers

Cor van Soest kijkt toe hoe Liebeth Schoorl de QR-code bevestigd.                          Foto: Henk de Rooy’

Tegelroute Lunteren en QR-code: ideale combinatie
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BELEEF HET GEVOEL VAN VRIJHEID ,  
HUUR EEN CAMPER

DEYS SERVICE B.V. 
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Werkzaamheden
Groot onderhoud N310 – Harskamp 

Tussen 31 maart 2022 en eind juni 2022 voert provincie Gelderland 
groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting 
met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maat-
regelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en meer groen aan 
te brengen. Vanwege een langere levertijd van het benodigde materiaal, 
is de planning van de werkzaamheden bijgesteld.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden starten op donderdag 31 maart 2022. Om de 
bereikbaarheid van Harskamp en van de direct aanwonenden 
hulpdiensten en het busvervoer zo optimaal mogelijk te houden voeren 
we de werkzaamheden uit in verschillende fasen. Een overzicht van 
de bijgestelde planning en de verschillende fasen staat op onze website: 
https://www.gelderland.nl/N310-Harskamp

Werkzaamheden in de avond en nacht
De werkzaamheden in de bebouwde kom van Harskamp voeren we 
grotendeels in de avond en nacht uit. Tijdens de werkzaamheden sluiten 
we de weg af. Dat is veiliger voor de weggebruikers en de werkers aan de 
weg. Het asfaltonderhoud in de avond en nacht staat nu gepland van 
maandag 9 mei t/m zaterdagochtend 14 mei 2022. De keuze voor het 
werken in de avond en nacht hebben we in overleg met Harskamps Belang, 
ondernemers van Harskamp en de gemeente Ede gemaakt. De voornaamste 
reden voor de keuze is om Harskamp overdag bereikbaar te houden. 

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op 
https://www.gelderland.nl/N310-Harskamp. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het 
Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per 
e-mail provincieloket@gelderland.nl.
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VV Lunteren
Thuiswedstrijden  

08:30 Lunteren JO10-2 - SV Otterlo JO10-1  
08:30 Lunteren JO9-2 - Blauw Geel ‘55 JO9-3JM  
08:30 Lunteren JO8-2 - DTS ‘35 Ede JO8-5  
09:00 Lunteren JO11-3 - Fortissimo JO11-2  
09:30 Lunteren JO13-1 - DVSG JO13-1  
10:00 Lunteren JO9-3 - SV Otterlo JO9-1  
10:00 Lunteren JO8-1 - Swift ‘64 JO8-1  
11:00 Lunteren JO15-2 - ONA ‘53 JO15-2  
11:00 Lunteren MO15-1 - Victoria Boys MO15-2  
12:00 Lunteren JO19-1 - Hoevelaken JO19-1  
13:00 Lunteren 7 - Uchta 4

Uitwedstrijden 
 
08:30 SDV Barneveld JO11-2 - Lunteren JO11-1  
08:30 Blauw Geel ‘55 JO8-5 - Lunteren JO8-3  
09:00 Rood-Wit ‘58 JO9-1 - Lunteren JO9-1  
09:00 Union MO13-1 - Lunteren MO13-1  
10:00 Blauw Geel ‘55 JO10-3 - Lunteren JO10-3  
10:15 DTS ‘35 Ede JO15-2 - Lunteren JO15-1  
10:30 SKV JO11-2 - Lunteren JO11-2   
11:15 SDV Barneveld JO13-4 - Lunteren JO13-2  
12:30 vv Ede/Victoria 3 - Lunteren 4  
12:30 Blauw Geel ‘55 JO19-2 - Lunteren JO19-2d  
14:30 Lelystad ‘67 1 - Lunteren 1   
14:30 Veensche Boys 8 - Lunteren 6   
15:00 SDS’ 55 2 - Lunteren 2   
15:00 ESA 45+1 - Lunteren 45+1

Advendo ‘57
Thuis:

08:30 Advendo’57 JO12-2 - Kesteren JO12-2
10:00 Advendo’57 JO11-1 - SDV Barneveld JO11-3
15:00 Advendo’57 4 - WAVV 4 
10:00 Advendo’57 JO14-1 - Oene JO14-1
12:00 Advendo’57 JO19-2 - Ede/Victoria JO19-1
15:00 Advendo’57 7 - SDS’55 4 
10:00 Advendo’57 MO19-1 - Sparta Nijkerk MO19-1
15:00 Advendo’57 5 - WAVV 3 
10:00 Advendo’57 JO9-2 - Fortissimo JO9-2
    
Uit

08:30 DTS Ede JO11-7 - Advendo’57 JO11-2
09:00 FC Jeugd JO9-1 - Advendo’57 JO9-1
10:30 ONA’53 JO17-1 - Advendo’57 JO17-1
11:15 DVV JO12-1 - Advendo’57 JO12-1
11:45 Hoevelaken 2 - Advendo’57 2
13:00 Bennekom 3 - Advendo’57 3
13:00 Unitas’28 JO14-1 - Advendo’57 JO14-2
14:30 Stroe 1- Advendo’57 1
15:00 SKV 7 - Advendo’57 8
15:00 Sparta Nijkerk JO19-2 - Advendo’57 JO19-1

Champions League 

09:00 Poule A - vv Woudenberg
09:00 Poule B - sv De Valleivogels
08:30 Poule C - FC Driebergen

SDS ‘55
Thuis:

15.00 SDS 1  - Barneveld 1
15.00 SDS 2  - Lunteren 2
11.30 SDS JO19-1 - Pr. Bernhard/Vel. Boys JO19-1
10.30 SDS MO15-1 - SDVB MO15-1
10.15 SDS JO12-1 - Epe JO12-2
09.00 SDS JO11-1JM - Tersch. Boys JO11-2
09.00 SDS JO9-1JM - Driel JO9-2
09.20 SDS JO7-1 - Redichem JO7-2JM

Uit

12.00 Wageningen 3 - SDS 3
15.00 Advendo 7 - SDS 4
14.30 DFS 5  - SDS 5
13.00 Hoevelaken VR1 - SDS VR1
09.00 CHRC JO7-1 - SDS JO7-1
09.10 ONA JO7-1 - SDS JO7-1

Koersbal
 
De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum De Schakel 
van maandag 21 maart is:
 
Annette v/d Wind – 16 punten, Riek Pol – 16 punten
Marie v/d Top – 16 punten, Ada Brouwer – 12 punten
Mies Ruttenberg – 11 punten, Rita Kelderman – 10 punten
Geesje v/d Berg – 9 punten, Nel Veenendaal – 5 punten
Annie Landlust – 4 punten, Marjan v Donkelaar – 2 punten

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 24 Maart van 
“De Kastanjehof” in het
Kulterhus in Wekerom.
 
Helmert v.Voorthuizen – Jannie Broekhuizen 14 pt.,
Evert v.Butselaar – Geertje Theunissen 13 pt.,
Jaap v.d.Krol – Coos v.Laar 13 pt.,
Dicky v.Voorthuizen – Bertus Broekhuizen 12 pt.,
Dik v.Dijk – Gerrit d.Wit 11 pt.,
Jannie Meulenkamp – Wijntje Heij 10 pt.,
Kees Meulenkamp – Jannie v.d.Broek 5 pt.,
Teus Roelofsen – Corrie v.d.Krol 4 pt.,
Henk v.Lagen – Ger v.d.Berg 4 pt.,
 

SPORT
PROGRAMMA/UITSLAGEN

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Wo 30 maart, 14:00 uur  
WANDELING MET BOSWACHTER 
OVER LANDGOED KLEIN BYLAER 
BARNEVELD 
www.glk.nl 
_______________________________ 
Do 31 maart  
Cursus - GRENZEN AANGEVEN 
voor mantelzorgers. 
Opgeven: 0318 – 208080 
Galvanistraat 1, Ede 
www.malkander-ede.nl 
_______________________________ 
Vr 1 april, 16:00 uur  
SEISOENSOPENING MOSSEL 
www.boerderij-mossel.nl 
_______________________________ 
Vr 1 en 15 april, 20:00 uur  
KLAVERJASSEN & JOKEREN 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
_______________________________ 
Za 2 april, 09:00 tot 16:00 uur  
LAATSTE KOOPJESDAG 
i.v.m. verhuizing 
Brocante Mamaria, Meulunterseweg 70a 
_______________________________ 
Za 2 april, 10:00 uur  
LANGE DAG WANDELING  
18 km. Vooraf reserveren. 
www.glk.nl/excursies/ 
_______________________________ 
Za 2 april, 11:00 uur  
WE GAAN PLOEGEN!!! 
Door liefhebbers en eigenaren van  
oude tractoren. 
Hoek Harskamperweg / Topperweg 
www.16kmclub.nl 
_______________________________ 
Za 2 april, 20:00 uur  
Film - OOST WEST... 
Door kunstzinnige werkgemeenschap 
waarbij dagbesteding geboden wordt aan 
mensen met een hulp-, of zorgvraag. De 
nadruk ligt op de groep met een 
verstandelijke beperking. 
Akoesticum, Nwe Kazernelaan 2, Ede 
www.momotheaterwerkplaats.nl 
 

_______________________________ 
Ma 4 april, 14:00-16:00 uur  
BINGO 
Dorpshuis De Zicht, Marktplein 10, 
Ederveen 
_______________________________ 
Di 5 april, 20:00 uur  
BEVRIJDING VAN EDE EN  
DE DORPEN in april 1945 
Lezing door Gerard Gijsbertsen.  
Culturele Kring in Westhoffhuis 
_______________________________ 
Za 9 april, 09:30- 11:00 uur  
PLANTEN RUILBEURS 
Groei & Bloei 
Het Knorrehuus, Lunterseweg 67 
_______________________________ 
Za 9 april, 10:00-15:00 uur  
ROMMELMARKT DE VALK 
Hoge Valkseweg 55, De Valk 
_______________________________ 
Di 12 april t/m za 7 mei  
LENTESFEERWEKEN 
Briellaerd, Plantagelaan 20, Barneveld 
www.briellaerd.nl 
_______________________________ 
Di 12 april, 20:00 uur  
JUGENDSTIL - KUNSTSTROMING  
TUSSEN 1880 en 1914 
Lezing door kunsthistorica Wendy 
Fossen. 
Culturele Kring in Witte Kerkje 
_______________________________ 
Vr 15 april, 12.00 uur  
BINGO MET LUNCH 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
_______________________________ 
Zo 17 april, 14:00 uur  
PAASPRAISE 
Liederen zingen o.b.v. muziekkorps  
van het Leger des Heils. 
Marktplein, Ede 
www.paaspraise-ede.nl 
_______________________________ 
Ma 18 april  
HENGSTENSHOW 
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1 
_______________________________ 
Di 19 april, 20:00 uur  
POMPEÏ - NIEUW ONDERZOEK IN  
DE OUDE STAD EN HERCULANEUM 
Lezing door kunsthistorica N. de Haan. 
Culturele Kring in Witte Kerkje  
 

www.wegwiesinlunteren.nl 



Te huur winkelruimte 
en opslag te Ederveen
Centraal gelegen in Ederveen ligt de 
voormalige bloemisterij van Van de 
Meent. Geschikt voor detailhandel 
en/ of opslag. 
Bedrijfs-/winkelruimte 270m2 
geschikt voor detailhandel.
Inclusief 650 m2 buitenterrein.

Voor inlichtingen: 06-53 7411104.

Let wel: geen woonbestemming.

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

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

 www.deteakschuur.nl

Specialist in teak meubelen
Groot aanbod in nieuwe en gebruikte

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

Op andere dagen alleen op afspraak.

De Teakschuur

NIEUWE & OCCASION FIETSEN
ONDERHOUD & REPARATIE

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN
WWW.FIETSSERVICEDEVALK.NL

Te koop gevraagd: 

Oude en gebruikte 
caravans

 
Tel. 06 - 12 03 85 

53

29 maart

Wim, ouwe vrijgezel.
Van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag!

DV Vrijdag 1 April hopen onze ouders 40 jaar 
getrouwd te zijn. We zijn hier dankbaar voor, 
en wensen hen samen nog vele gezonde 
jaren toe.
               Kaartje sturen?      
               Lage Valkseweg 82

6733 GD Wekerom

Liefs van jullie kinderen & kleinkinderen

Wij zijn op zoek naar een scholier:
 -die het leuk vindt om buiten te werken
 -die het leuk vindt om met honden en andere dieren om te gaan
 -die graag zijn handen uit de mouwen steekt
 -die de hele zaterdag beschikbaar is en extra dag(en) in de vakanties

Vragen, interesse? 
Wij zijn benieuwd naar je, neem contact met ons op!
Janny Koudijs 0318-461070/06-45841937
Bernersennen kennel Van de Berjanko Wekerom www.vandeberjanko.nl

Werkende alleenstaande man zoekt HUURWONING in het buitengebied,
Liefst met schuur/garage en tuin voor onbepaalde tijd.

Willem 06- 26 154 931

Hulp in de huishouding gezocht in Lunteren voor 2 tot 3 uur per week.  
Samen bepalen we de werktijden. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met 06-20438651 of 06-51314452. 

Tuin hulp gezocht.

Zaterdagochtend van  9 
tot 12.Vijfsprongweg, 
Lunteren
Lijkt je dit wat, neem dan 
contact op met
06 122 132 25.

Verloren 
Regenjas, 
merk: happyrainy days, 
kleur:antraciet/ grijs 
bloemmotief.

06 31160350

Verloren 
Zondag 27 maart,
In - of nabij Het Buurtbos 
, een metaalkleurig 
herenhorloge.
Veenweg 48, Lunteren

Telefoon: 0683584815

EIGENTIJDSE KLEDING IN MOOIE, FRISSE KLEUREN!
VOORJAARSCOLLECTIE

 Zorgcentrum Eureka
Otterlo

DONDERDAG 31 MAART
VERKOOP VAN 10.00 - 12.00 UUR

Gratis toegang én modeshow op een groot scherm! 
Bekijk onze collectie ook op 

www.doorduynmode.nl

Gezocht 
hulp in de 
huishouding in 
Lunteren, voor 
een ochtend in 
de week. 

Tel. 06 5054 0093

Pasfoto’s met goedkeuringsgarantie voor alle landen!

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

Bel 06-50837903 om een afspraak
te maken op donderdag 7 april
tussen 17:00 en 20:00 uur bij:

Het Westhoffhuis
Dorpsstraat 28 Lunteren

Officiële
pasfoto’s,

direct klaar!

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

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



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Prop. R. Folmer 
(Ede), 18.30 uur: Ds. B. Jongeneel

Hersteld Hervormde Gemeente Lunte-
ren Bethelkerk (De 
Haverkamp 1): zo: 09.30 
uur: Ds. J.A. Klooster-
man, 18:30:  Ds. L.G. de 
Deugd Zie ook: www.
hhglunteren.nl.
Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 
10.00 uur: ds. H.V.van 
Ginkel, (Vreeland), 19.00 
uur: ds. R.G. vd Zwan 

(Amersfoort)
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. J. Steenkamp, 19.00 uur, ds. J. Steenkamp 

Molukse Evang. Kerk: zo: 10.00 uur: pnt 
M.J. Gerrits 

Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Ivo de 
Jong (viering)

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. P. Jager (Barneveld), 18.30 uur: Ds. 
H. Russcher (Veenendaal).

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: kand. M. Diepeveen , 18.30 uur: kand. 
W.J. Korving

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. G. van Wolfswinkel (Ever-
dingen), 15.30 uur: Ds. L. Plug 
(Barneveld) 

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. G.R. 
Mauritz, 18.30 uur: ds. E. Gouda
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Dhr. K. Hoogen-
doorn (Amersfoort)

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

Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.30 
uur: leesdienst, 15.30 uur: ds. ds. F. 
Mulder.

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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1 April..grap!
Zijn de scheetkussens al binnen en 

ligt er al een rauw ei bij u op de 
stoel? Deze week is het 1 april dus 

berg u maar. Sinds de zestiende 
eeuw hangen we de lolbroek uit en 
vieren we het overal. In Frankrijk 

en België met papieren vissen, 
stiekem op elkaars rug geplakt, en in 
Ierland gaat de grap per brief.In de 
Spaanstalige wereld is het de grap 

dat zij deze dag van de onschuldige 
kinderen op 28 december vieren. 

Heus geen grap!

Woensdag 30 maart 2022 Pagina 15

PREEKBEURTEN
ZONDAG 03 APRIL 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 

Bruidspaar vanharte gefeliciteerd!

Bouwbedrijf van Middendorp 
feliciteert Daniël en Esther van harte 
met hun huwelijk op 1 april.

Daniël is een man van stille wateren, diepe gronden. 

Een harde werker die ook kan genieten van het 

leven. Dat zie je aan de glimlach op zijn gezicht. Een 

stabiele factor waar je op kan bouwen. Van Barneveld 

verhuist hij voor de liefde naar Wekerom. Hier is Esther, 

verpleegkundige in opleiding, geboren en getogen. Hun 

vrijstaand geschakelde eigen woning zorgt straks voor 

een warm thuis voor het nieuwe stel.

Namens al je enthousiaste collega’s van Van 

Middendorp wensen we jullie een prachtige dag en het 

allerbeste voor jullie huwelijk toe!

Wilt u Daniël en Esther feliciteren met een leuk gebaar of een kaartje?

Dan kunt u deze sturen naar het volgende adres:

Van Delenerf 10 • 6733 AZ Wekerom

Daniël & Esther
trouwen D.V. vrijdag 1 april

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

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Campina Vla Alle pakken à 1 liter, 
romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
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combineren mogelijk
2 stuks**** 
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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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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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 
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totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Geldig in week 45 zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

 

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

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

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!

13/22 
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 13
zondag 27 maart t/m 
zaterdag 2 april 2022

PLUS 
Nederlandse 
Handperen 
Conference 
of handappels 
Jonagold 
Los

Optimel 
Drinkyoghurt
Alle pakken à 1 liter, 
uit de koeling

1.59

Per pak

11..--Coca-Cola 
of Fanta  
Alle flessen à 1 liter

of handappels 

Per kilo

11..--

1.75 - 1.89

Per fl es

11..--

Alle
Maaslander 
Kaas
Maaslander 

1.28 - 1.71

Per 100 gram

11..--Witte Reus 
Toiletblok
Alle enkelpakken

2.99 - 3.69

Per pak

11..--
TOT 72% KORTING 

Pickwick 
Lekker fris 
Alle varianten 
of 1-kopsthee 
Fruit, groen, rooibos, 
kruiden, spices, 
joy of tea of super blends, 
alle doosjes à 15-20 stuks

1.29 - 2.09

Per doosje

11..--
TOT 52% KORTING 

PLUS 
Culinaire beenham
Naturel, honing-mosterd 
of bourgondisch

Culinaire beenham
Naturel, honing-mosterd 

1.09 - 1.30

Per 100 gram

11..--
GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

Bestel met de 
PLUS app of 
op plus.nl.

*Uitgezonderd 
PLUS Express

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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