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‘15 jaar voor het laten zien van de Molukse vlag’
LUNTEREN - Om aandacht te 
vragen en geld op te halen voor 
Molukse politieke gevangenen in 
Indonesië, die veelal zonder eerlijk 
proces vastzitten, organiseert de 
Molukse motorclub Sahabat en de 
mensenrechtenorganisatie PAK de 
jaarlijkse ‘Peringatan Ride Out’ 
door verschillende Molukse wijken 
in Nederland aan te doen. Dit jaar 
waren Moordrecht, Lunteren en 
Barneveld aan de beurt.

Deze drie wijken maken onderdeel uit 
van 68 Molukse wijken in Nederland, 
waar nog steeds een groot gedeelte 
van de Molukse Nederlanders woont. 
De samenhorigheid in deze wijken 
is groot, zo is er in bijna iedere 
wijk een Molukse Kerk, stichting/
buurthuis en tegenwoordig ook 55+ 
woningen voor ouderen. Van jong tot 
oud zijn ze betrokken. In Lunteren 
werd deze georganiseerd door de 
“werkgroep Peringatan Ride Out 
2022”. Hierin hebben zitting; Michael 
van Dommelen en Daniella Loppies, 
beiden bestuurders van stichting Ana-
Upu en Petrus Pesulima bestuurslid 
van de Molukse Wijkraad Lunteren. 
De werkgroep heeft samen met heel 

veel vrijwilligers uit de Molukse 
gemeenschap Lunteren/Ede hun 
schouders eronder gezet om deze 
gedenkwaardige dag te doen slagen, 
wat hun uiteindelijk ook gelukt 
is. Tijdens de tocht van afgelopen 
zaterdag, dat ieder jaar precies twee 
weken voor de RMS-proclamatie dag 
wordt georganiseerd, waren er veel 
RMS-vlaggen te zien en was de trots 
en samenhang goed voelbaar.

Politieke gevangenen
Toch zijn deze uitingen niet in de 
hele wereld vanzelfsprekend. Zo 
wordt iedere RMS-uiting in Indonesië 
streng bestraft. In 1998 ontstond er 
onrust op de Molukken, dat vanuit de 
top van het Indonesische leger werd 
geregisseerd. In 2007 werd een grote 
groep Molukkers opgepakt, nadat 
zij bij een bezoek van de toenmalige 
president Yudhoyono aan Ambon 
onaangekondigd een traditionele 
Molukse krijgsdans opvoerde en 
hierbij de RMS-vlag toonden. Voor 
enkel het tonen van de RMS-vlag 
kregen zij, na te zijn mishandeld en 
gemarteld, allen een gevangenisstraf 
van 10 tot 15 jaar. Petrus legt uit dat 
hij het strenge beleid tijdens zijn vele 

reizen zelf heeft ondervonden. “Het 
is wel wat beter geworden, maar 
vroeger moest je je tijdens je verblijf 
dagelijks melden bij het politiebureau 
en doorgeven bij welke familie je 
verblijft.” Maar ook tegenwoordig 
kunnen kleine vergrijpen je duur 
komen te staan.  

De opbrengsten van de tocht en de 
inzamelingsacties hieraan vooraf zijn 
dan ook voor humanitaire hulp aan 
deze gevangenen en hun familie. Niet 
alleen door gevangenschap probeert 
de Indonesische regering de Molukse 
identiteit te onderdrukken. “Als jij 
verdacht wordt van RMS-activiteiten 
wordt ook vaak je baan en daarmee je 
inkomen afgepakt. Dus uit angst voor 
armoede laten de meeste mensen het 
wel”, legt Petrus uit. Ondanks zijn vele 
grondstoffen is er op de Molukken 
veel armoede en is het één van de 
armste provincies van Indonesië. 
“Het is niets minder dan roofbouw 
wat er, door de Indonesische overheid 
en de militaire top, op de Molukse 
gronden en wateren wordt gepleegd.” 
Volgens Petrus is de onderdrukking 
vanuit de overheid vooral op basis 
van commercieel gewin en leeft 
dit sentiment veel minder onder de 
gewone Indonesische bevolking. 
“Laatst was ik op Bali en daar sprak 
ik lokale mensen en vertelde ik dat 
mijn voorouders van de Molukken 
kwamen, en daar werd heel positief op 
gereageerd”, vult Michael aan. Petrus 
vult aan: “hieraan kan je de conclusie 
trekken dat enkel de corrupte 
Indonesische elite er baat bij heeft 
om de huidige politieke/economische 
situatie, koste wat het kost, in stand te 
houden!” Doneren kan nog via 
www.peringatanrideout.nl.

EDERVEEN - Wat fijn dat er weer 
op traditionele wijze Koningsdag 
gevierd kan worden.

Het programma
Om half 10 willen we enkele 
Oudhollandse liederen en uiteraard 
ons volkslied zingen op het Marktplein 
voor de Zicht. Er zal deze keer geen 
optocht gelopen worden omdat we 
s’middags gezellig met z’n allen 
gaan happen en stappen. Vanaf 12 
uur start er een wandeltocht vanaf de 
Brinklanderweg 3 te Ederveen. (Evers 

straalbedrijf)Tijdens deze wandeltocht 
zullen er verschillende hapjes en 
een drankje worden uitgereikt.Bij 
terugkeer staat er een frietkraam waar 
alle deelnemers een friet met snack 
krijgen.
Tevens is er dan gelegenheid om dan 
gebruik te maken van het terras terwijl 
de kinderen zich vermaken op het 
luchtkussen.

Deelname kan tegen betaling van € 
2,50 per persoon. Voor kinderen tot 5 
jaar hoeft niet worden betaald

Verbouwing receptie en winkeltje Bosbad Lunteren

LUNTEREN - Deze week wordt een 
begin gemaakt met de verspreiding 
van nummer 7 van Wegwies in 
Lunteren. Het is voor het eerst dat 
het tijdschrift van de eigen pers van 
drukkerij AMV is gerold en dat is 
een felicitatie waard. 
 
Maar dan het grote nieuws: onlangs 
heeft Wegwies de domeinnaam www.
lunteren.nl in de wacht gesleept. Het 
is de bedoeling dat alle voor inwoners 
én bezoekers belangrijke informatie 
over het dorp Lunteren volledig en 
overzichtelijk digitaal op de kaart 
komt te staan. Deze ontwikkeling gaat 
het hele dorp aan.
 
De nieuwe uitgave van het blad is het 
eerste nummer geworden met een echt 
thema. En dat thema luidt: Lunteren 
vanuit de lucht. Luchtfotograaf Jan 
van Uffelen, een van de medewerkers 
van het tijdschrift, heeft in een 
helikopter heel wat rondjes boven 
het dorp gevlogen om enkele 
markante plekken van Lunteren voor 

toekomstige generaties vast te leggen. 
Wegwies 7 staat daarom bol van de 
fraaie luchtfoto’s, zodat het blad een 
heerlijk bewaarnummer is geworden.
 
Zoals altijd zijn de verhalen in het 
tijdschrift zeer gevarieerd, al fungeren 
natuur, cultuur en historie vaak als 
een gezamenlijke rode draad. Zo 
verhaalt het coverartikel over de 
inmiddels onmisbare snelweg de 
A30, doet het schildersechtpaar Jan 
en Alide Bouwsema een boekje open 
over hun eeuwigdurende zoektocht in 
de kunst, en verrast natuurfotografe 
Regina Pas met haar beeldverhaal 
over opgroeiende steenuiltjes. En 
wie vermoedt dat klederdracht op de 
Veluwe en dus ook in Lunteren vooral 
opvalt door haar soberheid, heeft 
gelijk. Enrico en Anja Karsten leggen 
uit hoe dat komt. 
Nieuw ten slotte zijn de pagina’s met 
een antwoord op die ene vraag: Wat 
zullen we (in Lunteren en omgeving) in 
onze vrije tijd gaan doen?Meer weten? 
Kijk op www.wegwiesinlunteren.nl

Nieuwe domeinnaam voor Wegwies

Koningsdag in Ederveen Hap en Stap

Het ziet er nu nog uit als een bouwval, 
maar Bouwbedrijf Wolswinkel is 
volop bezig om de receptie van het 
Bosbad op tijd klaar te krijgen voor 
de opening van het nieuwe seizoen! 
 
Afgelopen twee zomers is het 
banenzwemmen in de ochtend een 
populaire bezigheid geworden in het 

prachtige buitenbad. Een lekker bakje 
koffie na het zwemmen zorgde ervoor 
dat de receptioniste vaak heen en weer 
moest rennen van de receptie naar het 
winkeltje. 

Dat wil het Bosbad dit seizoen anders 
doen. De receptie wordt tegen het 
winkeltje aangebouwd, zodat de dames 

makkelijker even iemand kunnen 
helpen in de kiosk. Dit verruimt 
direct de openingsmogelijkheden 
van het winkeltje.Het winkeltje zelf 
had ook een flinke upgrade nodig. 
Installatiebedrijf EBL, schildersbedrijf 
Vliem en NDR Keukens, zorgen 
ervoor dat dit een fijne werkplek en 
een gezellig ontmoetingspunt wordt 

binnen het Bosbad.
Let op! Op zonnige dagen is er extra 
personeel nodig voor het winkeltje. 
Wij zijn nog hard op zoek naar jongens 
en meiden vanaf 15 jaar die hier deze 
zomer willen werken. Interesse? Stuur 
een mail of Whatsappje naar Anne 
via info@bosbadlunteren.nl of 06-
23498308.



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

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en dat haar verder 
lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat op 60-jarige leeftijd is 

overleden onze lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Adriana (Adrie) van Ee-van Diermen
echtgenote van

Theo van Ee

  Ede, 20 december 1961                                       † Lunteren, 9 april 2022

Theo

Erwin †

Vincent en Dineke
Saar

Tamara en Michiel
Anouk

Correspondentieadres: Dr. A. Kuyperstraat 60, 6741 XL Lunteren

U kunt afscheid nemen van Adrie in het Rouwstate van de Weerd, 
Schaapsweg 79 te Ede Gld, op donderdag 14 april van 19.30 uur tot 20.30 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 april om 11.30 uur in de 
Gereformeerde kerk Lunteren, Oranjestraat 31 te Lunteren, gevolgd door 
de begrafenis om 13.00 uur op de gemeentelijke begraafplaats Lunteren, 
Kerkhoflaan te Lunteren.

Mocht u bloemen willen geven dan graag naar wens van Adrie in wit en roze.

Voor de vele blijken van medeleven die 
wij mochten ontvangen na het overlijden 
van onze lieve vader, opa, overgrootopa, 
zwager en maatje 

Johannes Anthonius van der Werf
‘Joop’

Jan en Thea
Reini en Georg
Bernadien en Sjaak
Klein- en achterkleinkinderen

Anny

Lunteren, april 2022

In plaats van kaarten

willen wij u langs deze weg hartelijk 
bedanken.
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‘Joop’

Jan en Thea
Reini en Georg
Bernadien en Sjaak
Klein- en achterkleinkinderen

Anny
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In plaats van kaarten

willen wij u langs deze weg hartelijk 
bedanken.
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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)

 

TE HUUR: 20 APPARTEMENTEN 
Reeënlaan 57A – Everlaan 1A,  Lunteren 

 

Wonen in het volledig getransformeerde, duurzame 
complex de Kempjeshof; het kan vanaf februari 2022!  

Van harte welkom op zaterdag 15 januari a.s.  
tussen 11.00 en 14.00 uur om het complex te bekijken. 

Brochure ontvangen?  

Stuur een e-mail naar info@vast-ing.nl  
of neem contact op via 06 10 85 31 62.  

 

TE HUUR:
Driekamerappartement van 80 m² 

met eigen entree op de hoek Reeënlaan – Everlaan in Lunteren. 

Het appartement op de begane grond heeft een eigen terras 
met zicht op de vijver. 

Het geheel is nieuw opgeleverd in 2021 en voorzien van een nieuwe 
keuken,  nieuw sanitair, eigen warmtepomp en vloerverwarming 

(energielabel A+++).

Meer informatie? Stuur een e-mail naar info@vast-ing.nl 
of neem contact op via 06 10 85 31 62.



Woensdag 13 april 2022 pagina 03

De 5e Canadese Tankdivisie was half april ver-
plaatst vanuit de Betuwe naar het net bevrijde 
Arnhem.
Op zondag 15  april veroverde deze divisie 
als eerst doel Fliegerhorst Deelen. Daarna 
splitste zich de divisie over twee marsroutes: 
de hoofdmacht met twee tankbataljons, twee 
infanteriebataljons en alle artillerie rukte 
op via het Park De Hoge Veluwe naar Ot-
terlo.  Maar zover kwam men niet vanwege 
heftige tegenstand nabij Otterlo. De opmars 
werd die dag gestaakt tot de volgende mor-
gen.                                                                                                                                          

Naar de Goudsberg
De nevenstrijdmacht bestond uit het 8th Hussars 
tankbataljon met 60 Sherman tanks, 12 Stuart 
verkenningstanks, de B-Compagnie van het ge-
motoriseerde infanteriebataljon en 4 Sherman 
‘Crab’ mijnenvegende tanks. Vanaf Deelen reden 
ze via Oud Reemst en Mossel naar de Valenberg  
achter de voormalige kogelvangers op de Eder 
heide. Daar bleef men die nacht in een beveiligde 
opstelling. 
Helaas sneuvelden tijdens een verkenning vijf in-
fanteristen bij een vuurgevecht. Na van brandstof 
en munitie te zijn voorzien vertrok de tankcolon-
ne op maandag 16 april van de Valenberg via de 
Koeweg en Hessenweg naar de Goudsberg. Met 
het B-eskadron van majoor Tim Ellis voorop 
kwam de tankcolonne nog voor de Hessenweg in 
vuurcontact met de Hollandse SS en even later bij 

de Driesprong had het C-eskadron een behoorlij-
ke schermutseling met een groep SS-ers, die deel 
uitmaakte van de verdediging van het nog steeds 
bezette Ede.
Hier in de buurt moet smid Willemsen uit de Mo-
lenstraat in Ede contact hebben gehad met deze 
Canadezen, want hij kwam terug met en pakje 
Engelse sigaretten, maar lang niet iedereen ge-
loofde hem…

Salvo’s op Lunteren
Om half tien waren de 18 tanks van het B-es-
kadron op de Goudsberg in stelling gegaan; de 
andere twee eskadrons waren snel ter plekke. 
Vanaf de Goudsberg vuurden de Canadezen met 
de tanks enige salvo’s af op Lunteren zonder veel 
schade aan te richten. 
Bovendien sloot zich later in de middag een esk-
adron met 16 Sherman-tanks van het divisiever-
kenningsbataljon (GGHG) aan bij de colonne, 
alsmede het ‘Perth’ infanteriebataljon. Vanuit de 
bossen richting Wekeromse Zand belaagden circa 
300 SSers de tankcolonne. 

De Canadezen stuurden een peloton tanks en in-
fanterie naar de flanken van deze bossen en het 
8th RCA artillerie beschoot met Sexton SP-ka-
nonnen dit gebied vanaf de Lage Valkseweg (drie 
kilometer oostelijk van Barneveld). Slechts een 
dertigtal SSers werd gevangen genomen, de rest 
was gevlucht of gesneuveld. De bossen bleven 
brandend en smeulend achter.

Lunteren bevrijd
Tegen de avond reden de Sherman-tanks van het 
verkenningseskadron en Stuart-tanks met twee 
meerijdende compagnieën Perth-infanterie naar 
Lunteren, waar ze een geweldig onthaal kregen: 
Lunteren was bevrijd! 
Er werden 42 Duitsers gevangen genomen vol-
gens het Canadese verslag: ‘Not a shot was fired 
and 2 officers and 40 ORs meekly surrenderd, 
the town was ours! This was our first liberation 
of a sizeable community and the reaction was 
most vociferous. The Dutch Tricolor appeard on 
all sides and the populace was soon feeding the 
troops with magnificent hospitality. The Squa-
dron Headquarters was set up in the best hotel, as 
the guest of the management.’

Hollandse SS-ers
Qua beveiliging werd Lunteren de volgende dag, 
dinsdag 17 april, overgenomen door twee eska-
drons van het Britse ‘Polar Bear’ Divisie verken-
ningsbataljon. Eén eskadron ervan verkende ook 
de omgeving van Ederveen en Renswoude. Het 
derde eskadron beveiligde toen op deze 17 april 
de rechterflank van de aanval over de Eder heide 
van de Royal Scots Fusiliers met tanks naar de 
rand van De Traa (bosrand). 
Bij de Driesprong komt het tot een gevecht van 
deze Britse verkenners met circa 20 Hollandse 
SS-ers die bewapend waren met o.a. pantservuis-
ten.. Na afloop van dit treffen vluchtten de SS-
ers richting Ede-West en reed het Britse eskadron 
naar het centrum van het net bevrijde Ede. Verder 
reden deze Britten daarna voortdurend patrouil-

les over de wegen van Ede naar de Meikade en 
Lunteren. De volgende dag nam het Royal Scots 
Fuseliers Bataljon de beveiliging van Lunteren 
over.’The population of Lunteren gave us a rou-
sing reception and welcomed the men into their 
homes fot food and shelter. 

Richting Otterlo
De volgende morgen vertrok de 8th Hussars-ge-
vechtsgroep (Foto L) uit Lunteren richting Bar-
neveld, maar na enkele kilometers kwam er een 
alarmerend bericht uit Otterlo. Daar werd zwaar 
gevochten en het B-eskadron van Maj. Ellis 
moest op topsnelheid met een compagnie Perth 
richting Otterlo. Toen ze daar arriveerden was de 
strijd echter al beslist. Na dit intermezzo rukten 
zij via Voorthuizen op naar Putten, maar dat ging 
niet zonder slag of stoot vanwege de tegenstand 
van de 6. Fallschirmjäger Division. 
Bij Deelen hadden de Duitsers in een achterge-
bleven geallieerde tank de marsroute naar Putten 
gevonden. De 6. Fallschirmjägerdivision bouw-
de snel antitankschermen op de opmarsroute van 
de 8th Hussars. Het A-eskadron verloor tussen 
Voorthuizen en Putten van de zeventien tanks er 
negen en er werden drie buitgemaakt door een 
Sonder-kommando. Later zijn deze ‘Beute’-tanks 
teruggevonden bij Amersfoort.

Auteur  Evert van de Weerd, Ede

Op de site www.lunteren.com zijn bij de 
Lunterse Krant deze week twee extra 
pagina’s toegevoegd. 
Op deze pagina’s foto’s en een kaart met 
de opmars van de 5e Cnd. Tankdivisie via 
Otterlo-Lunteren en Barneveld.

Henk de Rooy

LUNTEREN – Vrijdag 8 april vond 
de presentatie plaats van het boek: 
De Wormshoef met als ondertitel: 
Waar helden zwegen. Het is ge-
schreven door Henrico Hendriksen, 
leraar aan het JFC (Johannes Fon-
tanus College) in Barneveld.
Er was veel belangstelling voor deze 
presentatie, die plaatsvond in de 
Schat-zaal van Museum Lunteren. 
Wethouder Hester Veltman nam het 
eerste exemplaar in ontvangst. 

Henrico gaf aan onder de indruk te zijn 
geraakt van de historie met betrekking 
Villa De Wormshoef in die donkere 

periode van eind oktober 1944 tot half 
april 1945. Toen was de beruchte SD 
(Sicherheitsdienst) gevestigd. Zij had 
in de villa een zogenaamde ‘Aussen-
stelle’, een buitenpost en noodgevan-
genis. Samen met de Landwacht was 
de SD verantwoordelijk voor ver-
schrikkelijke martelpraktijken en mis-
handelingen tijdens de verhoren van 
honderden verzetsstrijders.
“Ik ben onder de indruk geraakt van de 
mannen die er gevangen hebben geze-
ten”, aldus Henrico.
“Hoe meer je beseft wat er zich in deze 
periode heeft afgespeeld, hoe meer je 
beseft hoe de wereld er ineens heel 
anders uit kan komen te zien. En dat 
is vandaag de dag maar al te actueel.”

Hiermee kwam de oorlog in Oekraïne 
de Schat-zaal van het museum binnen.
Ook wethouder Hester Veltman was 
onder de indruk van het werk van 
Henrico Hendriksen. “De prijs die de 
mensen uit het verzet hebben betaald, 
is ontzettend hoog geweest. Deze ver-
halen moeten blijven worden gehoord 
en gelezen. De oorlog in Oekraïne 
geeft aan dat we nog steeds niets heb-
ben geleerd.”

Een klein boekje
De Wormshoef – Waar helden zwe-
gen, is in dagboekvorm geschreven. 
Dat vergemakkelijkt de tijdsbepaling 
bij het lezen ervan.  De schrijver heeft 
veel tijd gestoken in het achterhalen 
van de feiten en verhalen. Vooraf had 
hij nooit gedacht dat zijn speurtocht 
zou eindigen met een boek van ruim 
200 pagina’s en vele tientallen foto’s.  
“Toen ik begon had ik een klein boekje 
in gedachten. Niet wetende wat er alle-
maal boven zou komen.”
Door alle verhalen van oud-gevange-
nen te koppelen aan feitelijke data zijn 
veel van deze verhalen nu compleet. 
Dat Hendriksen daarvoor zo’n zestig 
boeken, enkele honderden websites, 
artikelen en archiefstukken zou be-
studeren, had hij vooraf niet kunnen 
inschatten.

Tijd vrijmaken
De presentatie in Museum Lunteren 
maakte voor de schrijver de cirkel 
rond. Voor het vak geschiedenis op de 
middelbare school, maakte Henrico in 
1994 een scriptie over de Wormshoef. 
Dezelfde scriptie zag hij in 2018 lig-
gen bij een tentoonstelling in Museum 
Lunteren.
Dit vormde de aanleiding om voor-
zichtig te denken aan een boekwerkje 
over Villa De Wormshoef en wat er 
zich heeft afgespeeld tijdens het laat-
ste half jaar van de oorlog.

De voorbereidingen, het onderzoeken 
en verifiëren van de gegevens en ver-
halen en het schrijven kostte veel tijd. 
Meer dan Henrico had kunnen beden-
ken. “Ik heb het geluk gehad met de 
corona. Daardoor kon ik tijd vrijma-
ken voor het schrijven.”
Hij gaf aan blij te zijn dat het boek op 
deze vrijdag 8 april te kunnen presen-
teren.

Het goed gedocumenteerde boek 
ligt nu in de boekhandel, o.a. bij The 
Readshop in Lunteren.

Bevrijding van Lunteren op 16 april 1945

Lunterse bevolking met Sherman tank.

Dríe Duitse Sherman ‘beute’ tanks.

 Presentatie boek: ‘De Wormshoef-waar helden zwegen’

Henrico Hendriksen tijdens de presentatie van zijn boek.

De overhandiging van het boek aan wethouder Hester Veltman.
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In Lunteren: Stuart tank en Sherman ‘kangoeroe’.

Amerikaanse (Stuart) verkenningstank.

Sexton SP kanon (25 pnd) 8th Regiment RCA.  

Mijnenvegende Sherman tank.

Britse Humber IV pantserwagen in Ede.
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je kortingzoek

shop ook online op

www.blinkmodevoorkids.nl

13-16 APRIL
Paasactie

Zoek je kortingsei in de shop
elke dag 1 speciaal ei
met 30% korting

elke dag 10 x kans*

10%

20%

15%

*korting op 1 artikel naar keuze

 

 

 

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

In de actie!  
 

 

STIHL RMI 422 
Compacte robotmaaier 

€ 999,- 
 

i.p.v. € 1.099,- 

Tuin- en Parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Volg ons ook op 

* 

Geniet van paasvoordeel op alle Auping kussens, dekbedden en bedtextiel. 
Met én zonder veren.

Frisse
  veren

voor het voorjaar

Kijk op auping.nl/store. 1e paasdag zijn we gesloten,  
2e paasdag geopend van 12.00 – 17.00 uur.

Maanderweg 2, Ede
Auping Store Ede

(Aanbiedingen geldig in week 15 - maandag  11  ma. t/m zaterdag 16 apr. )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

€14.95
25 kilo

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.

Alles bij ons is vers gesneden
Belegen kaas €9.50

per kilo

€1.69

Runderrookvlees

€1.98

Boerensnijworst   
100 gram

€6.

Kipfilet
100 gram

Mon chou taartje (6 pers.)
Saucijzenbroodjes (5 stk.) 

...en in de winkel nog veel meer mooie aanbiedingen

Ei-bieslooksalade 

Zalm/rundvlees/Russische-eischotel

100 gram

 €6.75

€1.59

€1.98

€2.59

200 gram

Saladeschotel:

Van de echte Bakker

500 gram

100 gram

98

€0.99

Bourgondische achterham     

250 gram

Bildstar aardappelen
Lekkere druiven,wit/blauw

Lekker kiphammetje
Vers gesneden soepgroenten

700 gram

900 gram

€9.
€7.

95
95

€2.49
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De Belangenvereniging Wekerom nodigt alle Wekerommers uit voor de 
jaarvergadering d.d. 21 april 2022, aanvang 20.00 uur, in het Kulturhus te 
Wekerom. Inloop is mogelijk vanaf 19.30. Op deze avond praten wij u bij over 
de onderwerpen die momenteel spelen, zoals de woningbouw Wekerom Oost. 
Ook blikken we terug op onze activiteiten in 2021.
Na de pauze zijn er twee presentaties:

 • Ilona Baan zal vertellen wat de stichting ‘Eerlijk Eten uit de    
 Streek’ doet om boer en burger weer dichter bij elkaar te brengen. 
 • Peter Scholtens (adviseur duurzaamheid Gemeente Ede) vertelt  
 o.a. wat de gemeente doet voor het energiezuiniger en duurzamer  
 maken van woningen.

Het belooft een informatieve en interessante avond te worden voor wie wil 
weten wat er in ons dorp en omgeving speelt en gaat gebeuren. 
Iedereen is van harte welkom, ook niet leden!

Bestuur Belangenvereniging Wekerom

Jaarvergadering Belangenvereniging Wekerom

Willem de Frel proeft: ‘Op het verkeerde been’

Anke, mijn vrouw, schonk een witte 
wijn in die ze uit het schap van 
de Plus Supermarkt in Ederveen 
had gevist. ‘Zo, zei ik, we gaan op 
chique’. Ik was vrij overtuigd van 
de druivensoort, Sauvignon en ook 
van de herkomst, namelijk Sancerre 
uit de Loire Vallei een wijn die altijd 
duurder is dan vijftien euro. Groot was 
mijn verbazing dat het een Sauvignon 
betrof uit Touraine van slechts Euro 
6,95.

Comte de Saint Aignan 2020
Sauvignon blanc, Touraine

De wijnomschrijving:
Heldere, blanke kleur. Verfijnde 
geur en smaak waarin de Sauvignon 
druif zich op een bescheiden wijze 
presenteert. Lekker fris om als 
aperitief te drinken, naast visgerechten 
en salades. En vooral bij de eerste 
oogst van de Hollandse asperges. 

Comte de Saint Aignan 2020
Pinot Noir, Vin de Franc
De wijnomschrijving:
Zoals het een Pinot Noir betaamt 
geeft deze wijn een fonkelrode kleur 
prijs, als van robijn. Pinot Noir is een 

hele lastige druif en stelt 
vaak teleur, maar deze niet. 
Verwacht van wat we vroeger 
een ‘vin de table’ noemden 
geen superstar maar deze 
wijn biedt zeker veel waar 
voor geld. Zuiver met een 
hint van kersen en rijpe 
pruimen, zoals Opal. 

Beide wijnen slechts 
Euro 6,95 per fles. 
Let wel, Anton van 
Rinsum heeft extra ingekocht maar 
op=op.

De nieuwe generatie tuinmachines werkt op accu

LUNTEREN - Al ruim 20 
jaar verkoopt Bassa tuin/-
gereedschappen aan de Goorsteeg 
in Lunteren gereedschap van 
diverse merken. Van heggenschaar 
tot robotmaaier, maar ook voor 
houtklovers en kettingzagen kun je 
bij hen terecht. 

Echter staat de ontwikkeling ook 
in de tuinmachine-branche niet stil. 
Eigenaar Arend Steenbeek: “De laatste 
jaren is de vraag naar accu gereedschap 
enorm toegenomen. Onze leveranciers 
passen hun aanbod daar op aan. Sinds 
dit voorjaar is er zelfs een zitmaaier op 
accu’s beschikbaar.”

Dezelfde accu voor alle machines
Het accugereedschap van Ego Power 
Tools is al langere tijd te vinden in de 
schappen bij Bassa. Uniek aan dit merk 
is dat zij 56 Volt techniek toepassen op 
hun lithium accu’s. Dit resulteert in 
de grootste energiecapaciteit in een 
handgedragen accu, wat de kracht 
geeft om brandstof aangedreven 
tuinmachines te overtreffen. Hoe 
groter de accu, des te meer capaciteit, 
kracht en looptijd. 

Arend: “We zien vaak dat onze 
klanten met een starter-set beginnen: 
Machine met oplader en accu’s. Zodra 
de accu’s eenmaal zijn aangeschaft is 
het eenvoudig om de set met meerdere 
machines uit te breiden.” 

Alle accu’s zijn namelijk uitwisselbaar 
met alle machines in het assortiment. 
Zo ook met de Z6, de nieuwe 
elektrische zero turn zitmaaier van het 
merk.

7500 m2 maaien zonder lawaai
De nieuwe zitmaaier van Ego is 
volledig elektrisch aangedreven en 
heeft een maaidek van 108 cm breed. 
De praktijk leert dat er met 6 volle 
batterijen tot meer dan 7500 m2 kan 
worden gemaaid.

De machine wordt standaard geleverd 
met snellader, waardoor de accu’s in 2 
uur weer helemaal vol zijn. Daarnaast 

is de Z6 voorzien van een geveerde 
stoel, verlichting, USB-aansluiting en 
bekerhouders.

Ervaring
“Ego is een kwaliteitsproduct, de 
afgelopen jaren hebben we positieve 
ervaringen opgedaan met het merk”, 
aldus Arend. “Dat blijkt ook uit de 
garantie die particulieren krijgen: 3 
jaar op de accu’s en maar liefst 5 jaar 
op de machines!”  

De Ego Z6 is, samen met alle andere 
machines van het merk, te bewonderen 
bij Bassa Tuin/-gereedschappen aan 
de Goorsteeg 19 in Lunteren.

Lezing Culturele Kring Lunteren

LUNTEREN - Dinsdag 19 april 
2022 zal docent Oude geschiedenis 
Nathalie de Haan een lezing 
verzorgen: ‘Pompeï – nieuw 
onderzoek in een oude stad’

Weinig archeologische sites spreken 
zo tot de verbeelding als het antieke 
Pompeï. De verwoestende uitbarsting 
van de Vesuvius in het jaar 79 n. Chr. 
maakte in een klap een einde aan het 
leven in deze Romeinse provinciestad 
vlakbij Napels. In 1748 werd de 
stad herontdekt en stukje bij beetje 
opgegraven. Zo kreeg Pompeï als het 
ware een tweede leven.

Bezoekers kwamen er in steeds grotere 
aantallen. Aanvankelijk waren dat 
vooral geleerden en aristocraten op hun 
“Grand-Tour’-reizen, met schilders 
en schrijvers in hun kielzog.Vanaf 
de 19e eeuw kwamen ook de meer 
‘gewone’ toeristen de opgravingen 
bezoeken. Aan de vooravond van de 

Coronapandemie bezochten jaarlijks 
zo’n drie miljoen mensen Pompeï.

Die grote aantallen toeristen hebben 
naast voordelen ook een duidelijk 
nadeel. De bescherming van dit 
werelderfgoed wordt problematisch.
Daarom is in 2012 een groot Europees 
project gelanceerd om het erfgoed 
beter te beschermen, dat hand in 
hand gaat met nieuwe opgravingen 
en mogelijkheden voor onderzoek.
In de lezing wordt dit onderzoek 
belicht en zal ik ook een eigen project 
voorstellen. Met een Duitse collega 
is onderzoek gedaan naar een groot 
openbaar badgebouw, de Centrale 
Thermen. Die waren in 79 n. Chr. nog 
in aanbouw en geven een unieke inkijk 
in de Romeinse bouwpraktijk.

De lezing wordt gehouden in het 
“Witte Kerkje”, Aanvang 20.00 uur. 
Gasten zijn van harte welkom. Entree 
voor niet-leden € 7,50

Wendy Roobol speelt 
‘Dolce Maria’ in De Koepel

LUNTEREN – Op maandag 18 april 
vindt het Paasconcert plaats op de 
eerste omloop van uitkijktoren De 
Koepel middenin Het Luntersche 
Buurtbosch.

In een intiem vertelconcert neemt 
zangeres Wendy Roobol de luisteraars 
mee door het leven van Maria en 
gaat ze op zoek naar antwoorden op 

de vraag waarom Maria heden ten 
dage nog zoveel betekent voor veel 
mensen, religieus of niet. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Elly 
van Munster. 
Het Paasconcert begint om 14.30 
uur en kaarten zijn online te 
bestellen op www.buurtbosch.nl. De 
Koepelcommissie zorgt voor een hapje 
en een drankje.

Tijdens de middagborrel hebben wij 
op vrijdag 1 april 2022 na ruim 37 
jaar afscheid genomen van Gert Boon, 
tegelzetter en lekkage specialist! 

Gert is in 1985 bij Zegers Bouw 
begonnen en gaat nu samen met 

zijn vrouw Riet genieten van een 
welverdiend pensioen. 

Gert, namens alle collega’s en directie 
van Zegers Bouw nogmaals bedankt 
voor al jouw inzet de afgelopen jaren 
en wij gaan jou zeker missen!

Gert Boon na 37 jaar weg bij Zegers Bouw

Gert Boon (rechts) met zijn collega Hans van Roekel op de afscheidsborrel.

Mooi afscheidsfeest voor juf Heleen Ike 
Juf Heleen Ike heeft afgelopen 
woensdag én donderdag na 44 jaar 
afscheid genomen van kinderen, 
ouders en personeel van De Bron. 
Met muziekinstrumenten werd ze 
woensdagochtend thuis opgehaald 
waarna ze feestelijk werd ontvangen 

op het schoolplein door alle kinderen 
van De Bron. Daarna was er feest 
in alle groepen waar de juf langs 
ging. Als afsluiting een geweldige 
poppenkast voorstelling. 
Donderdagmiddag konden 
kinderen, ouders, oud collega’s en 

belangstellenden afscheid van haar 
nemen. De dag werd afgesloten met 
een heerlijk buffet, mooie woorden en 
veel cadeaus. 

Wij wensen juf Heleen Ike alle goeds 
toe in de toekomst! 

Juf Heleen Ike krijgt een erehaag van de leerlingen op haar afscheidsdag.



Ben jij op zoek naar een leuke baan in de 
bediening of in de keuken?  

(woonruimte eventueel beschikbaar)

Neem contact met ons op of kom langs!

Tel: 0318 - 481018
Mail: gerritjacobsen@hotmail.nl

• (Leerling) kok (fulltime)
• Bediening (parttime/vakantiekrachten)

Kom ook langs voor een hapje/drankje en/of een middagje 
midgetgolf. 

Het kan allemaal bij restaurant “De Goudsberg”

Hessenweg 85, Lunteren

� �oorver�oo� van �� t�m �� a�ril online. 
�n o� �� en �� a�ril aan de �assa.

via www.bosbadlunteren.nl

Bestel je 
abonnement dit 
jaar weer online!

�ei�oensabonnementen ����

Reguliere abonnementsprijzen
Gezinsabonnement (kinderen t/m 16 jaar) 
Volwassenen 17 t/m 64 jaar 
Senioren (65+) 
Kinderen 4 t/m 16 jaar 

* TIJDELIJK!  Voorverkoop abonnementen! 
Gezinsabonnement (kinderen t/m 16 jaar)
Volwassenen 17 t/m 64 jaar
Senioren (65+) 
Kinderen 4 t/m 16 jaar 

Onze abonnementen zijn één seizoen geldig. Pasjes t.w.v. €5,- zijn inbegrepen bij een 
nieuw abonnement. Gezinsabonnementen gaan tot max. 6 personen. 

€ 195,00
€ 85,00
€ 62,50
€ 62,50

€ 175,00
€ 75,00
€ 57,50
€ 57,50

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
  

VACATURE 
Service monteur. Voor het 
diagnose stellen en oplossen van 
storingen aan hydraulische, 
elektrische en mechanische 
componenten aan laadkranen en  
andere laadsystemen. 

Pater VOF is een familiebedrijf uit De Klomp. We zijn al meer dan 40 
jaar actief in de landbouwmechanisatie en carrosseriebouw met diverse 
producten en merken als Atlas, HMF, Hyva, Case IH, Steyr en Vicon. 
Voor de carrosseriebouw zijn we op zoek naar een service monteur. 
 

Kijk voor de beschrijving op www.pater-deklomp.nl 
Vragen? Kom langs of neem contact op met Henk Pater 
0318-571705 of info@pater-deklomp.nl  
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Vragen? Kom langs of neem contact op met Henk Pater 
0318-571705 of info@pater-deklomp.nl  
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uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Do 14 april, 14:00-16:00 uur  
GEZELLIGE MIDDAG 
met hapje en drankje 
Opgeven via 06-23023308  
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_______________________________ 
Vr 15 april, 12:00 uur  
BINGO met lunch 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
_______________________________ 
Za 16 april, 07:30uur  
NATUURWANDELING  
VROEGE VOGELS 
Aanmelden vrienden@buurtbosch.nl 
Verzamelen bij Bosbad, Boslaan 91 
www.buurtbosch.nl 
_______________________________ 
Za 16 april, 19:00 uur  
KNA SCHOOLCONCERT 
i.s.m. basisschool De Bron 
Ut Sporthuus, Wormshoefweg 6 
_______________________________ 
Zo 17 april, 14:00 uur  
PAASPRAISE Liederen zingen  
o.b.v. muziekkorps Leger des Heils 
Marktplein, Ede 
www.paaspraise-ede.nl 
_______________________________ 
Ma 18 april  
HENGSTENSHOW 
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1 
www.denieuweheuvel.com 
_______________________________ 
Di 19 april, 09:30-16:00 uur  
DE KRACHT VAN MUZIEK  
IN DE GEHANDICAPTENZORG 
Akoesticum, Nwe Kazernelaan 2, Ede 
www.akoesticum.org 
_______________________________ 
Di 19 april, 20:00 uur  
POMPËI EN HERCULANEUM 
Lezing door Nathalie de Haan 
Culturele Kring, Dr Kimmijserlaan 28 
www.vrijzinniglunteren.nl 
 

_______________________________ 
Wo 20 april, 10:00-15:00 uur  
EXCURSIE NAAR TEGELMUSEUM 
Aanmelden 06-2302 3308 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_______________________________ 
Wo 20 april, 19:30 uur  
BINGO 
Zaal Floor, Dorpsstraat 36 
_______________________________ 
Za 23 april, 14:00-16:00 uur  
MEET & GREET 
Keramst Anneke Bruinsma en 
Schilder Jenneke van Putten 
Galerie Goudsberg in Museum Lunteren 
_______________________________ 
Za 23 april, 20:15 uur  
Concert - KNA FANFARE  
Chuck Maggioni 
Akoesticum, Nwe Kazernelaan 2, Ede 
www.akoesticum.org 
_______________________________ 
Ma 25 april  
ZWEMMEN IN EEN BOSBAD 
Seizoen opening 
www.bosbadlunteren.nl 
_______________________________ 
Di 26 april, 10:45 uur  
GLUREN BIJ DE BUREN 
Busuitje: Picknicken op een landgoed  
bij een markante Lunteraan. 
Aanmelden via info@lunterenaktief.nl 
 
Di 12 april t/m 14 mei 
MEANDEREN DOOR DE TIJD 
expositie Galerie Goudsberg,  
met schilder Jenneke van Putten 
www.museumlunteren.nl 
 
ROOFVOGELS 
Workshop of Fotografie workshop 
Vooraf reserveren 06-2018 8460 
De Valk, Hammerdijk 2 
www.devalk-roofvogels.nl 
 
WEIDEVOGELS 
Lezing en excursies 
Natuurcentrum Veluwe, Groot 
Ginkelseweg 2a, Ede 
www.natuurcentrumveluwe.nl 
 
www.wegwiesinlunteren.nl 

Paasactie Lunterse Middenstand: 
Paaseieren zoeken bij Paaskolk (zaterdag 16 april)
LUNTEREN – Zaterdag 16 
april organiseert de Lunterse 
middenstandsvereniging AML weer 
Paaseieren zoeken. 

Na twee jaar coronaperikelen verstopt 
de paashaas komende zaterdag weer 
meer dan 1.000  paaseieren rondom de 
Paaskolk. 

Voor de allerkleinsten t/m 3 jaar is een 
eigen stukje bos afgezet, zodat ook 
zij ongestoord naar de eieren kunnen 
zoeken. Kinderen tot 8 jaar zijn 
welkom om eieren te zoeken vanaf 
10.30 uur.

Lekkere prijs
Er zijn een aantal hele speciale eieren 

verstopt. Vind je deze, dan win je een 
leuke prijs! Dit jaar zijn er ook weer 
eieren met stickers verstopt. 

Lever deze sticker zaterdag in bij de 
Lunterse winkelier (van de sticker) 
in het dorp en ontvang dan een leuk 
cadeautje. Er zijn paashazen aanwezig 
die lekkers uitdelen.

Hoofdsponsoren v.v. Advendo ’57 
verlengen sponsorovereenkomst!

EDERVEEN/LUNTEREN - 
De afgelopen maanden hebben 
onze hoofdsponsoren een nieuw 
sponsorcontract getekend.  De 
eerste contracten zijn getekend op 
een gezellige zaterdagavond in het 
“Herenhuis” van de familie Visser 
in Lunteren.  

Waar de dikbillen runderen op 
goudgeel stro rustgevend stonden 
toe te kijken, werd geproost op een 
mooie toekomst voor onze vereniging. 
Door omstandigheden konden niet 

alle sponsoren aanwezig zijn.  Deze 
sponsoren zijn later bezocht door de 
sponsorcommissie om het nieuwe 
sponsorcontract te tekenen.  De 
financiële middelen die gegenereerd 
worden door onze sponsoren geven 
v.v. Advendo ’57 de mogelijkheid 
om een breed scala aan activiteiten te 
ontplooien.  

Namens de sponsorcommissie en 
bestuur van v.v. Advendo ’57 willen 
wij onze hoofdsponsors bedanken 
voor het gestelde vertrouwen. 

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

LUNTEREN  -  Van 19 tot en met 23 
april is het de landelijke collecteweek 
van Nationaal Fonds Kinderhulp.
De behoefte aan jeugdzorg is groter 
dan ooit en groeit nog steeds. Ook in 
onze eigen omgeving.
Het gevolg is dat er kinderen en 
jongeren in de jeugdzorg op een flink 

aantal punten wat te kort komen.
Op die punten springt het Nationaal 
Fonds Kinderhulp vaak bij. Een 
tweedehands fiets, studiemateriaal 
zoals een laptop, een paar nieuwe 
schoenen, zwemles of muziekles 
volgen.Maar ook de inzet van extra 
hulpverlening, het volgen van een 

therapie of diagnostisch onderzoek 
gebeurt d.m.v. een financiële bijdrage 
uit het fonds Kinderhulp.De jaarlijkse 
collecte van het Nationaal Fonds 
Kinderhulp is een zeer belangrijke 
bron van inkomsten voor verschillende 
jeugdzorginstellingen.

Dit jaar gaat de helft van de opbrengst in 
Lunteren naar stichting Buurtgezinnen 

Ede.Deze stichting werkt samen met 
o.a. Jeugdzorg, scholen en kerken.
De Vluchtheuvel van de gezamenlijke 
kerken in Lunteren staat in nauw 
contact met Buurtgezinnen Ede
Daar waar gezinnen het zwaar hebben, 
kan de stichting in Lunteren en Ede 
van grote betekenis zijn voor de 
kinderen. Gebruik de QR-code links 
om digitaal te doneren. 

LUNTEREN - Op donderdag 
7 en vrijdag 8 april 2022 
was er een kookworkshop 
over voedselverspilling op 
NatuurWijsschool De Sprong voor 
de groepen 3 t/m 8. 

Verspilling
Eén derde van ons voedsel wordt 
verspild. Je kunt voedselverspilling 
tegengaan door creatief met voedsel om 
te gaan en er iets lekker van te maken. 
Dat gebeurde op NatuurWijsschool 

De Sprong. De kookworkshop werd 
mogelijk gemaakt door de Rabobank 
Gelderse Valei en Peter Verburgh van 
HV Catering, die deze kookworkshop 
voor de kinderen verzorgde. 

Verschillende smaken
De kinderen kregen uitleg over de 
smaken zoet, zuur, bitter, zout en 
umami van Peter Verburgh. Er werd 
niet allen gepraat over smaak, maar 
er werd ook geproefd. Zo merkten 
de kinderen dat een pinda uit een 
zakje een veel zoutere smaak heeft 
dan een doppinda. Daarnaast werden 
er verschillende snijtechnieken 
(‘Hoe snijd je een ui, een paprika?’) 
aangeleerd. 

De kinderen kregen een recept en 
gingen groeps-doorbrekend samen 
aan de slag. Kinderen uit groep 3 en 
4 lazen het menu en werden hierbij 
begeleid door de kinderen uit de 
hogere groepen. 

Koken en bakken
De kinderen pakten de benodigdheden 
en ingrediënten, gingen wegen, meten, 
snijden, schillen, …. Veiligheid, 
hygiëne en plezier gingen hand 
in hand! Wat werd er gemaakt? 
Een broodpizza, appelcrumble, 
wentelteefjes en bananenbrood! 

De gerechten werden door de kinderen 
mooi opgemaakt. Na gedane arbeid 
was het heerlijk proeven van de 
gerechten! 

Reacties van de kinderen na afloop: 
‘Ik heb voor het eerst een tomaat 
gesneden’ of ‘Ik heb plezier gehad’ 
of ‘Ik heb fijn samengewerkt’ en ‘Het 
smaakte heerlijk!’.

Kookworkschop en  Proeverij op NatuurWijsschool De Sprong

Anton van Rinsum van de Plus in Ederveen ondertekent de overeenkomst.

Ongemerkt sta je aan de zijlijn om de zorgtaken 
van de ander over te nemen. Het zijn anderen 
die tegen je zeggen dat je toch echt mantelzorger 
bent. Zelf sta je er niet bij stil. Bij de ene 
mantelzorger rusten de zorgtaken alleen op zijn of 
haar schouders rusten. Dat kan soms benauwend 
zijn. De andere mantelzorger kan gelukkig wel de 
taken met anderen delen, zodat hij of zij ook tijd 
heeft voor zichzelf. 

Het vragen om hulp en steun kan ook een drempel 
zijn om te overwinnen. Elke situatie en elke 
mantelzorger is anders. Bij het Mantelzorgtrefpunt 
op 20 april kun jij met andere mantelzorgers in 

gesprek over wat jou bezighoudt bij het zorgen 
voor de ander, je kunt vragen stellen, tips 
uitwisselen en elkaar advies geven.
Het mantelzorgtrefpunt vindt plaats elke vierde 
woensdag van de maand. Vanaf 19.00 uur ben je 
welkom. De avond begint om 19.30 en duurt tot 
21.00 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet 
vooraf aan te melden. De locatie is het gebouw Ina 
Ama van Stichting Ana Upu aan de Van der Duyn 
van Maasdamstraat 16 in Lunteren. Wanneer 
je meer informatie wilt, dan kun je mailen naar 
info@mantelzorgtrefpunt.nl of bellen naar Agnes 
Lagerweij, telefoon 06-21985859. Wil je vooraf 
een kennismakingsgesprek, dan is dat mogelijk!

De Chistenvrouw: donderdagavond  21 april  komt dhr. Vincent van  Poortvliet uit bennekom met een 
prachtige  diapresentatie  over de bloeiende  Betuwe  de avond  begint om 19.45 uur  en wordt gehouden  
in de Bethelkerk (Haverkamp 1). Dames u bent weer van harte welkom.

Mantelzorgtrefpunt Lunteren woensdagavond 20 april

VV Lunteren
Thuiswedstrijden  
10:00 Lunteren JO15-1 - Eerbeekse Boys JO15-1  
15:00 Lunteren VR1 - ST Rood-Wit’58/SDC Putten Vr1
Uitwedstrijden  
08:30 De Bataven MO13-1 - Lunteren MO13-1  
15:00 Unicum 1 - Lunteren 1   
15:00 Bennekom 11 - Lunteren 7  
15:00 SDV Barneveld JO19-1 - Lunteren JO19-1

Advendo ‘57
Thuis:
10:00 Advendo’57 MO19-1 - Bennekom MO19-1
12:00 Advendo’57 5 - vv Ede/Victoria 4
15:00 Advendo’57 8 - SKV 7
18:45 Advendo’57 JO14-2 - Blauw Geel JO14-2
10:00 Advendo’57 JO14-1 - Oene JO14-1
12:00 Advendo’57 6 - Groen Wit’62 8
15:00 Advendo’57 VR1 - De Bataven VR1 
15:00 Advendo’57 3 - Bennekom 3   
Uit
09:15 NSC Nijkerk JO19-1 - Advendo’57 JO19-1
15:00 SDS’55 5 - Advendo’57 4
15:00 Blauw Geel’55 1 - Advendo’57 1

SDS ‘55
Thuis:
15.00 SDS 1  - VEVO 1
12.30 SDS 3  - VVO 2
15.00 SDS 5  - Advendo 4
10.30 SDS JO16-1 - Robur et Velocitas JO16-4
Uit
14.30 Harskamp 3 - SDS 4
12.00 Otterlo VR2 - SDS VR1
10.15 Blauw Geel MO15-1 - SDS MO15-1

Koersbal 
De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum De Schakel 
van maandag 11 april is:
Ada Brouwer – Geesje v/d Berg 20 punten
Nel Veenendaal – 18 punten
Annette v/d Wind – Marie v/d Top 16 punten
Riek Pol – Rita Kelderman 15 punten
Annie Landlust – Mies Ruttenberg 15 punten
Henk Versteeg – Marjan v Donkelaar 15 punten

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 7 April van 
“De Kastanjehof” in het Kulterhus in Wekerom.
Dik v.Dijk – Bertus Broekhuizen 22 pt.,
Gerrit d.Wit – Coos v.Laar 15 pt.,
Jaap v.d.Krol – Dicky v.Voorthuizen 15.,
Evert v.Butselaar – Kees Meulenkamp 12 pt.,
Henk v.Lagen 11 pt.,
Teus Roelofsen – Jannie Broekhuizen 8 pt.,
Jannie Meulenkamp – Wijntje Heij 7 pt.,
Helmert v.Voorthuizen – Jannie v.d.Broek 7 pt.,
Corrie v.d.Krol – Ger v.d.Berg 2 pt.,

SPORT
PROGRAMMA/UITSLAGEN



Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

€40,-
(EXCL. BTW)

ADVERTEREN@
LUNTEREN.COM

Gezocht
Tuinman voor 

4 uur per week

06 51404311

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktijkruimtes te huur in Medisch Centrum de Burgt te Barneveld  
 
MC de Burgt is een modern en groot medisch centrum waar verschillende disciplines 
gevestigd zijn zoals huisartsen, fysiotherapie, kinderfysiotherapie, verloskundigenpraktijk, 
mensendieck, diëtiste, logopedie, podotherapie, maatschappelijk werk en Meander MC met 
een polikliniek kindergeneeskunde, neurologie, KNO en een prikpoli. 
Ons medisch centrum  is centraal gelegen met voldoende gratis parkeerruimte. 
 
Huren kan per dagdeel of permanent. 
 
Belangstelling? 
Mail naar snoek@apotheekbarneveld.nl of bel naar 0342-412182 

Barneveldseweg 15a Lunteren
 www.deteakschuur.nl

Specialist in teak meubelen
Groot aanbod in nieuwe en gebruikte

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

Op andere dagen alleen op afspraak.

De Teakschuur

NIEUWE & OCCASION FIETSEN
ONDERHOUD & REPARATIE

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN
WWW.FIETSSERVICEDEVALK.NL

Te koop gevraagd: 

Oude en gebruiktecaravans

Tel. 06 - 12 03 85 53

 
TOPSLAGERIJ AB VAN LEEUWEN in Lunteren zoekt  
enthousiaste PART-TIMEMEDEWERK(ST)ERS.  
Kom jij ons team versterken? E-mail naar info@topslagerijabvanleeuwen.nl of 
bel 06-20018530.  

 

MMeett  PPaasseenn  eetteenn  wwee  ggeezzeelllliigg  tthhuuiiss!!  
KIJK VOOR DE PAASFOLDER OP: WWW.SLAGERIJABVANLEEUWEN.NL  

Voor de schoonmaak van hotelkamers te Lunteren

Werktijden van 09.30 t/m uiterlijk 14.30 uur

Brons Glazenwasserij & Schoonmaak
Info@reinigingsexperts.nl

Zaterdaghulp gezocht

Kraatsweg 15a • 6732 AL Harskamp • Tel. 0318 - 41 99 00

 
 
 

GESLOTEN:  
  ma 25 april t/m  

ma 2 mei 

 

 

 

 

 

Waarneming: 
Huisartsenpraktijk Broekhuyse      
Huisartsenpraktijk Lambers   
Huisartsenpraktijk Het Kompas              

 
 
 
 

0318 74 52 10 
0318 48 24 60                                        
0318 48 22 76 
 
 
 
 

Denkt u aan het tijdig bijbestellen van uw medicatie! 
 

      VVoollggtt  uu  oonnss  aall  oopp  ffaacceebbooookk??  
   Hier vindt u actuele informatie m.b.t.  
    onze praktijk en uw gezondheid. 
 Ook delen we leuke weetjes over onze praktijk. 

PPaattiiëënnttppoorrttaaaall  
Eenvoudig afspraken maken, een bericht aan de 

huisarts/assistente sturen of uw medicijnen bijbestellen 
Maakt u hier al gebruik van? 
www.huisartslunteren.nl 

  



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: Goede Vrijdag: 19.30 uur: Ds. 
B. Jongeneel, 1e Paasdag: 09.30 uur: Ds. B. 
Jongeneel, 18.30 uur: Ds. L. Kruijmer (Ede),
2e Paasdag: 09.30 uur: Ds. B. Jongeneel.

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haverkamp 1): Goede Vrij-
dag: 08.30 uur: Ds. A.S. Middelkoop, 18.30 
uur: Ds. J.A. Kloosterman, 1e Paasdag: 09.30 
uur: Ds. J.A. Kloosterman, 18.30 uur: Ds. D.J. 
Diepenbroek, 2e Paasdag: 09.30 uur: Ds. J. 
Kommerie. Zie ook: www.hhglunteren.nl.

Geref. Kerk Oranjestraat : Witte don-
derdag: 19.30 uur: 19:30 uur ds. Caroline 
Oosterveen, ds. Jaques Steenkamp, ds. Elias 
Patty, Goede Vrijdag: 19.30 uur: ds. Caroline 
Oosterveen, 1e Paasdag: 10.00 uur: ds. Caroli-
ne Oosterveen,19.00 uur: ds. W.J.W. Scheltens 

Herv. Gem. Maranathakerk: Goede Vrij-
dag: 19.30 uur: ds. J. Steenkamp (H.A.), 1e 

Paasdag: 09.30 uur: Ds. J.A. Kloosterman, 
18.30 uur: Ds. D.J. Diepenbroek, 2e Paasdag: 
09.30 uur: ds. J. Steenkamp, 19.00 uur: Geen 
dienst, 2e Paasdag: 09.30 uur: dhr.  J. Kroon

Molukse Evang. Kerk: Goede Vrijdag: 19.00 
uur: ds E. Pattij, 1e Paasdag: 14.00 uur: ds E. 
Pattij, 2e Paasdag: 10.00 uur: BMG
 
Vrijzinnig Lunteren: Witte Donderdag: 
17:30 - 19.30 en van 20.00 - 20:30 uur: 
Avondmaal (vooraf aanmelden penning-
meester@vrijzinniglunteren.nl), 
Goede Vrijdag: 19.00 uur: Jan Toorop, 1e 
Paasdag: 10.30 uur: Rabbijn Marianne van 
Praag 

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: Goede 
Vrijdag: 19.30 uur: Ds. J. de Wit (Ede), 1e 
Paasdag: 09.30 uur: Ds. G.H. Koppelman  
(Nunspeet), 18.30 uur: Ds. J.B. ten Hove  
(Veenendaal), 2e Paasdag: 09.30 uur: Ds. J.C. 
Schuurman (Putten)

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): Goede Vrij-
dag: 09.30 uur: kand. D. Baarssen, 18.30 uur: 
ds. A.J. Schalkoort,1e Paasdag: 09:30 uur: ds. 
L. Groenenberg, 18:30 ds. N.P.J. Kleiberg,
2e Paasdag: 09:30 uur: ds. Joh. Post

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: Goede Vrijdag: 
09.30 uur: ds. B.J. van Boven, 19.30 uur: 
ds. B.J. van Boven, 1e Paasdag: 09.30 uur: 
ds. B.J. van Boven, 19.00 uur: ds. B.J. van 
Boven, 2e Paasdag: 09:30 uur: ds. B.J. van 
Boven

Wekerom 
Herv. kerk Edeseweg: Goede Vrijdag: 19.00 
uur: Ds. H. Russcher, 1e Paasdag: 10.00 uur: 
Ds. H. Russcher, 18.30 uur: Ds. P.B. Verspuij, 
2e Paasdag: 10.00 uur: Ds. J.M. Molenaar

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: Goede 
Vrijdag: 19.30 uur: ds. L.M. Jongejan, 1e 
Paasdag: 10.00 uur: ds. J. Belder, 18.30: prop. 
H.A. Neervoort, 2e Paasdag: 10.00 uur: ds. 
P.H. van Trigt
Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp: 
Goede Vrijdag: 19.30 uur: ds. A. Vlietstra, 
1e Paasdag: 10.00 uur en 18.30 uur: ds. 
A. Vlietstra, 2e Paasdag: 10.00 uur: ds. A. 
Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: Goede 
Vrijdag: 19.30 uur: Ds. O. Doorn (Nijkerk),
1e Paasdag: 10.00 uur: Ds. T. Volgnant-
Beima (Uchelen)

Otterlo Herv. Gemeente: Goede Vrijdag: 
19:30 Ds. P.B. Verspuij, 1e Paasdag: 09.30 
uur: ds. P.B. Verspuij, 1e Paasdag 19.00 uur: 
ds. J.H. de Vree (Achterberg), 2e Paasdag: 
09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij Paaszangdienst

Ede Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, Lun-
terseweg 25). Goede Vrijdag: 15.30 uur: ds. 
G. Beens, 19.30: leesdienst, 1e Paasdag: 09.30 
uur en 17.00 uur: stud. M.G. van Middendorp,
2e Paasdag: 09.30 uur: ds. M. Joosse

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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PASEN 2022  
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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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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

1

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl
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uit de koeling, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Vivera 
Kruimgehaktmix, 
2 pakken à 175 gram

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.
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Kruimgehaktmix, 
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of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk
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2 pakken à 500 gram 
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99
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3.79
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Zak 5 kilo

3.49
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11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.
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of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk
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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
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11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111
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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 
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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
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3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019

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

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl
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of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk
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Alle bekers à 450 gram
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Aroma Rood Filterko£e, 
2 pakken à 500 gram 

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST
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GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

Bestel met de 
PLUS app of 
op plus.nl.

*Uitgezonderd 
PLUS ExpressPLUS Express

15/22 
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.
**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 15
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 april 2022

Bonne Maman 
Confi ture
Alle potten à 370 gram, 
combineren mogelijk
2 potten** 
Bijv. Bonne Maman Confiture 
aardbei, 2 potten à 370 gram

5.38 2.69
De actieprijzen variëren 
van 2.65 - 3.25

 1 1++11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

 1++11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

Alle Lipton Ice tea
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Lipton Ice tea sparkling 
original, 2 flessen à 1,5 liter

4.86 2.43
De actieprijzen variëren 
van 0.69 - 7.76

PLUS Gerookte 
Noorse zalm
Pak 100 gram
2 pakken

7.98   3.99

PLUS Culinaire 
varkenshaas
Toscaans, mediterraans 
of naturel

PLUS
Mango of avocado
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. PLUS Avocado, 2 stuks

2.38 1.19
De actieprijzen variëren 
van 1.19 - 1.59

9.38 - 10.98 

2 doosjes  

    7    7..4949   
7.97 

Per 500 gram  

    4    4..9999   

zaterdag 16 april 2022zaterdag 16 april 2022

Nescafé Dolce gusto
Alle doosjes à 16 stuks, 
combineren mogelijk

+1GRATISzegel

 1++11
    GRATIS   

PLUS Vers sap 
of smoothie
Alle flessen à 500 ml, 
combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. PLUS 100% Vers 
sinaasappelsap, 
2 flessen à 500 ml

4.00 2.00
De actieprijzen variëren 
van 2.00 - 2.45
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GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

Bestel met de 
PLUS app of 
op plus.nl.

*Uitgezonderd 
PLUS ExpressPLUS Express

15/22 
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.
**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 15
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 april 2022

Bonne Maman 
Confi ture
Alle potten à 370 gram, 
combineren mogelijk
2 potten** 
Bijv. Bonne Maman Confiture 
aardbei, 2 potten à 370 gram

5.38 2.69
De actieprijzen variëren 
van 2.65 - 3.25

 1 1++11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

 1++11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

Alle Lipton Ice tea
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Lipton Ice tea sparkling 
original, 2 flessen à 1,5 liter

4.86 2.43
De actieprijzen variëren 
van 0.69 - 7.76

PLUS Gerookte 
Noorse zalm
Pak 100 gram
2 pakken

7.98   3.99

PLUS Culinaire 
varkenshaas
Toscaans, mediterraans 
of naturel

PLUS
Mango of avocado
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. PLUS Avocado, 2 stuks

2.38 1.19
De actieprijzen variëren 
van 1.19 - 1.59

9.38 - 10.98 

2 doosjes  

    7    7..4949   
7.97 

Per 500 gram  

    4    4..9999   

zaterdag 16 april 2022zaterdag 16 april 2022

Nescafé Dolce gusto
Alle doosjes à 16 stuks, 
combineren mogelijk

+1GRATISzegel

 1++11
    GRATIS   

PLUS Vers sap 
of smoothie
Alle flessen à 500 ml, 
combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. PLUS 100% Vers 
sinaasappelsap, 
2 flessen à 500 ml

4.00 2.00
De actieprijzen variëren 
van 2.00 - 2.45
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Het gehele team van PLUS Van Rinsum wenst u fijne paasdagen!

7.30 - 19.00 1e en 2e paasdag gesloten
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