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LUNTEREN – Door de sloop van het 
voormalige pand van de Landgraaf 
en de komst van de Deka Markt aan 
de Dorpsstraat zal de winkelstraat 
een hernieuwd aanzicht krijgen.

Het pand van de Deka Markt krijgt 
een winkeloppervlak van 1.000m² 
met daaronder een parkeerkelder. 
Het gebied rondom de winkel geeft 
ook voetgangers en fietsers de ruimte 
om zich makkelijk naar de winkel te 
begeven. De planning is dat de nieuwe 
winkel in het tweede kwartaal van 
2024 klaar is, tot die tijd kunnen de 
klanten aan de Postweg terecht. 
Op de plek van het pand van de 
voormalige Landgraaf komt naar 
verluidt een Noten- en Kaaswinkeltje 
met daarboven appartementen. 

LUNTEREN – Afgelopen zaterdag 
1 april is het nieuwe koepelseizoen 
weer gestart met de opening van een 
nieuwe expositie. Tot eind oktober 
exposeert fotoclub Oog & Optiek, in 
het jaar dat zij 60 jaar is geworden, 
doorlopend wisselend. 

Een mooi groepje mensen trotseerden 
de winterse omstandigheden om de 
opening bij te wonen. Koepelbeheerder 
Gertjan van Doorn had de leiding en 
liet Riana Wassing, voorzitter van 
fotoclub Oog & Optiek en wethouder 
Hester Veltman – Kamp beiden een 
woordje doen waarna de wethouder de 
expositie voor geopend verklaarde. 

In De Koepel werd door de Lunterse 
Blueberry Blossom Band muziek 
gemaakt en buiten op de omloop werd 
door de Koepelcommissie een hapje 
en een drankje verzorgd.

De kop is er weer af en de 

Koepelcommissie heeft dit jaar nog 
veel meer leuks op stapel staan. Zeer 
binnenkort zal dit allemaal op de 
website www.buurtbos.nl te zien zijn.

De Koepel is van maandag t/m zondag 
van 13.00-17.00 uur open voor bezoek.

Turnsters P.i.T aan de top van het district in Amsterdam

Seizoensopening en opening
expositie ‘Oog en Optiek’ in De Koepel

Winkelstraat Lunteren krijgt hernieuwd aanzicht 

De sloop van het voormalige pand van de Landgraaf.          Foto: Henk de Rooy

Eerste Algemeene Vergaodering veur de 
Oud Lunterse Dag 2022

Op maondagaovend 11 april anstaonde zal, in zaol Floor um 20.00 uur, de eerste 
Algemeene Vergaodering worde gehouwe veur de Oud Lunterse Dag op de leste 
zaoterdag van augustus.

D’r zin wat veraanderinge in ’t programma van de 44ste Oud Lunterse Dag en 
die wille we     mit jullie deurneeme en effe uitlegge. Ok hen we neije leeje in de 
Kemissie en besteeje we andacht an diegeene die ofscheid neeme.     
De zaol is ruum van te veure los veur iedereen die wat wil weete oover de 
Oud Lunterse Dag, of d'r wat oover te vraoge het. En a’je ’t nog nie wis: De 
vergaodering is zooas altied veur iedereen, dus ok veur gewoone minse! 

We zien jullie grèg op de eerste Algemeene Vergaodering.
De Kemissie Oud Lunterse Dag        

AMSTERDAM - op zaterdag 2 
april vond na lange tijd weer een 
wedstrijd plaats in het district voor 
de niveau 3 turnsters. De turnsters 
werden zowel individueel als in 
teams beoordeeld. 

Het team 'Pink Positive' won 
overtuigend het goud. Het andere 
team 'Pink Passion' kreeg het zilver 
omgehangen.

Ilana van Vessem, Roos van de 
Westeringh en Lina Hussain moesten 
het in team 'Pink Passion' zonder 
hun team maatje Nevaeh Manuputty 
doen i.v.m. een blessure. Zij turnden 
niet foutloos, maar toch goed genoeg 
voor een zilveren team medaille. 
Hoogtepunten waren de balkoefening 
en score van van Vessem (15.600), 
de mooi verzorgde vloeroefening 
van Hussain en de brugoefening 

met nieuwe gelukte elementen van 
van de Westeringh. Het andere team 
'Pink Positive' bestond uit Sophie 
van Engelenhoven, Jaeda Uijterwaal, 
Jaliyah Manuputty en Ise Buitendam. 
Zij begonnen erg nerveus, maar 
vielen op door hun 'flaire' en raakten 
na ieder toestel meer ontspannen. 
Hoogtepunten van dit team waren 
de verbeterde en overtuigende 
sprong  van Uijterwaal, de prachtige 

brugoefening van Manuputty, de 
stabiele balkoefening van Buitendam 
en van Engelenhoven liet vooral 
allround stabiel turnwerk zien. 
Individueel turnde dit team zich ook 
naar een P.i.T podium. Manuputty won 
goud, Uijterwaal Zilver, Buitendam 
brons en van Engelenhoven werd 5e in 
een veld van 21 turnsters. Op de andere 
baan was het van Vessem die met 2 
grove fouten alsnog het zilver wist te 
bemachtigen. Van de Westeringh en 
Hussain werden knap 10e en 13e.

Vanaf 12 april zal er iedere dinsdag 
een ontmoetingsmiddag zijn voor alle 
Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. 
Stichting de Vluchtheuvel biedt de 
mogelijkheid om elkaar iedere dinsdag 
(13.30-15.00) te ontmoeten in de 
Muldersschuur, Roskammersteeg 5 in 
Lunteren. 
Приглашение для всех украинцев 
в Люнтерене: Со вторника 12 
апреля, каждый вторник с 13:30 
до 15:00 мы приглашаем вас в 
Muldersschuur (Мюлдерссшюр) 
для встреч и обмена информацией. 
Адрес: Roskammersteeg 5 
(Роскамерстэйг) в Люнтерене.

Добро пожаловать!

Ontmoetingsmiddag

Een artist impression van het nieuwe pand van de Deka Markt aan de Dorpsstraat in Lunteren.

Wethouder Hester Veldman.

Het publiek bij de opening.               Foto’s: Henk de Rooy

https://www.lunteren.com/nieuws/winkelstraat-lunteren-krijgt-hernieuwd-aanzicht/
https://www.lunteren.com/nieuws/seizoensopening-en-opening-expositie-oog-en-optiek-in-de-koepel-2/


Woensdag 30 maart 2022

(Aanbiedingen geldig in week 14 - maandag  04  ma. t/m zaterdag 09 apr. )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Pagina 02

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

€14.95

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)

25 kilo

Wij helpen je met...

9 april OPEN HUIS!
van 11.00 tot 15.00 uur

• fun, friendship & feelgood 
• 30 minuten workout
• alleen vrouwen
• sporten op elk niveau
• binnenlopen wanneer het   

jou uitkomt

* bij het inplannen van een 
intakegesprek tijdens ons open huis

Wil jij de zomer goed beginnen?
Start dan met ons PS. food & lifestyle
programma onder onze persoonljke
begeleiding

• Professionele begeleiding
• Jouw eigen voedingsplan
• Gezond én lekker eten
• Een gezonde levenstijl

Schrijf je in tijdens  ons open huis  en ontvang een gratis 
lichaamsanalyse ter waarde van 25 euro

Dorpsstraat 171a • 6741 AG  Lunteren
www.hfhlunteren.nl • lunteren@hartforher.nl
Tel. 06 391824498

30 minutes woman only workout

starterspakket

van € 159,-

voor € 129,-*

Slank de zomer in!

 
 

 Psalm 77 : 6  
"Zou God Zijn genâ vergeten? 

Nooit meer van ontferming weten? 
Heeft Hij Zijn barmhartigheên 

Door Zijn gramschap afgesneên?" 
'k Zei daarna; "Dit krenkt mij 't leven; 

Maar God zal verand'ring geven; 
D' Allerhoogste maakt het goed; 

Na het zure geeft Hij 't zoet." 
 

Met droefheid geven we u kennis dat, na een moedig gedragen ziekte, door de Heere van ons is 
weggenomen, in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde dochter, zus, schoonzus, tante en oudtante 

 

Roelofje Hardeman 
  ̴ Roelie   ̴ 

 
Barneveld, 3 mei 1965                                Ederveen, 2 april 2022 
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Harskamp: 

 
Kootwijkerbroek: 

 
Lunteren: 

 
Kootwijkerbroek: 

 
Barneveld: 

R. Hardeman 
M. Hardeman – van Veldhuizen 
Evert Hardeman 
Marion Hardeman – Roelofsen 
Wim Hardeman 
Betsy Hardeman – Koudijs 
Gert Hardeman  
Truus Hardeman – Geurtsen 
Marijke Kok – Hardeman 
Henk Kok 
Els Hardeman 
Stefan Hardeman  
Henriëtte Hardeman – van Heek 
Jan Hardeman 
Corine Hardeman – van de Braak 
Richard Hardeman  
Alinda Hardeman – van Driesten 
Arend Hardeman 
Jantine Hardeman – van Middendorp 
Johan Hardeman  
Marjan Hardeman – Ploeg 
Annemarie van Middendorp – Hardeman 
Henk van Middendorp 
Esther van den Brink – Hardeman 
Edwin van den Brink 
Neven en nichten 
achterneefjes en achternichtjes 

  
Schras 50 
6744 WV  Ederveen 
 

 
 

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
Jonge kaas €8.95

per kilo

€0.95

Zure zult

€2.39

Gebraden gehakt      
100 gram

€2.

Hoofdkaas
100 gram

Elke dag verse Haantje Pik

Uit voorraad leverbaar: Oranjeband tuin- en
bloemzaden

Ind. kipsaté salade 
Beenhamsalade
Slagersleverworstje

100 gram

 €1.75

€1.59

€2.98

€0.89

200 gram

Naturado potgrond (40 liter) 
     3 zakken voor 11 euro

Van de echte Bakker

200 gram

100 gram

98

€3.50

Gebraden rosbeef     

250 gram

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.

Psalm 130 vers 3 
 

Ik blijf den HEER’ verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op de Heer, 
Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 
 
Met droefheid delen wij u mee, dat de Heere in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid, voor ons 
onverwachts, na een korte, ernstige ziekte, heeft Thuisgehaald, onze geliefde nicht 

 

Roelie Hardeman 
in de leeftijd van 56 jaar. 
 
Wij wensen Rijk en Marietje en (klein)kinderen de kracht toe om dit zware verlies te dragen. 
 

Ooms en tantes Hardeman, neven en nichten. 
Ooms en tantes van Veldhuizen, neven en nichten 

 
 
Barneveld, 2 april 2022 

Bildstar aardappelen

http://www.minimarktvandenbrink.nl
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Hoe dan?

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

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

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

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

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

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST

Vervolg pagina 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer muziek in de klas, scholenproject KNA Lunteren

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

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

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

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

Digitale veiligheid 

Lezers van de Donald Duck kennen ongetwijfeld de drie Zware Jongens die in de 
verhalen figureren. Drie gemaskerde mannen in een gestreept en gevangenispak 
met een nummer erop, die uit zijn op het geldpakhuis van oom Dagobert.

De kans dat die bij u met een zak op de rug door de achtertuin sluipen is niet zo 
groot meer. Alhoewel, let op, de elektrische fiets is nog steeds in trek is bij het 
boevengilde.

We hebben nu vooral last van digitale criminaliteit. Vorig jaar werden bijna
2,5 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer ervan. Nepmails om 
achter je bankpas of wachtwoord te komen, valse websites. U heeft iets besteld, 
bijvoorbeeld een mooi shirt, en het wordt nooit geleverd. 

Uiteraard heeft u de centjes al overgeschreven. En ook digitaal pesten en anonieme 
bedreigingen komen voor. U kunt er zelf wat aan doen, voer updates uit, installeer 
een virusscanner en reageer vooral niet te snel. Controleer een link door er op te
gaan staan via uw muis en nog niet te klikken. Log niet zomaar overal in en maak 
bij twijfel geen geld over voor die mooie tas.

Vorig jaar hebben we digitale cyberagenten aan het werk gezet, in de leeftijdsgroep 
van 8 tot 12 jaar! “Hackshield’, noemen we dat. De cyberagenten helpen de 
politie met het opsporen van valse websites en speuren op het internet naar die 
digitale nieuwe Zware Jongens. 

Vorige week kon ik met de politie drie 
cyberagenten in het zonnetje zetten. 
Zij zien het gelukkig als een spel en
hun activiteiten dragen bij aan een 
veiliger digitale omgeving. Maar voor 
die 2,5 miljoen slachtoffers was het 
bittere ernst. Vroeger organiseerden 
we avonden voor beter hang- en 
sluitwerk en kwamen we met tips om 
het bovenraampje niet op een kier te 
zetten of je sleutels niet achter de deur 
op een kastje te leggen. Dat geldt nog 
steeds, maar ook de digitale inbreker
slaapt nooit.

Jezus zei het duidelijk: wie van dit water drinkt, krijgt geen dorst meer. Maar wat was dat levende water? 
Of mogen we vragen: wat ís het? 
Die vraag staat centraal tijdens ‘Levend Water.’ Middels beschouwingen van passages in het NT, muziek en zang gaan we erop in. 
Uiteindelijk zit het antwoord niet in woorden. Het kan wel in stilte worden ervaren. 

Ben je nieuwsgierig, verlang je naar goddelijke liefde, wil je niet wachten tot je ‘goed genoeg’ bent? Kom deze avond dan verrijken 
met je aanwezigheid. Wat heb je te verliezen?  

Kom met een open hart en een open mind, om te leren en te ervaren. Want:

Ervaren maakt ‘geloven’ tot ‘weten’
Praktische informatie:
Datum: 13 april
Tijd:  20.00 tot +/- 21.30 uur
Plaats: Westhoffhuis in Lunteren
Toegang: gratis; een bijdrage na afloop wordt gewaardeerd

Reserveren hoeft niet, mag wel. Voor contact:  levendwaterveluwe@gmail.com of 06 46320077

LUNTEREN - Vrijdag 8 april geven 
Mannenkoor Rehoboth o.l.v. Marcel 
van de Ketterij en Kinderkoor 
Immanuël o.l.v. Renske Karens- van 
Vliet een concert in de Oude Kerk.

Het thema is Hosanna de Koning 
komt! Medewerking verlenen 
Geraldine v Hell (dwarsfluit) Roelof 
van Middendorp (orgel) en Bernhard 
Slijkhuis (piano). Naast koorzang is 

er ook samenzang. Tevens is er een 
collecte t.b.v. Stichting Connected  
voor de vluchtelingen die men 
opvangt uit Oekraïne in Roemenië. 
Meer informatie op: stichtingcoen.
nl/coen-connected/ Aanvang: 19:45 
(open: 19:30). Toegang is gratis.

EDERVEEN – Na alle 
coronaperikelen kan dit jaar de 
Lentepleinmarkt wel doorgaan op 
de vertrouwde datum van begin 
april. Zaterdag 9 april is het dan 
weer zover dat bezoekers welkom 
zijn aan de Meikade 57 (hoek 
Nieuweweg). De markt start om 
09.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Opbrengst voor Szentmarton/
Sanmartin
De jongeren van de Erasmus Plus 
uitwisseling, European Youth for 
Environment van 2019, vinden het erg 
fijn om de spullen die ze verzameld 
hebben een tweede kans te geven. Op 
deze manier wordt niet alles zomaar 
weggegooid maar kan iemand anders 
er weer veel plezier aan beleven.
De jongeren die aan de uitwisseling 
meededen kwamen uit Roemenië, 
Hongarije en Nederland. Zij 
hielden zich bezig met het milieu en 
ondernemerschap.  Het organiseren 
van een rommelmarkt is een goede 
manier om aan je omgeving te laten 
zien dat tweedehands spullen nog goed 
van pas komen. Zij vinden het beter om 
duurzaam met het milieu om te gaan 
en dus geen afval te produceren.De 
opbrengst van deze Lentepleinmarkt 
is voor jongeren in Szentmarton/
Sanmartin e.o. (Roemenië).

Op zoek naar spullen
De organisatie zoekt voor de markt 
van 9 april nog boeken, speelgoed, 
meubels en rommelmarktspullen.
De oproep vanuit de organisatie is dan 
ook: Hebt u nog mooie boeken, of 
spullen die u toch niet meer gebruikt, 
zou u dan zo vriendelijk willen zijn 
om die bij ons te bezorgen? Wij willen 
graag uw spullen ontvangen bij: fam. 
v.d. Vendel, Meikade 57, 6744 TB, 
Ederveen. Tel.: 06 – 13 3926 54 (Harry 
van Ramshorst.
Lokale ondernemers zijn welkom voor 
het huren van een kraam, voor het 

aan de man/vrouw brengen van leuke 
spulletjes

Hart voor Roemenië
Nu Ina om gezondheidsredenen er niet 
bij kan zijn, zijn zij en Martin getroffen 
door de inzet en motivatie van 
vrijwilligers die het Lentepleinmarkt 
stokje spontaan hebben opgepakt. 
Zij symboliseren hiermee het 
uitgangspunt van de Lentepleinmarkt 
en de betrokkenheid van Ina: Hart 
voor Roemenië. Nu is daar dit jaar 
bijgekomen: hart voor Ina en een 
voorspoedige genezing.

CONCERT 8 APRIL OUDE KERK - LUNTEREN

Lentepleinmarkt 2022 op zaterdag 9 april in Ederveen

13 april13 april

‘Levend Water’‘Levend Water’
Een wonder-lijke avond Een wonder-lijke avond 

  

Lentepleinmarkt. Archieffoto
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Buurtcentrum De Schakel creëert beweegtuin
‘Ontmoeten en bewegen in één’

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |   0318-482485

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |  0318-482992

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

WESTHOFFHUIS

UITGELICHT!

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

BINGO IN DE SCHAKEL
Vrijdag 15 april 2022 
Dit voorjaar wordt er weer op meerdere vrijdagen een 
gezellige Bingo met mooie prijzen georganiseerd!
Voor aanvang kunt u gezellig lunchen, na de lunch 
start de Bingo.
Tijd: 12.00 uur (lunch) aansluitend bingo (13.00 uur)
Prijs: € 8,50 p.p. incl. de lunch. 
(€ 5,00 p.p. zonder lunch / inclusief 1 consumptie).
Ook BINGO op: 20 mei 2022.
Aanmelden via: 0318-482992 of info@lunterenaktief.nl

GLUREN BIJ DE BUREN*
Het bekende busuitje gaat weer van start
Dinsdag 26 april 2022
Ga je mee? Of ken jij iemand die mee wil?
Het heeft even geduurd dat we er weer op uit 
mochten. Eindelijk is het weer zover. Dit keer gaan we 
picknicken bij een markante Lunteraan, waar we op 
zijn prachtige landgoed bij een idyllische waterpartij 
ons picknickkleed ontvouwen. We verzamelen om 
10.45 uur bij Het Westhoffhuis, waar we vertrekken 
met de bus. Om ca. 11.00 uur worden we ontvangen 
met een straf bakkie koffie en een rondleiding. Rond 
12.00 uur nuttigen we een heerlijke lunchmaaltijd, 
bij hopelijk een stralende zon en voor de liefhebbers 
misschien wel een lekker glaasje wijn. Om 13.00 uur 
gaan we weer huiswaarts richting Het Westhoffhuis.
De kosten zijn voor eigen rekening en dien je te 
betalen bij het verzamelpunt voor vertrek. Wij zullen 
je zoveel mogelijk ontzorgen. Er zijn maar beperkt 
plaatsen beschikbaar, geef u snel op!

Datum: 26-04-2022
Tijdstip verzamelen: 10.45 uur
Tijdstip thuiskomst: 13.15 uur
Kosten: € 7,50 p.p. (inclusief reis, lunch, kop koffie)
Aanmelden: Verplicht, via info@lunterenaktief.nl 
of 0318-482992

*) Let op; Dit is een buitenactiviteit. Op maandag-
ochtend, 25 april, besluiten we of dit vanwege het 
weer door kan gaan.

PASFOTO’S
Donderdag 7 april
Rijbewijs, ID-kaart of paspoort aanvragen of 
verlengen? Daarvoor is een officiële pasfoto nodig!
Foto Fragma is iedere maand te vinden in 
Het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28 Lunteren.
U kunt telefonisch een afspraak maken via 
06-50837903 voor: Donderdag 7 april.
• Pasfoto’s met goedkeuringsgarantie!
•  Ook voor visum alle landen, direct klaar!
•  COVID-19: Contactloos betalen mogelijk, 
 kassabon per e-mail.
(In)formele pasfoto’s voor uw bedrijf of organisatie? 
Wij komen ook op locatie, informeer naar de 
mogelijkheden!

Buurtcentrum De Schakel in 
Lunteren staat bekend om de 
vele activiteiten die er wekelijks 
plaatsvinden. Omdat gezond leven 
van belang is, wordt er hard gewerkt 
aan de realisatie van een beweegtuin; 
een speciaal ingerichte buitenruimte 
met beweegtoestellen, looproutes 
en ontmoetingspunten. Ook komt 
er een mini-midgetgolfbaan. Het 
initiatief heeft als doel om de 
dorpelingen te stimuleren om 
regelmatig en ongedwongen met 
plezier te bewegen. 

De officiële opening vindt plaats op 
vrijdag 6 mei aanstaande. Deze wordt 
verricht door Olga Commandeur, 
bekend van ‘Nederland in Beweging!’.
De ontwikkeling van de beweegtuin 
(én mini-midgetgolfbaan) is een 
initiatief van LunterenAktief en wordt 
gesteund door Sportservice Ede. 
Daarnaast spelen meer partijen een 
belangrijke rol. Zij lichten graag toe 
waarom de komst van een beweegtuin 
zo belangrijk is.

Sportservice Ede
Angeline van de Kraats: “Sportservice 
Ede heeft een adviserende rol 
gehad bij de ontwikkeling van de 
beweegtuin. In de grote steden zie je al 
veel meer beweegtuinen, hier zijn ze 
nu in opkomst. Bewegen is natuurlijk 
heel belangrijk. Na je veertigste gaat 
je spierkracht er immers alleen maar 
op achteruit, als je niet beweegt. 
Voor wie bijvoorbeeld geen zin heeft 
om naar een sportclub te gaan, is een 
beweegtuin ideaal. Het mooie is dat 
op een plek als deze bewegen ook 
nog eens wordt gecombineerd met 
ontmoeten; het sociale aspect is net zo 
belangrijk als het bewegen. Ik ben er 
van overtuigd dat de beweegtuin bij De 
Schakel gigantisch mooi gaat worden. 
Bij de keuzes van de apparaten is er 
rekening mee gehouden dat zowel jong 
als oud er zelfstandig en veilig mee 
uit de voeten moeten kunnen, want 
we willen natuurlijk geen valpartijen 
krijgen. Ik hoop echt dat iedereen uit 
Lunteren en omgeving er lekker gaat 
bewegen. Ik zou zeggen: kom allemaal 
die kant op en ervaar het!”

Therapeutisch Centrum Lunteren
Pieter Vaessen en Geke van 
Houten: “Alles wat hier in het dorp 

ondernomen wordt met het oog op 
bewegen juichen wij toe. Toen wij 
werden gevraagd om ons steentje 
bij te dragen aan de plannen voor de 
beweegtuin bij De Schakel, met name 
gericht op de kwetsbare ouderen die 
daar komen, hadden wij daar direct 
een goed gevoel bij. Wij hebben onder 
meer meegedacht over de apparaten 
die er komen. Hierbij speelt veiligheid 
een belangrijke rol, maar het moet 
daarnaast ook uitdagend genoeg zijn. 
Onze fysiotherapeuten werken veel 
met ouderen, maar ook met kinderen. 
Zij kunnen er straks met hun patiënten 
naartoe om er gebruik van te maken. 
Zo is het een extra mogelijkheid tot 
bewegen. Bovendien is de beweegtuin 
ideaal voor mensen die bij ons zijn 
uitbehandeld en weer terugkeren naar 
hun sociale omgeving. De beweegtuin 
kan hier een belangrijk onderdeel van 
zijn. Het is wat ons betreft dus echt een 
zeer goed en leuk initiatief!” 

Malkander Ede
Arie Alderliesten: “Wat ons betreft 
is de beweegtuin in Lunteren een 
superinitiatief. Het is belangrijk dat 
mensen gezond leven en dat zij zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. Daar draagt een beweegtuin 
enorm aan bij. Als gevolg van Corona 
wordt er soms ongezonder geleefd. 
Dit heeft alles te maken met het 
thuiswerken, het minder naar buiten 
gaan en dus minder bewegen. Wij 
gaan de beweegtuin zeker inzetten 
om bewegen te promoten. Vanaf 9 
mei aanstaande vindt in Lunteren 
bijvoorbeeld de wandelchallenge 
plaats, een beweegprogramma van de 
Bas van de Goor Foundation. Hierbij 
wordt twintig weken achter elkaar 
iedere maandagavond gewandeld. 
Wij laten dan ook de beweegtuin 
bij buurtcentrum De Schakel zien. 
Daarnaast zullen wij mensen ook gaan 
doorverwijzen naar de beweegtuin. Het 
leuke is dat je er zo een keer naartoe 
kunt lopen en even kunt trainen op een 
aantal apparaten. Omdat de Schakel 
zich midden in een woonwijk bevindt, 
is het er een ideale plek voor. Wij 
ondersteunen het initiatief graag”.

Gemeente Ede
Wouter Keijzer, gebiedsmanager De 
Dorpen: “Wij denken als gemeente 
graag mee over de leefbaarheid in 

de dorpen en als het gaat om mooie 
bewonersinitiatieven. Het initiatief 
voor de beweegtuin bij buurtcentrum 
De Schakel in Lunteren omarmen 
wij dan ook zeker. Het is belangrijk 
om de ‘oude’ Lunteraan vitaal en 
gezond te houden, zowel fysiek als 
mentaal. Elkaar ontmoeten tijdens 
een koffiemoment of straks tijdens 
het bewegen in de beweegtuin dragen 
hier op een positieve manier aan bij. 
Daarbij is het mooi dat bijvoorbeeld 
ook de fysiotherapeuten in Lunteren 
gebruik gaan maken van de beweegtuin 
en dat instanties als Malkander en 
Sportservice Ede mensen er op kunnen 
wijzen. Het contact met deze partijen 
is voor ons zeer belangrijk om de 
sociale cohesie te vergroten. Hierdoor 
zijn in het verleden al meerdere mooie 
initiatieven tot stand gekomen in 
Lunteren”.

RegioBank
Carla Bol, adviseur RegioBank namens 
DBA advies: “RegioBank staat bekend 
als de buurtzame bank en ondersteunt 
graag mooie maatschappelijke doelen. 
De beweegtuin bij buurtcentrum 
De Schakel is zeker zo’n doel. 
Het Oranjefonds, waar wij mee 
samenwerken, had het project al 
een mooi bedrag toegezegd. In 
navolging hierop zijn wij samen met 
LunterenAktief een crowdfunding-
campagne gestart. Deze actie 
bestond uit een lotenverkoop. Mijn 
collega’s en ik hebben de winkeliers 
in Lunteren benaderd, zij hebben 
alle prijzen gesponsord. Samen 
met LunterenAktief zijn wij begin 
december 2021 de straat opgegaan om 
loten te verkopen. Één groot succes: 
er zijn in totaal drieduizend loten 
verkocht, goed voor € 3000! Wij weten 
zeker dat iedere euro hiervan goed 
wordt besteed. Wat is mooier dan een 
initiatief als deze, voor jong én oud? 
De beweegtuin zal meerdere generaties 
verbinden. Bovendien denk ik dat de 
samenwerking tussen de buurtzame 
bank en LunterenAktief heel mooi 
drempelverlagend is geweest en voor 
beiden partijen deuren heeft geopend”.

Naast de genoemde partijen is de 
beweegtuin bij De Schakel mede 
mogelijk gemaakt door Oranje 
Fonds, VSBfonds, Idee in Uitvoering, 
Rabobank en Provincie Gelderland.



Wekerom – Door de vele 
coronamaatregelen van de afgelopen 
twee jaar is er nauwelijks wat 
georganiseerd in het snelgroeiende 
Wekerom. Bestuurslid Wil Mulder 
en beheerder Anja Geijtenbeek 
van Kulturhus Wekerom zijn 
vastberaden om daar verandering 
in te brengen.

Door de komst van ‘De Maalderij’ 
met daaronder een winkelcentrum en 
de vele nieuwbouw zal er steeds meer 
aanwas in het dorp komen. Dit zorgt er 
ook voor dat er meer vraag komt naar 
activiteiten. “Bij het terrein waar nu de 

Coöp staat en daarachter, zeg maar… 
Wekerom oost komen ongeveer 90 
woningen waar vooral veel jonge 
gezinnen en oud Wekerommers komen 
te wonen. En die wil je wel graag iets 
bieden”, vertelt Anja. 

Om te zorgen dat er veel activiteiten 
komen zijn Anja en Wil opzoek naar 
enthousiaste  leden voor een nieuwe 
activiteiten-commissie. “Denk 
hierbij aan een winterfair, braderie 
fietstochten, wandeltochten maar 
we staan ook open voor innovatieve 
ideeën”, legt Wil uit over het doel van 
de commissie.

Bestuur
Naast de activiteiten-commissie is er 
ook een roep naar twee bestuursleden. 
“Dit hoeven niet per sé mensen te 
zijn met bestuurservaring of van een 
bepaalde leeftijd.  Gezien de huidige 
samenstelling willen we wel graag 
jonge mensen. Maar het belangrijkste 
is dat je wel echt binding met het dorp 
moet hebben”, vertelt Wil die samen 
met nog twee andere deel uitmaakt van 
het huidige bestuur. 

Zij vergaderen 8 keer per jaar en 
houden zich bezig met bedrijfsmatige-, 
sociale-, maatschappelijke-, personele, 
financiële-, en nog veel meer 
onderwerpen. Daarnaast hebben zij 
regelmatig contact met ambtenaren 
en bestuur van de Gemeente als ook 
met collega-bestuurders van wijk- 
en dorpshuizen binnen en buiten de 
Gemeente Ede. “De uitdaging is een 
aantrekkelijk dorpshuis te zijn vanuit 
sociaal en maatschappelijk oogpunt 
voor de inwoners van Wekerom en 
omstreken”

Kulturhus
Het dorpshuis dat midden in het 
hart van het Wekerom staat is in 
2014 helemaal vernieuwd. Hierdoor 
beschikt het pand over een ruime 
sporthal en fitnesscentrum. Deze ruime 
sportzaal fungeert ook als concertzaal. 
Zoals vorige week zaterdag tijdens 
de uitvoering van Fanfare OBK uit 
Otterlo. Om niet geheel afhankelijk 
te zijn van gemeentelijke subsidies 

heeft het Kulturhus ook een 
commerciële tak waaruit zij ruimte 
bieden voor bruiloften, bedrijfsfeesten 
verjaardagen en jubilea. Zij voorzien 
hierin ook de catering, waarvoor zij 
nog werknemers zoeken. Verder heeft 
het Kulturhus ook een medisch cluster 
waarin zich een huisarts, diëtiste, 
podotherapeut en fysiotherapeut 
bevindt. 

Niet alleen voor grote feesten en 
partijen is er ruimte in de Kulturhus 
ook voor de kleine dingen is er 
ruimte. Zo is het voornaamste doel 
van het dorpshuis om dorpsgenoten te 
verbinden. Dit kan iets kleins zijn door 
een lekker bakje koffie te drinken in 

het Kastanjehof, ook wel de huiskamer 
van het dorp genoemd. Maar ook is er 
ruimte voor exposities en worden er 
geregeld activiteiten georganiseerd 
zoals een gezamenlijke maaltijd, 
de Ladies Night, muziekavonden, 
filmmiddagen en workshops. Kortom 
allerlei activiteiten voor jong en oud!  

Op kulturhuswekerom.nl vindt 
u meer informatie over de 
activiteiten, mogelijkheden en 
ontwikkelingen. Verder hebben 
zij ook een facebookpagina 
StichtingKulturhusWekerom en 
kunnen je ze bereiken via de mail 
info@kulturhuswekerom.nl of 
telefonisch 0318 462 044.

Woensdag 06 april 2022 Pagina 06

Kulturhus Wekerom:
Zet zich in voor een bruisend Wekerom

Eén van de drukbezochte achtiviteiten op het grasveld voor het Kulturhus.

Het huidige bestuur van Kulturhus Wekerom.

Wij zoeken jou!
HORECAMEDEWERKERS BESTUURSLEDEN VRIJWILLIGERS COMMISSIELEDEN

GEÏNTERESSEERD?
Bel/mail Anja
0318 462 044
info@kulturhuswekerom.nl

Adres:
Dorpsplein 1
6733 AV
Wekerom

Wij zijn op zoek voor
Vereniging Dorpshuis
Wekerom naar (jonge) 
bestuursleden die binding 
hebben met Wekerom. 

Voor meer informatie kunt Voor meer informatie kunt 
u bellen met Wil Mulder 
06 22 98 96 69

Wij zijn altijd op zoek 
naar enthousiaste 
vrijwilligers voor allerlei 
zaken in en rondom het 
Kulturhus Wekerom.

Voor meer informatie 
kunt u mailen/bellen 
met Anja.met Anja.

Voor een nieuwe 
activiteiten commissie 
zijn wij opzoek naar 
creatieve en inventieve 
leden. 

Voor meer informatie Voor meer informatie 
kunt u mailen/bellen
met Anja.

Wij zijn op zoek naar 
oproepkrachten rondom 
feesten en partijen en
sociaal/maatschappelijke 
activiteiten. 

Het salaris is cao 
conform horeca.conform horeca.
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Happen en meer Fietstocht zaterdag 30 april
Gezellig met z’n allen op de fiets 
richting Otterlo, ongeveer 40km 
door de mooie natuur. 
Onderweg een stop voor een lekker 
ijsje met als eindpunt Restaurant de 

Nieuwe Heuvel voor een hapje. 

Het startpunt is op het Nieuwe Erf 
in Lunteren, tussen 11.00 en 13.00 
uur. Hier ontvang je de route, het 

herinnerdingetje en een snoepje voor 
onderweg. 
Volwassene € 12,50 (kinderen t/m 12 
jaar € 7,50) Fiets je mee? Geef je op 
via happenenmeer@gmail.com

OTTERLO - Op vrijdag 1 
april 2022 zijn de kinderen van 
NatuurWijsschool De Sprong met 
de bus naar het Kröller-Müller 
Museum gegaan. Het bezoek 
vond plaats rond het project de 
Kunstweken. 

Op school is er aandacht besteed aan 
Kadinsky, Miro, Matisse, Warhol, 
Haring, van Gogh, Picasso. De busrit 
door het Nationaal Park de Hoge 
Veluwe was bijzonder, omdat het deze 
dag gesneeuwd had. 

Groep 1-2-3 ging naar de Beeldentuin. 
De groepen 4 t/m 8 bezochten 
verschillende zalen, waar de kinderen 
in groepjes opdrachten uitvoerden. 
Schilderijen van Semat (Thema: 
Vrolijk), Claesz (Thema: Een goed 
mens zijn), Mondriaan (Thema: 
Titel en betekenis), Israëls (Thema: 
Trots), Picasso (Thema: Iets nieuws 
ontdekken) en van Gogh (Thema: 
Afscheid en begin) werden door de 
kinderen bekeken. 
De kinderen maakten opdrachten, 

waardoor zij de kunstwerken 
goed bekeken. Zo zagen de 
kinderen verschillen tussen de 
impressionistische, expressionistische 
en abstracte schilderstijlen en de 
gebruikte kleuren, vormen en patronen. 

Terug op school werd er door groep 
1-2-3 in hun groep geschilderd en de 
groepen 4 t/m 8 werkten verder aan 
hun opdrachten op het centrale plein. 
Het project wordt afgesloten met een 
expositie. 

NatuurWijsschool De Sprong bezoekt het Kröller-Müller Museum

Natuurwandelingen in het Luntersche Buurtbosch

Onder het motto “vroege vogels” 
organiseert de Vereniging Vrienden 
van het Luntersche Buurtbosch 
ook dit voorjaar weer twee 
natuurwandelingen. We laten onze 
leden graag zien hoe mooi ons bos 
is, en wat er allemaal in ons bos te 
beleven valt.Onder leiding van Els en 
Wim Roke, onze Lunterse vogelaars, 
gaan we vogels spotten. Omdat de 
vogels juist ’s morgens veel zingen en 
actief zijn, starten deze wandelingen 
dan ook vroeg, dus geschikt voor 
“vroege vogels”. Daarnaast kunnen 
zij ook veel vertellen over andere 
bewoners van ons bos.

Data: zaterdag 16 april en 14 mei 
2022De starttijd is 7.30 uur bij het 
Bosbad, Boslaan 91 Lunteren

De wandeling over bospaden zal ongeveer 2 uur duren en eindigt voor diegenen 
die dat willen met een klein ontbijt bij de “Pleisterplaats” (bij de Koepel). De 
wandeling kan ook leuk zijn voor kinderen vanaf ongeveer 12 jaar. Neem zeker 
je verrekijker mee.

Deze wandeling is voor leden van de Vrienden en hun gezinsleden gratis. Niet-
leden betalen 2 euro, graag contant. 

Het ontbijt, koffie/thee met broodjes, moet bij de Pleisterplaats afgerekend 
worden.Er kunnen per wandeling max 30 personen mee. Aanmelden per mail: 
vrienden@buurtbosch.nl, vermeld svp aantal personen, datum, met of zonder 
ontbijt. Bij slecht weer kan de wandeling niet doorgaan en zullen wij u dit daags 
vooraf berichten op het emailadres waarmee u zich hebt opgegeven.
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Kiezen op elkaar en nog even volhouden!

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

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

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

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

John Peerdeman, orofaciaal (kaak) fysiotherapeut 
Therapeutisch Centrum Lunteren

Henk de Rooy

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

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

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

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

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

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

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

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

Beste klanten,

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

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

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

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

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

Veel liefs Reinanda

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

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

Oproep: 100 plussers gezocht

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

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

€35,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

KLEINTJE 
PLAATSEN?

€35,- 
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@

LUNTEREN.COM

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST

VAN DE FYSIO...
THERAPEUTISCH CENTRUM LUNTEREN

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

WAARVAN AKTE
NOTARIËLE ZAKEN DOOR MAARTEN VRIENS

FAMILIEBERICHTEN

MONUMENT VAN DE MAAND
OUDE GEBOUWEN ONDER DE LOEP GENOMEN

         Huisartsenpraktijk Lambers
         is gesloten wegens vakantie:

Maandag 27-04-2020 

Vrijdag 01-05-2020

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

 

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

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

www.huisartskasbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Waarneming door:

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

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

AFWEZIG
Maandag 20 juli t/m 

vrijdag 7 augustus

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

Dr. Lubbers is op donderdagen 
en vrijdagen gesloten.

 

CUVÉE DE FREL
WILLEM DE FREL VERDIEPT ZICH IN WIJNEN

ANDERS BETER
NATUURLIJK GEZOND

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

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

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

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

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53 

Van de wijkagent …..
WhatsApp groepen Lunteren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nationale Voorleesdagen geopend op De Wegwijzer

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

De meiden van MO-13-1.

Ik hoor u denken; revalideren doe je toch pas ná de ingreep en niet ervoor?
Toch hebt u vast wel eens gehoord van ‘better in, better out’, ‘fit4surgery’, 
prehabilitatie… Verschillende termen en namen voor hetzelfde fenomeen; trainen 
voordat je geopereerd wordt, zodat je zo fit mogelijk je operatie ingaat. Het klinkt 
eigenlijk heel logisch, maar helaas is het nog lang geen gemeengoed. 

Maar is het nu altijd nodig om te gaan trainen voordat je geopereerd wordt? 
Het antwoord is nee, het is niet altijd nodig. Als je fit en gezond bent, kan je er 
natuurlijk altijd nog een schepje bovenop doen tijdens je sportuurtjes om nog 
net iets fitter te worden, maar het risico op complicaties door een slechte fitheid 
tijdens een ingreep is bij deze mensen niet zo groot. 

Voor kwetsbare mensen kan het zeker wel zinvol zijn. En als we het over 
kwetsbare mensen hebben, hebben we het over mensen die weinig fysiek actief 
zijn, mensen die andere aandoeningen hebben naast de aandoening waarvoor ze 
behandeld moeten worden en mensen van 80 jaar of ouder. Daarnaast geldt in het 
algemeen hoe groter de operatie, hoe groter de belasting voor je lichaam. Ook het 
krijgen van chemotherapie voor een operatie zorgt ervoor dat je kwetsbaarder en 
fysiek minder fit wordt. 

Met name grote buikoperaties brengen behoorlijke risico’s met zich mee. 10-
30 % van de patiënten hebben last van kleine complicaties, 20-30 % krijgt te 
kampen met ernstige complicaties en 20 % met een ongeplande heropname in 
het ziekenhuis. 

Deze complicaties zijn zeker niet allemaal te voorkomen. Er zijn echter wel 
steeds meer onderzoeken die laten zien dat kwetsbare patiënten die voor hun 
operatie 4 weken intensief getraind hebben, minder ernstige complicaties krijgen, 
minder vaak opgenomen worden op de IC en minder vaak opnieuw opgenomen 
hoeven te worden. Trainen tijdens chemotherapie kan ervoor zorgen dat de chemo 
beter verdragen wordt, men minder last heeft van sommige bijwerkingen en de 
dosering van de chemo minder vaak bijgesteld hoeft te worden. 

Naast fysieke fitheid hebben de voedingstoestand, en het wel of niet roken en 
drinken ook invloed op de kans op complicaties. 
Trainen voor een operatie kun je het beste doen onder begeleiding van een specialist-
fysiotherapeut, bijvoorbeeld een geriatrie- of een oncologiefysiotherapeut. 

Geke van Houten, oedeem- en oncologiefysiotherapeut
Therapeutisch Centrum Lunteren

Trainen vóór je operatie!?

LUNTEREN - Zondagavond 9 april wordt er eindelijk weer een Sing In 
georganiseerd in de Maranathakerk.

De Ameezingband uit Lunteren zal de liederen muzikaal begeleiden en vanuit 
Kerk in Actie zal een spreker wat meer komen vertellen over de huidige 
vluchtelingen die momenteel in ons land verblijven. Allen van harte welkom!

Eindelijk weer een Sing In Maranathakerk

Beginnerscursus hardlopen bij Lunterunners

Op maandagavond 11 april 
om 20.00 uur start er weer een 
beginnerscursus. Deze cursus is 
speciaal bedoeld voor mensen 
met weinig of geen conditie. De 
cursus is op 12 achtereenvolgende 
maandagavonden en duren 1 uur. 

De trainingen worden gegeven door 
een ervaren trainer en zal heel rustig 

worden opgebouwd, zodat je na die 
12 weken 5 kilometer aan één stuk 
kunt hardlopen. Nadien krijgen alle 
deelnemers een certificaat. Wil je meer 
conditie, je fitter voelen en een uurtje 
heerlijk sporten in de buitenlucht, zet 
de eerste stap en meld je aan. Dat kan 
via tel/app op nummer 06-20942717 
of mail naar lunterunners@hotmail.
com.

Tevens lopen wij met onze loopgroepen 
voor de gevorderde lopers op maandag 
en woensdagavond, in de winter door 
het dorp en in de zomer in het bos. 

Wij bieden voor elk niveau iedere 
week een gevarieerde training aan met 
veel uitdaging. Lijkt het je leuk om 
met ons mee te lopen, informeer via 
tel/app of mail. 

Voorjaarsconcert Irene Ederveen
We hebben er twee jaar op moeten 
wachten maar gelukkig kunnen we 
nu weer ons voorjaarsconcert 
organiseren. Daarom nodigt het 
bestuur van Muziekvereniging Irene 
Ederveen u dan ook graag uit om op 
zaterdag 9 april 2022 dit concert bij 
te wonen.

Voor de pauze treed onze malletband 
op onder begeleiding van nieuwe
dirigent Mike de Geest met als 
thema ‘Feest der Herkenning’. Na de 
pauze zal Sandra van Luijtelaar het 
fanfareorkest leiden met ondermeer 
een Songfestival Medley en een 
compilatie van Rob de Nijs.

De avond wordt door Malletband en 
Fanfare gezamenlijk afgesloten
met het werk Performance.
Het concert vindt plaats in ‘De Zicht’  
te Ederveen en begint om 19.30 u.

De zaal is open om 19.00 u. en de 
toegang is vrij. 

Op D.V. zondagavond 10 april 
wordt de eerste sing in van 2022 
georganiseerd! Het thema voor deze 
avond zal zijn ‘Het is volbracht!’.
Tijdens deze avond zullen we met 

prachtige liederen stil staan bij het 
lijden, sterven en de opstanding van 
Jezus Christus. 

Er is een afwisselend programma, met 

samenzang,   in elkaar gezet voor jong 
en oud!  De singin is aansluitend op de 
avonddienst Dit betekent dat we rond 
20:15 uur zullen beginnen in de Oude 
Kerk te Lunteren. 

Zondag 10 april Paas Sing In 2022 ‘Het is volbracht’ in de Oude Kerk
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De leerlingen van NatuurWijsschool De Sprong krijgen uitleg bij een schilderij.

Juf Heleen Ike met pensioen
LUNTEREN - Na 44 jaar werkzaam 
te zijn geweest in het onderwijs 
in Lunteren gaat Heleen Ike met 
pensioen. 

Heleen begon haar onderwijscarrière 
5 april 1978 op de H.J. van de Voort 
kleuterschool. Na de integratie in 1985 
van kleuterschool en lagere school 
kwam ze te werken op de Julianaschool 
en later op De Bron (2009). 

Heleen werkt graag met jonge 
kinderen. Heel veel kleuters hebben in 
de afgelopen jaren les van haar gehad. 
Wat is er in de loop van de jaren veel 

veranderd in het onderwijs. Eén ding 
blijft het onderwijs nodig hebben: 
leerkrachten met hart voor kinderen. 
Dat heeft Heleen. Een kind moet zich 
“gezien” en veilig weten. 

Heleen gaat nog steeds graag met de 
kinderen aan de slag. Zelf verwondert 
ze zich elke dag over de natuur en die 
verwondering brengt ze graag over op 
de kinderen. Bijv. een bakje met water 
naar buiten in de winter en dan de 
verwondering dat het ijs geworden is! 

“Samen met de kinderen je 
verwonderen over bloembolletjes 

die opkomen. De verwondering van 
kikkerdril tot kikker.” De Bron laat 
dit afscheid natuurlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan. Woensdag 6 april is het 
afscheid met de kinderen en is er een 
voorstelling van poppentheater Fritsie 
Duikelaar in de hal van de school. 

Op donderdag 7 april neemt Heleen 
officieel afscheid van ouders, 
(oud)leerlingen, genodigden en 
belangstellenden. Er zal een receptie 
worden gehouden in de hal van De 
Bron tussen 14.45u- 15.45u. 

De Bron gunt haar een mooi afscheid 
en hoopt dat dit afscheid voor later een 
mooie herinnering zal zijn.
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Dinsdag 12 april 2022 zal kunsthistorica 
Wendy Fossen een lezing verzorgen over de 
Jugendstil  - kunststroming tussen 1880 en 
1914. Tijdens de industrialisatie in de 19e 
eeuw vindt een zekere vormvervaging plaats 
waardoor producten er allemaal hetzelfde 
uit gaan zien. In die periode krijgt men 
weer oog voor de ambachtelijkheid van de 
productie. Dagelijkse objecten mogen ook 
fraai vormgegeven worden.

In Frankrijk en België  is het vooral de rijkere 
bovenlaag die zich deze Art Nouveau kan 
veroorloven. In Duitsland heeft men hetzelfde 
doel voor ogen, maar daar schuwt men de 
machinematige productie niet, waardoor de 
Jugendstil voor meer mensen bereikbaar is. Aan 

het einde van het eerste decennium van de 20e 
eeuw is men eigenlijk toe aan een nieuwe stijl. 
Kunstenaars uit Wenen en Glasgow hebben een 
tendens ingezet naar een meer geometrische, 
robuustere stijl. In Frankrijk wil men een grote 
tentoonstelling houden om te laten zien dat 
Frankrijk nog steeds toonaangevend is op het 
gebied van de toegepaste kunst.  De Eerste 
Wereldoorlog gooit roet in het eten. Zo vindt 
deze expositie pas plaats in 1925 waarmee de 
‘nieuwe’’ stijl een naam krijgt: Art Deco.
Wendy Fossen neemt u tijdens de lezing mee op 
reis door de ontwikkelingen van de toegepaste 
kunsten in de late 19e en vroege 20e eeuw. De 
lezing wordt gehouden in het ”Witte Kerkje”
Aanvang 20.00 uur. Gasten zijn van harte 
welkom. Entree voor niet leden € 7,50.

Lezing Culturele Kring Lunteren

KNA Lunteren presenteert het eerste schoolconcert
i.s.m. basisschool de Bron

MUZIEK
THEMA:

CONCERT
SCHOOL

16 april

In Ut Sporthuus

Aanvang concert 19:00

GRATIS entree

VT2_LR achtste 93 x 66,25

• 24 uurs zorg voor ouderen in Ede
•  in huiselijke sfeer met persoonlijke 

aandacht 
•  deskundig en vriendelijk personeel
•  particulier maar voor iedereen betaalbaar
• geen wachtlijst
• ook voor echtparen 
• open vanaf 1 april 2022

Bel voor informatie met 06 3963 3506

WAT ALS... 
zelfstandig thuis 
wonen niet meer gaat?
DAN KIEST U TOCH OOK 
VOOR KLEINSCHALIG VOOR 
UW DIERBARE PARTNER, 
VADER OF MOEDER?

E D E

 

 

 

Op de Amsterdamseweg 60 in Ede opent Zorgcentrum Bontekoe Ede haar deuren voor wonen met 
zorg voor ouderen die 24 uur afhankelijk zijn van zorg en begeleiding vanwege lichamelijke 
problematiek of geheugenklachten. 

 Bontekoe Ede wil persoonlijke zorg geven in huiselijke sfeer en heeft dit gevonden in het mooie 
pand wat dichtbij het centrum van Ede ligt. De initiatiefnemers zijn geen onbekenden in de zorg; zij 
zijn  zelf verpleegkundigen en een van hen is ook casemanager dementie. In Elst ( bij Arnhem) 
hebben zij reeds een zorgcentrum en de wens was daar om uit te rollen vanwege de grote vraag naar 
persoonlijke opvang voor ouderen. 

“wij weten uit ervaring hoe moeilijk het is om de zorg voor een geliefde vader, moeder of partner uit 
handen te moeten geven. Om dan te kiezen voor een grote instelling is vaak niet de wens. Wij willen 
persoonlijke maar kwalitatief goede  zorg leveren die ook bereikbaar is voor iedereen. Om deze 
reden liggen onze service kosten beduidend lager dan andere aanbieders in Ede” 

Op de Amsterdamseweg 60 zijn 7 opname plekken waarbij  ieder een eigen slaapkamer heeft  en er 
is een gezamenlijke huiskamer. Er zal iedere dag vers worden gekookt en activiteiten aangeboden 
gaan worden. In de zomer kan heerlijk worden genoten in de tuin die rondom aanwezig is. Er is 
ruimte voor echtparen en mocht het einde naderen dan kan dat in alle rust plaatsvinden op de plek 
van het laatste thuis. Er is 24 uur per dag zorg in huis aanwezig. 

Voor meer informatie en een afspraak kunt u bellen met: 

06 3963 3506 
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Restaurant ‘De Goudsberg’ sponsort wielrentenue  
In samenwerking met het Belgische biermerk Kwaremont, vernoemd naar de helling de 
Oude Kwaremont (geliefd bij wielrenners), liet Gert Jacobsen van restaurant De Goudsberg 
gepersonaliseerde tenue’s voor wielrenliefhebbers uit de buurt maken 
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Henk de Rooy

HARSKAMP – Het begon in het 
westen en het eindigde in Harskamp. 
Zaterdag 28 mei, om 16.00 uur, gaat 
voor de laatste maal de deur bij Foto 
Riezebos in het slot. Het is dan, op 
een jaar na, 85 jaar geleden dat de 
grootvader van Ronnie Riezebos in 
Harskamp als fotograaf aan de slag 
ging. In al die jaren is elke familie 
in Harskamp wel door een Riezebos 
op de foto gezet. De fotowinkel 
wordt niet overgenomen, maar 
Fysiopraktijk Pascal is de nieuwe 
‘bewoner’ van het winkelpand.

Naar Harskamp
De geschiedenis van Riezebos gaat 
terug naar het begin van de vorige 
eeuw in het Westland. Daar, in de 
kassenstreek aan de kust startte zijn 
overgrootvader een drukkerij. De 
kranten waren in opkomst en deze 
Riezebos zag er brood in met het 
opzetten van een drukkerij. Dat bleek 
een schot in de roos en slim als hij 
was werd de goed lopende drukkerij 
na een paar jaar verkocht. Elders 
werd opnieuw een drukkerij opgezet, 
om vervolgens weer te verkopen. 
Dit herhaalde zich enkele malen om 
uiteindelijk in De Lier de basis te 
leggen voor een grote drukkerij, die 
heden ten dage nog steeds bestaat.
De grootvader van Ronnie 
Riezebos had het wel gezien in de 
drukkerswereld en deed de drukkerij 

over aan zijn broer. Zelf richtte hij 
zich op de fotografie. Een opkomende 
tak van sport dat hem wel lag. Het 
fotograferen van familieportretten e.d. 
Rond 1922 kwam het idee militairen 
op de foto te zetten. Waarschijnlijk 
waren Westlandse jongens in het land 
gelegerd en voor hun vriendinnen en 
familie leek het deze jongens wel mooi 
hun foto op de schouw te zien staan.
Dus toog, inmiddels de zoon van 
de overgrootvader naar Harskamp. 
Want daar was in die tijd een grote 
legerbasis. In de zomer verbleef deze 
Riezebos op de Veluwe en verdiende er 
een prima boterham. Frappant was, dat 
toentertijd alleen in de zomer militaire 
oefeningen waren op de Veluwe.
Om elke zomer steeds een paar 
maanden van huis te zijn beviel maar 
matig. In 1938 verhuisde de grootvader 
van Ronnie naar Harskamp om aan de 
Laarweg zijn werkzaamheden voort te 
zetten. 

Nieuwe winkel
In 1954 kwam de eerste winkel. 
De voorkamer van de woning aan 
de Laarweg werd ingericht als een 
winkeltje. Overdag werden de foto’s 
gemaakt en ‘s avonds en vaak ook 
’s nachts werden deze afgedrukt. 
Riezebos introduceerde toen al 24-
uurs service van die tijd.
Van het militaire fotowerk kwam het 
ander en al snel wist men in Harskamp 
en omgeving Riezebos te vinden. Na 
de oorlog kwam de fotografie echt tot 

bloei en in Harskamp profiteerde de 
fotograferende ondernemer optimaal 
hiervan.
In 1954 kwam Goos Riezebos, de 
vader van Ronnie, in de winkel. Nog 
steeds vormde het schietkamp een 
belangrijke bron van inkomsten. 
Rond de jaren zestig van de vorige 
eeuw werd dat minder. Een fototoestel 
kwam binnen ieders bereik en werden 
de werkzaamheden verlegt naar het 
maken van trouwerijen en portretten 
en natuurlijk ook de verkoop van 
fototoestellen en aanverwante 
attributen.
Het was in 1967 dat de stap werd 
gemaakt naar een echte winkel. Het 
adres werd het huidige pand aan de 
Dorpsstraat in Harskamp. 

Eerst het rijbewijs
De winkel floreerde en er ontstond een 
klein foto-imperium met later winkels 
in Barneveld, Veenendaal en Tiel. 
In 1973 had Ronnie Riezebos het wel 
gezien met schoolgaan en trok bij zijn 
vader in de zaak. Fotografie was zijn 
hobby en vak en vele avondstudies 
volgden om een volleer en allround 
vakman te worden.
Op zijn 18e maakte hij zijn eerste 
trouwerij, maar voordien moest wel 
even het rijbewijs worden behaald. 
Om op de brommer bij je eerste 
trouwerij aan te komen was ook niet 
de beste reclame.
In 1994 volgde de laatste verbouwing 
en werd de huidige winkel/studio 
betrokken. De studio en winkel 
meet 200 m2, geschikt voor al het 
studiowerk. Naast de winkel en studio, 
werd het maken van bedrijfsreportages 
een belangrijke bron van inkomsten. 

Nog een paar weken, tot eind mei, 
en dan komt er een eind aan bijna 
een eeuw Foto Riezebos. Ronnie 
en Anneke kijken ernaar uit, maar 
geven aan altijd met veel plezier in de 
winkel te hebben gestaan. Eindelijk 
tijd voor andere dingen, wandelen, 
de kleinkinderen en gewoon eens een 
paar dagen weg zonder vast te zitten 
aan de winkel.

Ronnie en Anneke tot slot: “Wij willen 
iedereen bedanken voor de prettige 
samenwerking en wensen Pascal veel 
succes met zijn fysiopraktijk.

Pakjes DHL
De Prima winkel in Harskamp wordt 
het nieuwe adres voor het brengen en 
afhalen van DHL-pakjes.

Pasfoto’s
In dezelfde Prima winkel kan men 
vanaf 28 mei terecht voor het maken 
van pasfoto’s.

Inzameling plastic doppen
De doppen inzameling voor 
hulphonden gaat naar de de verf- en 
behangspecialist van Martin van 
Voorst in Harskamp.

Oproep
Heeft u door ons foto’s laten maken 
in de periode van augustus 2010 t/m 
december 2020? 
Wilt u deze bestanden ontvangen, 
geeft het door aan Foto Riezebos: 
info@fotoriezebos.nl 

Graag voor 28 mei 2022!

HARSKAMP – Hij is al ruim zes jaar 
een bekend gezicht in Harskamp, Pascal 
Schalk van de gelijknamige fysiopraktijk: 
Pascalfysio.  Al deze jaren huurde hij de 
ruimte boven het pand van Foto Riezebos, 
maar begin juli verhuisd de fysiopraktijk naar 
de winkelruimte beneden in het pand. 
“Het werd tijd voor een nieuwe stap en de 
huidige ruimte werd gewoon te klein. Met 
Ronnie (Riezebos, red.) kwam ik er snel uit 
en met het stoppen van de fotowinkel verhuist 

de praktijk naar beneden. Ik ben er erg blij 
mee”, aldus Pascal.

Pascal is geen onbekende in de omgeving. 
Voordat hij zijn eigen praktijk startte in 
Zeewolde en Harskamp was hij werkzaam in 
Barneveld en Kootwijkerbroek.
Zo’n zes jaar geleden werd de knoop 
doorgehakt om een eigen fysiotherapie 
praktijk te starten en begon de zoektocht naar 
een praktijkruimte in Harskamp.

Via via kwam ik bij Ronnie terecht. “ De 
boven ruimte van de winkel voldeed en zes 
jaar geleden zijn we hier begonnen.”
Mijn fysiopraktijk groeide uit de welbekende 
jas en met de huur van de winkel beneden 
ging een gekoesterde wens in vervulling: een 
trainingsruimte. Deze komt er en wel in de 
vorm van een “Milon Cirkel” 
op de plek waar nu de fotostudio van Foto 
Riezebos is. Met deze verhuizing is Pascal 
ook op zoek naar extra personeel. We zijn 
op zoek naar fysiotherapeuten, fitness 
instructeurs en stagiaires. 

Foto Riezebos stopt, na 96 jaar Harskamp op de foto te hebben gezet

Sinds 1994 de winkel aan de Dorpsstraat in Harskamp.

Ronnie Riezebos (links) met Pascal Schalk.

De eerste ‘winkel’ aan de Laarweg in Harskamp.

De winkel in 1967 bij de opening en het 40 jarige bestaan van Foto Riezebos.

Pascalfysio verhuist naar beneden
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Jekuntmijhuren.nl is een initiatief van Cluistra Aanhangwagens 

Wij hebben echt  LEUK WERK  voor je...

CHAUFFEUR
Je transporteert onze machines van 
en naar de klant, doet soms een 
kleine reparatie onderweg en geeft 
wanneer nodig bedieningsinstructies 
aan de klanten.

MONTEUR (verhuur)
Je bent verantwoordelijk voor 
reparaties en onderhoud zodat ons 
materieel in topconditie blijft. Door 
jouw zorg voor onze machines 
kunnen onze klanten prettig werken.

LOGISTIEK MEDEWERKER
Je bent verantwoordelijk voor 
het logistieke gedeelte van 
Jekuntmijhuren.nl. Je zet materieel 
klaar, je ontvang het weer en maakt 
alles weer verhuurklaar.

Heb je interesse in een van deze fucties? Kijk dan op onze web-
site voor meer informatie: www.jekuntmijhuren.nl/vacatures
Of solliciteer direct door een e-mail met je CV en motivatie te 
sturen naar diederik@cluistra.com

3

Deze kortingsactie geldt t/m. 
zaterdag 27 februari 2021.

Deze kortingsactie van 11 april  
t/m. zaterdag 30 april 2022.
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Foto’s zijn gemaakt:
vrijdagochtend
1 april 2022
van 07.45 - 8.45 uur

Foto’s: Henk de Rooy
Reageren?
hderooy@introweb.nl

het KIJKEN bezien
Hessenweg (Wekeromseweg - Immenweg)



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

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

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

Ford Mustang Huren?
06 21 68 80 36

Gezocht
schoonmaker voor 1 x 

in de 2 weken. Het gaat 
om een vakantiehuis op 

bungalowpark de Goudsberg. 
wo of vrij-ochtend.

Je kunt mij appen op: 
0645150983

OPEN DAGOPEN DAG
ZATERDAG14 M

EI
20

22

OP
EN

DA
G2

2.
NL

Gevraagd 
weiland koop of pacht omgeving Lunteren Ederveen 

06-54301158.

Te huur 

gemeubileerde 
eindwoning Lunteren. 

Voor info bel: 
06 11 292 291

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 741104.
Let wel: geen woonbestemming.

 

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
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Ds. B. Jongeneel 
(H.D.), 18.30 uur: Ds. T. de Ridder (Ochten)

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09.30 uur: 
Ds. J.A. Kloosterman 
(H.D.), 18:30: Ds. A.J. 
Schalkoort Zie ook: 
www.hhglunteren.nl.
Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 10.00 
uur: ds. Caroline 
Oosterveen, 19.00uur:ds. 
H. Poot (Oosternieland),

11,12,13 april: 19.30uur (meditatie)
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. J. Steenkamp, 19.00 uur,  Sing-Inn

Molukse Evang. Kerk: zo: 14.00 uur: pnt F. 
Pattipeilohy 

Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Laurens 
ten Cate  (lezing)

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. A. Jonker  (Putten) , 18.30 uur: Ds. 
W.G. Hulsman (Genemuiden).

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. J. Koppelaar , 18.45 uur: ds. R. van 
de Kamp.

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: prop. J. Meerkerk (Ede), 18.30 
uur: ds. A. de Lange, 
(Nieuw-Lekkerland)

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. B. van 
Leeuwen, 18.30 uur: ds. J. Lohuis
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A. Vlietstra
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Dhr. A. Vaartjes 
(Amerongen)

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

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

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

Tel. 0318 - 650 000
info@zorgvooruitvaart.nl
www.zorgvooruitvaart.nl

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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Decennialang waren het in Europa 
roerige en revolutionaire tijden aan 

beide zijden van 1800.
Door grote armoede zat het volk 

aan de grond en was de bodem van 
verdraagzaamheid bereikt.

Zij trok ten strijde tegen de macht 
van de vorstenhuizen en hun 
verkwistende praal en pracht. 
In Nederland werd na grondig 

onderhandelen tussen beide partijen 
in 1814 onze grondwet vastgesteld.

In die grondwet staan de
grondrechten van koning en volk, 

maar die van boer en mol ontbreken 
nog.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 10 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 

 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl

Do 7 april  
NIET PLUIS GEVOEL 
Cursus - voor mantelzorgers 
Opgeven: 0318 – 208080 
www.malkander-ede.nl 
_______________________________ 
Za 9 april, 14:00 en 14:15 uur 
KIPPENREN - KUIKENLOOP 
14:00 uur start 1/8 marathon 
14:15 uur start 1/4 marathon 
Kuikenloop in de categorie 4 t/m 6,  
7 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar 
www.kippenrenbarneveld.nl 
_______________________________ 
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 
_______________________________ 
Ma 11 april, 20:00 uur  
ZING MEE MET DE KORALEN  
uit de Matthäus Passion 
Maranathakerk, Hertenlaan 37 
www.covsursumcorda.nl 
_______________________________ 
Ma 11 april, 20:00 uur  
ALGEMEENE VERGAODERING 
Stichting Oud Lunterse Dag 
Zaol Floor, Dorpsstraat 36 
_______________________________ 
Di 12 april tot en met 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 Wendy Fossen. 
Culturele Kring in Witte Kerkje,  
Dr. Kimmijserlaan 28  
 

 
www.vrijzinniglunteren.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 
_____________________________ 
Vr 15 april, 20:00 uur  
KLAVERJASSEN & JOKEREN 
Aanmelden 0318-482992 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
_____________________________ 
Za 16 april, 07:30 uur  
Wandeling - "VROEGE VOGELS" 
Aanmelden vrienden@buurtbosch.nl 
www.buurtbosch.nl/vrienden/ 
_____________________________ 
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  
POMPEÏ - NIEUW ONDERZOEK IN  
DE OUDE STAD EN HERCULANEUM 
Lezing door Nathalie de Haan. 
Culturele Kring in Witte Kerkje,  
Dr. Kimmijserlaan 28 
www.vrijzinniglunteren.nl 
_______________________________ 
 
www.wegwiesinlunteren.nl 

VV Lunteren
Thuiswedstrijden  
08:30 Lunteren JO11-2 - DTS Ede JO11-4JM  
08:30 Lunteren JO10-3 - ONA ‘53 JO10-1  
08:30 Lunteren JO9-1 - SDV Barneveld JO9-2 
08:30 Lunteren JO8-3 - Bennekom JO8-4  
09:00 Lunteren MO13-1 - OSC MO13-2  
09:30 Lunteren JO15-1 - v.v. Dieren JO15-1  
09:30 Lunteren JO12-1 - Blauw Geel ‘55 JO12-3JM 
09:30 Lunteren JO11-1 - Terschuurse Boys JO11-1  
10:00 Lunteren JO13-1 - Arnhemse Boys JO13-2 
11:00 Lunteren JO19-2d - SDV Barneveld JO19-3  
11:00 Lunteren JO17-1 - BVC ‘12 JO17-1  
12:00 Lunteren 2 - ONA ‘53 2  
13:00 Lunteren 4 - VVOP 5  
13:00 Lunteren 6 - Harskamp 3   
14:30 Lunteren 1 - OVC ‘85 1   
15:00 Lunteren 45+1 - Excelsior Z. 45+1

Uitwedstrijden 
08:30 Bennekom JO13-6 - Lunteren JO13-2  
08:30 Blauw Geel’55 JO11-3JM - Lunteren JO11-3 
08:30 VVOG JO8-1JM - Lunteren JO8-1  
09:00 Stroe JO9-1 - Lunteren JO9-3   
09:30 Kesteren JO15-2JM - Lunteren JO15-2  
09:30 Kesteren JO10-1 - Lunteren JO10-2  
09:45 Sparta Nijkerk JO10-2 - Lunteren JO10-1  
09:45 DTS ‘35 Ede JO9-6 - Lunteren JO9-2  
09:45 Sparta Nijkerk JO8-5 - Lunteren JO8-2  
13:00 OVC ‘85 MO15-1 - Lunteren MO15-1  
14:30 sv DFS 5 - Lunteren 5  
14:30 GVC 3 - Lunteren 7  
14:30 SDC Putten JO19-1 - Lunteren JO19-1

Advendo ‘57
Thuis:
08:30 Advendo’57 JO12-1 - Bennekom JO12-1
08:30 Advendo’57 JO11-1JM - Ede/Victoria JO11-1JM
10:00 Advendo’57 MO19-1 - Stroe MO19-1
12:00 Advendo’57 8 - Ede/Victoria 5
15:00 Advendo’57 JO19-1 - Zeewolde JO19-2   
10:00 Advendo’57 JO17-1 - ESA JO17-2
12:00 Advendo’57 2 - SDC Putten
14:30 Advendo’57 1 - SV Otterlo  
10:00 Advendo’57 JO14-1 - Hoevelaken JO14-1
12:00 Advendo’57 6 - Elspeet 5
15:00 Advendo’57  7 - DVS’33 Ermelo 12
    
Uit
08:30 Blauw-geel’55 JO14-2 - Advendo’57 JO14-2JM
08:30 Blauw-geel’55 JO12-2 - Advendo’57 JO12-2
09:30 SKV JO9-1JM - Advendo’57 JO9-1JM
10:00 SDV Barneveld JO9-5 - Advendo’57 JO9-2
13:00 Stroe VR1 - Advendo’57 VR1
13:00 Blauw-geel’55  8 - Advendo’57 4
14:30 Uchta 4 - Advendo’57 5
16:45 SKV JO19-5 - Advendo’57 JO19-5

Champions League 
Poule A 08:30 Candia’ 66
Poule B 09:00 V.V. Woudenberg 
Poule C 08:45 V.V. Advendo

SDS ‘55
Thuis:
15.00 SDS 3  - DTS 7
15.00 SDS 4  - Blauw Geel 10
12.30 SDS VR1 - Otterlo VR1
10.30 SDS JO19-1 - SDC Putten JO19-2
09.00 SDS MO15-1 - VDZ MO15-2
10.30 SDS JO12-1 - SP Teuge JO12-2
09.00 SDS JO11-1JM - Hoevelaken JO11-4
10.35 SDS JO7-1 - Redichem JO7-2JM

Uit
14.30 EFC 1  - SDS 1
12.30 csv Apeldoorn 2 - SDS 2
10.45 Oene JO16-2JM - SDS JO16-1
08.30 Driel JO9-5 - SDS JO9-1JM
10.15 OVC JO7-1 - SDS JO7-1
10.25 CHRC JO7-1JM - SDS JO7-1

Koersbal

De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum De Schakel 
van maandag 4 april is:
 
Annette v/d Wind – 22 punten
Ada Brouwer – 20 punten
Riek Pol – 18 punten
Henk Versteeg – 17 punten
Rita Kelderman – 16 punten
Nel Veenendaal – 10 punten
Geesje v/d Berg – 9 punten
Marjan v Donkelaar – 8 punten
 

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 31 Maart van 
“De Kastanjehof” in het
Kulterhus in Wekerom.
 
Geertje Theunissen – Jaap v.d.Krol 22 pt.,
Henk v.Lagen – Corrie v.d.Krol 17 pt.,
Gerrit d.Wit – Teus Roelofsen 16 pt.,
Jannie Meulenkamp – Ger v.d.Berg 15 pt.,
Jannie Broekhuizen – Kees Meulenkamp 13 pt.,
Coos v.Laaar – Jannie v.d.Broek 12 pt.,
Dik v.Dijk – Wijntje Heij 7 pt.,
Evert v.Butselaar – Bertus Broekhuizen 6 pt.,

SPORT
PROGRAMMA/UITSLAGEN
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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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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
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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
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Vin De France 
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Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon
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Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

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

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

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
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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
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De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111
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romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten
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Ko�  e Aroma 
Rood Snelfi lter 
Alle enkelpakken à 500 gram,
Pads Zak 54 stuks 
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2 stuks***
Bijv. Douwe Egberts 
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63
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De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
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PRIJS
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Alle flessen à 75 cl

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

Vin De France 
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Per fl acon
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OP=OP
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Kruimige 
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111
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Geldig in week 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
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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
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Bijv. Douwe Egberts 
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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
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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 | 
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PLUS 
Blauwe bessen 
of frambozen
Schaaltje 125 gram, 
combineren mogelijk
2 schaaltjes **
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 
2 schaaltjes à 125 gram

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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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
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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
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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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GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

Bestel met de 
PLUS app of 
op plus.nl.

*Uitgezonderd 
PLUS Express

14/22 
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 14
zondag 3 t/m 
zaterdag 9 april 2022

PLUS 
Zalmfi let op huid
Schaal 125-500 gram

 Douwe Egberts Aroma rood snelfi lterko�  e  
Alle enkelpakken à 500 gram,    ko�  ebonen  Alle zakken 
à 500 gram,    ko�  epads  Alle zakken à 54 stuks    of 
oplosko�  e  Alle potten à 200 gram,    combineren mogelijk
    M.u.v. aroma variaties en D.E. Café   

zaterdag 9 april 2022zaterdag 9 april 2022

PLUS Shoarma of gyros
Schaal 500 gram

PLUS 
Bloemkool

Alle Wagner 
Big city of 
bella napoli pizza’s
Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Wagner Bella napoli 
pizza diavola, 2 stuks

8.58 4.29
De actieprijzen variëren 
van 2.89 - 4.49

Appelsientje 
of Dubbeldrank
Alle pakken à 1 liter, 
combineren mogelijk

of Dubbeldrank

combineren mogelijk

+1GRATISzegel

+1GRATISzegel

1.99 

Per stuk  

    1    1..2929      

2.19 - 2.79 

Per 100 gram  

    1    1..5959      
3.35 - 4.99 

Per schaal  

    3    3..1919   

  combineren mogelijk

11.90 - 14.78 

2 stuks  

    8    8..4949   

2.68 - 3.98 

2 pakken  

    2    2..4949    1 1++11
    GRATIS   

Coca-Cola  
Alle flessen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk

9.16 - 9.40 

4 fl essen  

    5    5..9999   
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