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(Aanbiedingen geldig in week 30 - Maandag 25 juii t/m zaterdag 30 juli )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden

Jong belegen kaas €9.50kilo

€1.
59

Gebraden gehakt

€19.

Zure zult

99

Shoarmarollade

Dikke zwarte kersen (Hollandse)

€0.

€6.
500 gramSperziebonen

Mosterdrollade
Bakje likkepot (vers)                 125 gram

            kilo

20 kilo

Alles bij ons vers van het mes:

Jong belegen kaas €8.49
per kilo

100 gramPepercervelaatworst €1.98

100 gramBlikboterhamworst €0.75

100 gramSchouderham €1.39

200 gramKipkerrie salade €2.98

32 rollenEdet comfort toiletpapier €9.99

vanafHertog IJs 900 ml. €2.75

750 mlOla Viennetta €2.25

750 gramAviko pommes duchess €1.25

90 wasbeurtenAriël waspoeder €22.95

(Aanbiedingen geldig in week 50 - t/m zaterdag 18 december)
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

€2.98Old Amsterdam 
vegetarische bitterballen

10 stuks

Van de Echte Bakker:

Appelflappen 5 voor €7.50
Stollen van de Echte Bakker: bestel ze tijdig! 

Groot assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten.

98

€1.

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

€1.

98

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)

 

 

 

 

 
Wij zijn op zoek naar een: 

 

Productie medewerker 
 

Als productie mederwerker sta je in de fabriek, en neem je deel 
aan het produceren van onze betonproducten.  

 
 

Wat verwachten wij van jou 
 

 

• Je houdt van fysiek werk en kunt dit goed volhouden 

• Je bent op zoek naar een baan voor langere tijd 

• Je woont in de omgeving lunteren 

• Je bent eventueel ook op zaterdag bereid om te werken 

 

 

Wat kan je van ons verwachten 

• Informele werksfeer – we werken hard maar staan in 

voor een geintje 

• Mogelijkheid tot het ontwikkelen van eigen kwaliteiten 

• Eigen inbreng en ideeen zijn altijd welkom 

• Goede arbeidsvoorwaarden. 

Dikkenberg Beton  Bruinhorsterpad 22  6741 PP Lunteren 
0318-572225  info@dikkenbergbeton.nl  www.dikkenbergbeton.nl 

 

 
Stuur je sollisitatie brief 

met CV naar: 
 

Dikkenberg beton 
T.a.v. W. Evers 

Bruinhorsterpad 22 
6741 pp Lunteren 

 
 

 Mail naar 
wim@dikkenbergbeton.nl 

 
 

Of neem 
telefonich contact op met 

Wim Evers 
06 – 51 16 23 58 

Bildstar aardappelen

Frieslanders

Bij ons verkrijgbaar: tafelzeil van de meter
20 dessins, ook rond

20 kilo

20 kilo€12.95

Na een mooi en lang leven is rustig en kalm overleden

Jannie Kerkum-Manten

* 4 mei 1930    † 20 juli 2022

Sinds 15 juni 2016 weduwe van Joop Kerkum 

Joke en Wim
Marijke en Dick
Wim en Silvia
Klein- en achterkleinkinderen

De uitvaart heeft in familiekring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Familie Kerkum
p/a Irenelaan 15
3851 RM  Ermelo
jkerkum@veluwe.net

Zij laat ons veel mooie en dierbare herinneringen na. 

Wij bedanken de medewerkers van de Honskamp voor hun 
aandachtige en liefdevolle zorg voor en begeleiding 

van onze moeder.

                      God is ons een Toevlucht en Sterkte;
                      Hij is krachtelijk bevonden, een Hulp in 
                      benauwdheden.                      
                                                                    Psalm 46 : 2

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor 
ons is geweest, geven wij u kennis dat door de 
Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve 
zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Barbara van het Hol-van Laar
sinds 17 februari 2004 weduwe van

Jan Teunis van het Hol

Geboren: 11 maart 1932       Overleden: 23 juli 2022

Ederveen:

Lunteren:

E. J. Bos-van het Hol
J. Bos
Arno en Charlotte
Jacco en Gerarda
Maartje en Christian
Ben, Joël
Dennis en Lisette
J. G. van het Hol

Meulunterseweg 15
6741 HL Lunteren

Er is gelegenheid tot condoleren D.V.  woensdag
27 juli (hedenavond) van 19.30 - 20.30 uur in de 
Bethelkerk, De Haverkamp 1 te Lunteren.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. 
donderdag 28 juli om 10.15 uur in de Bethelkerk. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 
te Lunteren (via achteringang).

Geen bloemen

PVC, textiel en plastic, vanaf €7.99 per meter
Verse Kant en Klaar maaltijden: vis, kip, 
rundvlees, varkensvlees en vegetarisch



Tekort

Aan alles is tegenwoordig tekort. Het is volgens mij vandaag de dag  het meest 
gebruikte woord in de media. Bij 37 graden Celsius lees ik over tekort aan 
olie, wanneer de ijzige kou invalt. Energiearmoede, beter nu aan werken is de 
boodschap, dan in het najaar. Aanvullen die tekorten aan gas, olie etc. Een enorm 
tekort aan arbeidskrachten of het nu op Schiphol is waar de koffers niet in het 
vliegtuig kunnen worden gezet of bij de Spoorwegen, in de horeca, winkels of de 
bouw. Daar is ook een tekort aan materialen. Een tekort is er ook aan bussen en 
vooral chauffeurs. Zorg en onderwijs hebben al jaren een tekort aan werkenden. 
Ik vergeet dan nog het tekort aan opvang voor asielzoekers. Die slapen buiten in 
Ter Apel waar een tekort aan bedden is.

Mijn opa die fruitteler was benaderde tekorten simpel. Hij gebruikte trouwens te 
weinig in plaats van tekort. ‘Waar te weinig is, is ergens anders te veel.’ Hij zat 
dan ook in het bestuur van de plaatselijke veiling.Bij ons is circa veertig procent 
van de volwassen Oekraïners die in de opvang in Harskamp zit aan het werk. Al in 
de eerste week staken vooral vrouwen hun hand op. ‘Waar kan ik werken?’ Zoiets 
had ik al een jaar niet meer gehoord. Er zitten bakkers, leraren, obers, elektriciens 
en zelfs iemand met een klusbedrijf bij. De kleur van de soorten draad is overal 
hetzelfde en als je in de Oekraïne het deeg kan laten rijzen, lukt dat ook hier. 
Ze zijn aan het werk, hulde ook aan 
de bedrijven die ze een kans geven. 
Zo los je toch een tekort op of vindt u 
dat te kort door de bocht. Nu hoorde ik 
dat Oekraïners ook best koffers willen 
stouwen of aan die transportband 
willen staan. Er zijn vluchtelingen die 
in hun land op een vliegveld werkten. 
Schiphol, haal ze op met bussen, als 
die er zijn en laat hen helpen. Helaas 
te eenvoudig. Hoe zit het met de CAO, 
is dat geen uitbuiting of verdringing 
vinden dan de vakbonden. Die 
tekorten, die doen we onszelf voor een 
deel aan. Er is altijd ergens een te veel 
om een tekort op te lossen.

‘t Nieuwe Erf na afloop van het feest.

De ‘thumbnail’  van één van de video’s.                                                                           Gemaakt door Tom Heebink

Voor de vijfde maal wordt het Lunterse Open Golftoernooi georganiseerd. 
Op 29 september 2022 zal dit plaats vinden op “De Scherpenbergh “ te 
Lieren dit bij gebrek aan een golfbaan in Lunteren. Het Lunterse Open 
voorziet in een behoefte om vooral Lunterse Golfers met elkaar in contact 
te brengen. Hiermee is het een vaste waarde geworden op de activiteiten 
kalender van Lunteren. Het toernooi zou niet mogelijk zijn zonder de steun 
van de volgende trouwe sponsoren:
 
VEVR, TopParken, Buro Koorts, Sjaak Hamstra Interieurs, Procomm Partners, 
Lunterse Krant, Labor Holland, ABITO mode, Schuiteman Accountants, 
Kelderman groep, VPVA Notarissen, Maaike van Doorn Makelaars, Snetselaar 
Constructieve Ingenieurs, Alta-SV, Midden Nederland Makelaars, Zegers Bouw 
en Koninklijke Oosterberg. Er wordt zowel 9 holes als 18 holes gespeeld en de 
dag wordt natuurlijk afgesloten met een Lunterse Golf kampioen en heerlijk 
natafelen.
 
Inmiddels hebben 70 golfers zich ingeschreven en is er nog een enkele plaats 
beschikbaar. Mocht u interesse hebben kunt u zich melden en kijken we of er nog 
plaats is. Aanmelden kan op lunterscheopen@gmail.com
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EDERVEEN - De Ederveense 
koersbalvereniging heeft het seizoen 
afgesloten met een gezellig ochtend. 
Het seizoen 2021-2022 kon bijna in 
zijn geheel gespeeld worden. 

De groep bestaat op dit moment uit een 
tiental spelers en het volgend seizoen 
zijn er twee nieuwe aanmeldingen. 
Koersbal is één van de meest populaire 
sporten onder ouderen. Dit komt 
omdat koersbal geen zware inspanning 
vereist en daardoor kan de sport tot op 
hoge leeftijd gespeeld worden. Het 
lijkt een beetje op het bekende Franse 

jeu-de-boule en wordt vooral binnen 
beoefend. 
In Ederveen gebeurt dat elke 
donderdagmorgen van 9 tot 11 uur 
in het Dorpshuis De Zicht aan het 
Marktplein. Mocht u ook willen 
meespelen en geïnteresseerd zijn dan 
kunt u kontakt opnemen met Ben van 
Beek, tel nr. 0318-572005. 

De kampioen van dit jaar was wederom 
Janny van Beek. Ze behaalde 293 
punten met een gemiddelde van 12,2 
punten. Tweede werd Ger Groters en 
Ben van Beek werd derde. 

EDERVEEN – Zaterdag 25 
juni werd het weidje van Dek 
overgedragen. De officiële handeling 
werd verricht door bugermeester 
René Verhulst. Middels een van 
afstand bestuurbare kraan tilde hij 
de ‘regenjas’ van de schaapskooi.
Daamee werd het project rondom 
het pleintje aan de Bruinehorst 
afgesloten. Een traject dat enige 
jaren in beslag nam. De feestelijke 
overdracht werd door velen gevolgd.

Weitje van Dek
Wat eens begon als een wens voor 
het opknappen van het monument in 
Ederveen, is uitgemond in het geheel 
aanpassen van de omgeving van het 
monument. De Belangenvereniging 
Ederveen-De Klomp, Oranjecomite 
en muziekvereniging Irene verzorgen 
jaarlijks de dodenherdenking in 
Ederveen. De tocht vanuit Ederveen en 
de herdenking op 4 mei wordt door alle 
inwoners van Ederveen als waardevol 

gezien en zeer druk bezocht.

Lokale ondernemers
Echter was het monument slechts een 
eenvoudige steen, en verdiende meer. 
Met behulp van lokale ondernemers is 
een plan gemaakt, sponsoren gezocht, 
en fondsen benaderd (Ede Doet, TV 
Gelderland, Gemeente Ede, Levend 
Landschap). Iedere bijdrage gaf nieuw 
inzicht om de gehele omgeving op te 
knappen. Ondanks dat een en ander 
wat trager verliep door de corona, 
is een mooie entree van Ederveen 
ontstaan. 

Dan heb je ook wat
Het pleintje van het 
herinneringsmonument komt nu goed 
tot zijn recht en heeft de naam van een 
verzetsheld Gerard Lambert gekregen. 
Wat tijdens het proces vooral opviel 
was de enorme bijdrage van vele 
vrijwilligers en lokale ondernemers.     
Deze werden door Jacob Bouw 
(Belangenvereniging Ederveen/De 
Klomp) nogeens aangehaald in zijn 
woord tot de aanwezigen. “Heel 
Ederveen is betrokken geweest bij 
het project. Vandaag kunnen we dit 
dan eindelijk afronden.”René Verhulst 
beklemtoonde ook dat ene project 
als het Weidje van Dek alleen kan 
worden gerealiseerd door de inzet 
van vele vrijwilligers en betrokken 
lokale ondernemers. “Het was vijf jaar 
geduld hebben, maar dan heb je ook 
wat!”. 
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Hoe dan?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer muziek in de klas, scholenproject KNA Lunteren

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

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

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

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

Wat begint er in Stroe? 

In 1573 eindigde het beleg van Alkmaar en werden de Spanjaarden verdreven. 
“Van Alkmaar begint de victorie” klonk het. Een keerpunt in de Tachtigjarige 
Oorlog? Die oorlog was toen nog maar 5 jaar aan de gang en eindigde pas in 1648.

In Stroe waren er zo’n 40.000 boeren bij elkaar om te demonstreren tegen de 
stikstofplannen van het kabinet. Zo wandelend over het terrein kwam ik her en der 
bekenden tegen. Zorgen, actie, zo kan het niet langer, maar ook oplossingsgericht. 
Wordt alles wat er gedaan kan worden aan stikstofreductie wel goed bekeken, 
er zijn boeren die echt willen stoppen of iets anders gaan doen, maar ook jonge 
boeren die verder willen en hun toekomst op het spel zien staan.
Van een aantal sprekers op het podium werd je niet optimistischer. Oorlogsretoriek 
en de plannen zijn waardeloos. Niets veranderen, anders… Op het veld klinken 
heel andere geluiden, oplossingsopties: kunnen we niet dit, kunnen we niet dat. 
Het probleem is niet op te lossen met alleen innovaties als de stalvloeren en de 
luchtwassers, maar het loont echt de 
moeite het effect ervan beter te kijken.

Het zijn nu de uitersten die elkaar te lijf 
gaan, politiek heeft soms ook baat bij 
polarisatie, eenvoudig gewin nietwaar. 
En te weinig baat bij oplossingen 
helaas. De oplossingen voor de 
stikstofcrisis liggen in het midden, net 
als waar de waarheid ligt.

Wat begint er in Stroe? Ik hoop 
realisme en objectiviteit, we kunnen 
toch niet net als ‘Van Alkmaar’ 75 jaar 
wachten op een oplossing.

Weidje van Dek overgedragen

Koersbal Ederveen sluit seizoen af 

Museum Lunteren verruimt de openingstijden! 
In de maanden juli en augustus zal Museum Lunteren op de zaterdagen al 
geopend zijn vanaf 10.30 u.  

Het bestuur van het museum heeft dit besluit genomen vanwege de vele 
toeristen die in deze maanden ons dorp bevolken en natuurlijk om de prachtige 
en soms ook exclusieve exposities die het museum op dit moment herbergt, 
zoals: 

 * Noordmanszaal: “Marten Toonder, een heer van      stand” 
 * Galerie Goudsberg: schilderijen van Jasper van Deutekom en  
 keramiek van Jacqueline Tijssen 
 * Schatzaal: schilderijen van Antoon Markus, schilder van de hoge  
 horizon 
 * De vaste exposities in het museum 

Al met al best een bezoekje waard! 
Info: www.museumlunteren.nl

Steun de boeren via eerlijk eten uit de streek
REGIO - Vindt u het ook belangrijk 
om gezond en verantwoord verzorgd 
voedsel van dichtbij te eten en de 
boeren te steunen? Bij Eerlijk Eten 
uit de Streek werken consumenten 
en boeren samen in een team van 
vrijwilligers om het eten uit onze 
regio op het dagelijks menu van 
consumenten te krijgen. Nieuw is 
de afhaallocatie bij de Welkoop in 
Wekerom! 

Veel mensen denken na over hoe en 
waar ons voedsel wordt geproduceerd. 
Wat zijn verantwoorde en duurzame 
keuzes? Bij Eerlijk Eten uit de Streek 
vinden ze het belangrijk dat de boeren 
een eerlijke prijs krijgen voor de 
gezonde en lekkere producten die zij 

leveren. Zij brengen ‘Farm to Fork’ in 
praktijk! 

Nieuwe afhaallocatie
Via de webshop van Eerlijk Eten uit 
de Streek kunt u wekelijks zuivel-, 
vlees-, groente-, eieren, fruit, 
graanproducten en meer bestellen. 
Deze kunt u afhalen bij een locatie in 
uw buurt. In Lunteren en omgeving 
zijn dat Boerderij de Klomperhoek en 
het SmaakPark in Ede. En recent is de 
nieuwe afhaallocatie bij de Welkoop in 
Wekerom daarbij gekomen! De regio 
loopt van Ede, Wekerom, Lunteren, 
Barneveld, Voorthuizen naar 
Amersfoort en ze willen graag groeien 
zodat steeds meer mensen in de regio 
lokaal gaan eten.

Betrokken boeren
Op de boerderij is de kringloop 
essentieel: met zorg voor de aarde, 
water en lucht wordt het voedsel 
gemaakt. De boeren in de regio zijn 
vakmensen! Bij Eerlijk Eten uit de 
Streek krijgt u producten vers van het 
boerenerf: o.a. tuinderij De Landouw 
(de Glind), pluimveehouderij 
de Lankerenhof (Voorthuizen), 
zuivelboerderij Vanelly (Achterveld), 
Jorisbrood (Ede), zuivelboerderij 
Aerderoort (Renswoude) en Vallei 
Streekgroente (Kootwijkerbroek). 

Eerlijke prijs 
Eerlijk Eten uit de Streek bundelt 
het de producten van diverse boeren 
in één webshop. De vrijwilligers 
zorgen dat de producten wekelijks 
vers worden geoogst en verpakt 
en naar de afhaallocaties worden 
gebracht. Zo wordt het voor u als 
consument gemakkelijk om uw eten 
direct van de boer te kopen! Doordat 
de tussenhandel eruit is gehaald 
kunnen de boeren een goede prijs 
krijgen voor hun producten, die voor 
consumenten ook betaalbaar blijft. 
Je kunt een eenmalige koop doen 
in de webshop of je al vanaf 7,50 
abonneren op een wekelijks groente- 
of zuivelabonnement. Kijk op www.
eerlijketenuitdestreek.nl

Kringloopschuurtje 
Ederveen

EDERVEEN - Op zaterdagmorgen 
2 juli a.s. bent u van 9.30 tot 
12.00 uur weer welkom in het 
kringloopschuurtje te Ederveen, 
Luntersekade 10. 

Er is van alles te koop: boeken, 
decoratie, campingspullen, 
gereedschap, puzzels enz. 

Ook is het mogelijk bruikbare spullen 
in te leveren. 

Koffie en thee is gratis.

Ederveen - De wandelafdeling 
van Loopvereniging Ederveen 
houdt dinsdagavond 5 juli een 
open avond. Deze avond kunnen 
geïnteresseerden een keer meelopen 
om zelf te ervaren of wandelen in 
groepsverband iets voor hen is. 

De groep vertrekt om 19.30 uur, 
vanaf de achterzijde van sporthal De 
Zicht. Dit is aan De Zicht, een zijweg 
van de Hoofdweg. Er wordt een uur 
gewandeld, daarna is er koffie en thee. 
Deelname is geheel vrijblijvend. Bij 
Loopvereniging Ederveen (LVE) zijn 

tal van activiteiten om samen gezellig 
in beweging te zijn: hardlopen, nordic-
walking, wandelen en bootcamp. Bij 
alle activiteiten staat gezelligheid 
voorop. Kom daarom gerust eens langs 
tijdens een training om zelf te ervaren 
of LVE iets voor jou te bieden heeft. 

Open avond Loopvereniging Edereveen

Burgemeester René Verhulst onthuld de schaapskooi.   Foto: Henk de Rooy

Winnaars van koersbal Ederveen (V.l.n.r.) Ger Groters, Janny van Beek en Ben van Beek
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Vechtpartij met gewonden tijdens eerste braderiefeest

“Gedraag je! Of blijf gewoon thuis”
LUNTEREN – Zo richting het einde 
van de avond vond er op ’t Nieuwe 
Erf in Lunteren een vechtpartij 
plaats. Het liep zo uit de hand 
dat twee betrokkenen naar het 
ziekenhuis moesten, waarvan één 
zijn kaak op meerdere plekken heeft 
gebroken. 

Voor Corine van Eckeveld, uitbater 
van De Peperbus en organisator van de 
braderiefeesten, is de maat vol: “Als je 
je niet kunt gedragen, blijf dan gewoon 
thuis!” Met deze ferme taal wil Corine 
duidelijk maken dat er geen plek is 
voor raddraaiers. “We zijn die avond 
eerder gestopt en hebben in overleg 
besloten om de kroeg die avond te 
sluiten,” vertelt Corinne. “Daarnaast 
hebben we voor de komende weken 
extra beveiliging geregeld en wordt 
iedereen gescreend,” vervolgt Corinne 
die er geen gras over laat groeien.
 
Kaarten
Er zijn tachtig kaarten voor De 
Peperbus beschikbaar en die worden 
enkel vergeven aan vaste klanten. 
Daarnaast wordt bij binnenkomst 

iedereen zijn naam genoteerd. Ook is 
er een leeftijdsrestrictie van 25 jaar 
ingesteld om de jonge raddraaiers te 
weren. “Ik weet niet wat het is, maar 
het lijkt steeds erger te worden. In mijn 
dertig jaar horeca heb ik zulk excessief 
geweld nog nooit meegemaakt,” sluit 
Corine af, die nog zichtbaar ontdaan is 

door het hele gebeuren.

Politie oproep
 Heeft u iets gezien of bent u in het bezit 
van camerabeelden? Neem alstublieft 
contact op met Politie Ede en noem 
het volgende referentienummer: 
2022330857.

Brandweer Lunteren op weg naar de 100.000 abonnees

LUNTEREN – Wat begon als een 
hobbyproject van brandweerman 
Tom Heebink (bekend van Tom 
& Tineke Dierenspeciaalzaak) 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
YouTube kanaal met tienduizenden 
volgers uit binnen- en buitenland.
 
Bepakt met verschillende GoPro 
camera’s legt Tom de gehele uitruk 
van Brandweer Lunteren vast. “Je 
wilt mensen toch het mooie vak laten 
zien. En dat het meer inhoudt dan de 
meeste mensen denken,” legt Tom uit 
over het doel van de filmpjes. “Dus 
echt van begin tot het einde, alles 
laten we zien. Niet alleen het fikkie,” 
vervolgt hij. Hiermee doelt hij op de 
112-nieuwssites die vaak enkel een 
kort filmpje van de brand maken.
 
Proces
De video begint dan ook vaak met 
de bewakingsbeelden van Tom & 
Tineke, waarin hij met zijn dagelijkse 
werkzaamheden bezig is. Als 
vervolgens de pieper gaat rent hij naar 
zijn mountainbike om zo snel mogelijk 
bij de kazerne aan de Zilvervoslaan 
te zijn. Vervolgens komen de andere 
brandweerlieden aangesneld. 

Na afloop bekijkt Tom de beelden en 

beoordeelt hij of het geschikt is voor 
publicatie. “Ik heb vijf camera’s dus 
als je een uur onderweg bent, heb je 
al gauw vijf uur aan beeldmateriaal,” 
vertelt Tom. 
 
Daarnaast vindt hij het ook belangrijk 
dat de privacy van de betrokkenen 
wordt gewaarborgd. “We hebben 
weleens dat mensen niet echt op een 
filmpje zitten te wachten. Maar als ze 
het filmpje dan vooraf hebben gezien 
vinden ze het mooi om te zien wat 
er allemaal wordt bewerkstelligd om 
hulp te kunnen verlenen.” Volgens 
Tom is dit ook deels de verklaring van 
het succes. 

Dat het kanaal het goed doet is 
voornamelijk terug te zien aan de 
kijkcijfers. Zo hebben ze bijna 50.000 
abonnees en is hun beste filmpje bijna 
een miljoen keer bekeken.
 
Bekendheid
“Het leeft ook echt in het dorp,” vertelt 
Tom. “Altijd als er weer een filmpje 
online is gekomen dan zijn er klanten 
die erover beginnen,” vervolgt hij. 
Niet alleen in het dorp ook ver buiten 
het dorp worden de brandweermannen 
herkent. “Er zijn weleens een paar 
jongens voor hun werk aan de andere 

kant van het land geweest. Dan zeggen 
mensen: ‘ik ken jou ergens van’. En 
dan in een keer schiet het te binnen,” 
vertelt Tom lachend.
 
Ook al worden de mannen herkend, 
genieten ze niet dezelfde faam en 
rijkdom als hun mede-YouTube 
sterren. “We verdienen er wel aan, 
maar mensen moeten niet denken dat 
we in een Lamborghini Urus kunnen 
rondrijden,” vertelt Tom. 

Op dit moment zijn de kosten zelfs 
nog hoger dan de baten. “Je hebt een 
‘dikke’ computer nodig om de filmpjes 
te bewerken. Als je er een leuk liedje 
onder wilt, dan moet je voor de rechten 
betalen. En we laten de filmpjes in 
het Nederlands en Engels vertalen, 
zodat mensen uit andere gebieden ons 
Lunterse dialect kunnen verstaan,” 
vertelt Tom over wat er allemaal bij 
komt kijken.
 
Als er naar de toekomstdoelen wordt 
gevraagd, vertelt Tom dat het hem heel 
leuk lijkt om de 100.000 abonnees te 
behalen. “Bij de honderdduizend 
abonnees krijg je een bokaal van 
YouTube en die zouden we heel graag 
in de kazerne willen zetten,” sluit Tom 
af.

Lunterse Open Golftoernooi op 29 september  

Trekker Trek Lunteren groot succes

LUNTEREN - Na twee lange jaren was er dan eindelijk weer Trekker Trek 
Lunteren. Duizenden mensen keken naar de vele brullende tractoren. 

Tijdens de Tractor Pulling, in de volksmond Trekker Trek, werd er gestreden in 
verschillende gewichtsklasses variërend van 3,5 tot 11 ton.

Winnaars Instagram Winactie
Glowgolven (4 personen): @famvangrootheest
Trampoline park (2 personen): @kristelmeerveld
Gefeliciteerd! De prijs komt zo snel mogelijk jullie kant op.
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Welzijn voor iedereen
Wij zijn er voor alle leeftijden, van jong tot oud. Team De Dorpen denkt graag met u mee over uw wens, idee of voorstel dat 
uw buurt, straat of dorp heeft om het mooier en gezelliger te maken.

Meer weten? Kijk op www.malkander-ede.nl, bel 0318 208080 of mail dedorpen@malkander-ede.nl

        Volg ons op      @Malkander        @MalkanderEde @Malkander   
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Meedoen aan andere activiteiten?
Bekijk het programma op
www.malkander-ede.nl/activiteiten

Kijk ook eens op www.edeviert.nl 

ZOMERACTIVITEITEN LUNTEREN 2022
Wekelijkse activiteiten

De Schakel
Ma t/m vrij 09:00 – 12:00  Inloop koffie/thee drinken 
Ma t/m vrij  12:00 – 13:30 Een heerlijk verzorgde lunch
Maandag 09:30 – 11:30 Inloop koersballen, entree gratis 

Donderdag  09:30 – 12:00  Inloop sjoelen 
Vrijdag  13:30 – 14:30 Ontspannen wandelen

Het Westhoffhuis
Dinsdag  09:30 – 11:30 Inloop creatief

Ana Upu – Mantelzorgtrefpunt 
Maandag  18:15 Samen eten  
Maandag  19:30 – 21:00 Activiteit  
Woensdag  19:00 – 20:30 Jeu de boules

De Mulderschuur
Dinsdag   10:30 Inloopochtend

Activiteiten augustus

Locatie gegevens

De Schakel
Schaepmanstraat 58
6741 WV  Lunteren  
0318 482992 
info@lunterenaktief.nl

Ana Upu - Mantelzorgtrefpunt 
Van der Duyn van Maasdamstraat 16 
6741 WP  Lunteren 
0318 481023 
info@ana-upu.nl - 0621985859 
info@mantelzorgtrefpunt.nl

De Mulderschuur 
Roskammersteeg 5
6741 BV  Lunteren 
0318-487250 
ienschut@gmail.com

Het Westhoffhuis 
Dorpsstraat 28 
6741 AL  Lunteren 
0318 482992 
info@lunterenaktief.nl

M E T  E L K A A R ,  V O O R  E L K A A R

We voelen ons prettig, veilig en sociaal 
in een samenleving waarin we naar elkaar omzien. 
Juist nu!

Datum Tijd Locatie Activiteit Kosten 

Ma 1 
augustus

19:30–21:00 Ana Upu Smartlappenkoor, 
zelf gezellig 
meezingen. 

Gratis, inclusief één  
koffie of thee.

Vrij 5 
augustus

12:00 De Schakel Lunch om 12:00, 
daarna Bingo om 
13:00. Vooraf opge-
ven. Mooie prijzen, 
veel gezelligheid.

Alleen lunch 5,- 
Lunch met Bingo 
8,50 

Ma 8 
augustus

19:30–21:00 Ana Upu Lezing: Homeopathie Gratis, inclusief één  
koffie of thee.

Vrij 12 
augustus

14:30 De Schakel Filmvertoning: 
Blijven, komen en 
gaan. Een film over 
de cultuur en het 
ontwikkelen van Ede. 
Met rollen van beken-
den uit Ede. Voor jong 
en oud. Vooraf een 
plekje reserveren.

2,50 per persoon, 
incl. gratis con-
sumptie.

Ma 15 
augustus

19:30–21:00 Ana Upu Wandeling: 
Tegelroute

Gratis, inclusief één  
koffie of thee.

Vrij 19
augustus

13.00-ca.15.00 Bijenvereniging 
De Bakermat

Workshop honing
slingeren, lezing en
verkoop honing

Gratis toegang

Di 23 
augustus 

10:00 - 11:30 Westhoffhuis Kunst en Kitsch 
met taxateur Drs. 
Isabelle Hustinx-van 
de Loo. U kunt één 
klein antiek voorwerp 
meenemen voor 
taxatie. (Geen poppen 
en meubels). Inloop 
vanaf 09:30 uur

Gratis, inclusief één 
consumptie.

Vrij 26 
augustus 

12:00 De Schakel BBQ met beweeg-
tuinparcours, gezellig 
eten en samen bewe-
gen in onze nieuwe 
beweegtuin.

10,- per persoon. 

Kijk voor het volledige zomerprogramma op 
www.malkander-ede.nl/activiteiten.aspx
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AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

UITGELICHT!

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

MUZIEK OP SCHOOT 
IN HET WESTHOFFHUIS
Muziek op schoot is voor kinderen van 0 tot 4 jaar, 
die samen met papa, mama, opa, oma of de oppas 
willen zingen, versjes leren, klankspelletjes spelen, 
eenvoudige instrumentjes bespelen en bewegen op 
muziek. Welke dreumes of peuter vindt dat nou niet 
leuk? 

Kosten: € 90,-  per gehele reeks (10x)ineens te 
voldoen, inclusief koffie/thee na de activiteit. 
Mocht u zelf een keer niet kunnen dan mag een 
andere verzorger invallen met uw kind. 
Aanvang: inloop vanaf 08.30 uur 
start 09.00 tot 09.45 uur 
Maandag: 5 september, 12 september, 19 september, 
26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober, 
31 oktober, 7 november en 14 november 

BBQ EN MINI-GOLFTOERNOOI
IN DE SCHAKEL 
Vrijdag 29 juli 2022 aanvang 12.00 uur 
kosten €10,- per persoon excl. consumpties.
Lekker eten en sporten een gezellige combinatie. 
De Schakel heeft een prachtig terras bij de beweeg-
tuin. Daar kan je je dorpsgenoten ontmoeten en 
lekker eten. 
Met zijn allen aan tafel bij een heerlijke BBQ gemaakt 
door de vrijwilligers van het Buurthuis. 
Met heerlijke salades en lekker vlees. Maar ook als 
je vegetariër bent (dit kan je doorgeven met andere 
dieetwensen) ben je van harte welkom. 
Geef je op met je partner, vrienden of kleinkinderen, 
je bent welkom!!

SMARTLAPPENKOOR, 
GEZELLIG MEEZINGEN BIJ ANA UPU 
Maandag 1 augustus 2022 
aanvang 19.30 uur tot ca. 21.00 uur 
Kom je ook meezingen met de mooiste smartlappen? 
De toegang is gratis met een kopje koffie of thee.

LUNCH MET AANSLUITEND EEN BINGO 
Vrijdag 5 augustus 2022 
aanvang 12.00 uur lunch, 13.00 uur Bingo!
De gezelligste Bingo van Lunteren is er ook tijdens 
de vakantie! 
Voorafgaand aan de Bingo eten we met elkaar een 
heerlijke lunch klaargemaakt door de vrijwilligers 
van het Buurthuis. 
Daarna gaan we weer aan de Bingo! De mooiste 
prijzen liggen op je te wachten als je kaart vol is. 
Ook kinderen met grootouders zijn welkom. 
Leuk dit met elkaar te doen!! 
12.00 uur Lunch, de kosten bedragen daar 
€ 3,50 euro per persoon (incl. bingo €10,-) 
13.00 uur Bingo, de kosten bedragen € 5,- 
per persoon inclusief de prijzen.
Geef je even op, dan zorgen we dat je aan kan 
schuiven.

De psychologie van vakantie 

Op dit moment hebben we, inclusief de feestdagen, in 
Nederland gemiddeld 28 vakantiedagen per jaar. Italianen 
hebben er nog 11 meer. Daarentegen hebben Amerikanen 
er slechts 16. 

Nut van vakantie
Vakantie is er vooral om uit te rusten van het werken in het 
afgelopen jaar en om krachten op te doen voor het komende 
jaar. Je kunt je eigen gang gaan en wordt even niet geleefd 
door de structuur van werken, vroeg opstaan en deadlines.  
Het is een periode om je te ontspannen en om leuke en 
bijzondere dingen te doen. 
Het is meestal ook een periode van bezinning op hoe het 
leven gaat.    
Vakantie is een relatief begrip. Het heeft alleen waarde als 
het zeldzaam is.  Voor mensen die niet werken heeft de 
vakantie veel minder betekenis. 

Anders doen
In de vakantie willen mensen vaak andere dingen doen 
dan normaal. Het grappige is dat sommige mensen veel 
primitiever op vakantie gaan, terwijl anderen juist veel luxer 
op vakantie gaan. 
Vakantie is ook een tijd om dingen te doen die je nooit of 
maar weinig doet: het buitenland ontdekken, anders eten, 
andere culturen ontdekken of andere sporten te beoefenen.  
Of om juist niks te doen. In dat anders doen, doen mensen dan 
overigens weer heel veel hetzelfde: grote vakantieparken, 
campings en resorts in de zon.  Het is vaak een kiezen voor 
het veilige in het onbekende. 

Vakantiestress
Rondom vakantie kan er stress zijn. Doordat de normale 
routine wegvalt, kan al aanwezige onevenwichtigheid tot 
uiting komen. Spanningen in relatie of gezin kunnen door 
de structuur van alledag beheersbaar blijven, maar in de 
vakantie meer naar buiten komen

Tijdens de vakantie doen mensen allerlei dingen, die ze 
normaal niet doen. Daarbij kan er natuurlijk ook veel 
misgaan. 
Een vakantie moet ‘geslaagd’ zijn: bij thuiskomst willen we 
mooie verhalen kunnen vertellen. Daardoor kan op vakantie 
gaan ook een beetje een -spanningsvolle- ‘prestatie leveren 
van bijzonder dingen meemaken’ worden. 
Juist door het wegvallen van de normale structuur, gaan 
mensen zich juist tijdens de vakantie meer bezinnen op 
hoe hun leven verloopt en worden er tijdens (of door) de 
vakantie vaak belangrijke levensbeslissingen genomen.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat na 
vakantieperiodes er meer aanmeldingen bij de GGZ zijn. 
. 
Hoe kan je vakantiestress voorkomen
Vakantiestress is dus niet helemaal te voorkomen. Het 
belangrijkste is dat je in de vakantie dingen doet, die bij 
je passen.  Het mag allemaal wel enigszins anders zijn 
dan normaal, maar wel op een manier die prettig moet 
zijn.  Belangrijk is dat je de tijd neemt om je goed voor 
te bereiden en dat je wat flexibel bent. Juist als je andere 
dingen doet dan normaal, zal het vaak ook wat anders lopen 
dan verwacht.
Plan niet alles vol. Het is goed om tijd te nemen om te even 
‘niets’ te doen, te luieren en te rusten.  Op die manier kan 
je een prettige vakantie hebben en dat wens ik u allen dan 
ook toe

Martijn Stöfsel

Bronnen: www.isgeschiedenis.nl

Woensdag 04 mei 2022

CULINAIR:
VACATURE KEUKEN-COÖRDINATOR OPEN 
EETTAFEL (BUURTCENTRUM DE SCHAKEL) 
Elke 1e en 3e woensdag van de maand is er
Open Eettafel in Buurtcentrum De Schakel.
Dit is een gezellig moment voor iedereen die het 
fijn vindt om met andere mensen samen te
dineren. Gezelligheid en sociale contacten zijn de 
sleutelwoorden voor de Open Eettafel.

Houd je van koken en vind je het leuk om leiding te 
geven aan het keukenteam van de Open Eettafel in 
De Schakel? En bovenal; ben je graag sociaal bezig?
Neem dan contact met ons op!

PR EN COMMUNICATIE:
VACATURE: PR-VRIJWILLIGER
Wil jij ons helpen om Lunteren-Aktief beter op de
kaart te zetten? Wordt dan nu onze nieuwe PR-
vrijwilliger en kom onze PR-werkgroep versterken! 
Ben jij creatief en enthousiast en heb je goede ideeën, 
en vind je het leuk om je met PR bezig te houden, 
dan komen wij graag met jou in contact.

Wat doe je als vrijwilliger?
Als PR vrijwilliger wordt je onderdeel van de 
PR-werkgroep. De PR-werkgroep is verantwoordelijk 
voor de diverse communicatie uitingen van Lunteren-
Aktief. Denk hierbij aan redactionele artikelen, folders, 
nieuwsbrieven, de website (www.lunterenaktief.nl), 
social media (Facebook, Instagram). 

Wij vragen:
› Ervaring of affiniteit met PR
› Creativiteit, inspiratie en flexibiliteit
› Goede mondelinge en schriftelijke beheersing 
 van de Nederlandse taal
› Bereidheid om samen te werken en kennis te delen
› Uren in overleg.
› Woonachtig in Lunteren of omgeving

DE ZORGBUS:
WE ZOEKEN EEN NIEUWE 
COLLEGA-CHAUFFEUR! 
Houd je van rijden en vind je het leuk om in
vrijwilligersverband sociaal bezig te zijn?
En bovenal: houd je van autorijden? Neem dan 
contact met ons op. We zijn op zoek naar een 
chauffeur die het vrijwilligersteam van De Zorgbus 
wil komen versterken

Lunteren-Aktief biedt:
› Zinvol vrijwilligerswerk op een leuke, informele 
 werkplek
› Enthousiaste collega’s
› Onkostenvergoeding 
› Vrijwilligersvergoeding (PR medewerker)
› Begeleiding en intervisie
› Mogelijkheden tot persoonlijke groei
› Goede aanvulling op je CV

Voor meer informatie over bovenstaande 
vacature(s) en/of aanmelding kan je contact 
opnemen met Ad Beckers, via 0318-482992 
of ad.beckers@lunterenaktief.nl 

WERKEN ALS VRIJWILLIGER 
VOOR LUNTEREN-AKTIEF?
Op dit moment hebben we op een drietal afdelingen
een leuke functie vrij!
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Museum Veenendaal 8 maart
Gratis taxatiedag voor schilderijen, kunst, goud, zilver en sieraden

Op zolder ligt nog dat oude schilderij van 
opa. Dat Chinese vaasje op de kast, is dat 
tegenwoordig nog wat waard? Waar zijn 
die mooie oude sieraden van ma eigenlijk 
gebleven? Zijn die zilveren miniatuurtjes en die 
oude kandelaar nog in trek bij verzamelaars 
of... Herkenbaar?
 

U bent niet de enige met vragen over kunst, 
schilderijen, goud, zilver etc. Vaak geërfd, gekregen 
van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. 
Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, organiseert 
Heritage Auctions Europe in samenwerking met 

Museum Veenendaal een GRATIS TAXATIEDAG 
op dinsdag 8 maart. Wie deze dag iets wil laten 
beoordelen, kan tussen 11.00 en 15.00 uur terecht 
in Museum Veenendaal, Kees Stipplein 76. Graag 
even aanmelden via info@museumveenendaal.
nl. Taxaties geheel gratis, entree museum € 6,= 
(geheel ten goede aan het museum, MK gratis).
Deze taxatiedag valt binnen de expositie ‘Henk 
Helmantel, meester in Realisme’, die loopt van 
15-2 t/m 3-9, met ca. 25 klassieke schilderijen van 
deze kunstenaar.

Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar 
te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen tel. 030-6063944.

KEES STIPPLEIN 76
T 0318 55 00 10
E INFO@MUSEUMVEENENDAAL.NL
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Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: geen opgave,  
18.30 uur: geen opgave.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 08.30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman 
(H.A.), 11.30 uur: ds. 
J.A. Kloosterman (H.A.), 
18.30 uur: ds. J.A. Kloos-
terman (dz. H.A.).
Geref. Kerk Oranjes-
traat: zo.: 10.00 uur: ds. 
C. Oosterveen (H.A.), 
19.00 uur: ds. D.R. Juijn 

(Delden) (dz. H.A.).
Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 
uur: ds. J. Steenkamp (H.A.), 19.00 uur: ds. J. 
Steenkamp (dz. H.A.).
Molukse Evang. Kerk: zo.: 14.00 uur: pnt. 
Z. Wattimena.
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: koor 
‘Songs fram the hear’, o.l.v. Anadya Wouters.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: ds. M. Messemaker (Nijkerk), 18.30 uur: 
ds. Joz. de Koeijer (Ermelo). 
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur en 18.30 uur: s. A.J. Schalkoort (Lunte-
ren). 

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. A.P. Pors (Wekerom), 
18.30 uur: prop. J.J. de Haan (Woer-
den).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: prop. H.A. 
Neervoort (IJsselmuiden), 18.30 
uur: ds. H.S. Mosterd (Amersfoort). 
Goudriaan (Ede).
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 19.30 
uur: ds. A. Vlietstra.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: ds. F. Kuipers (Nun-
speet).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: en 
19.00 uur: ds. P.B. Verspuij.

Ede Geref. Gemeente Ede 
(Petrakerk, Lunterseweg 25). zo.: 
09.00 uur + 11.15 uur + 16.00 uur: 
leesdienst. 

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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SINT MAARTEN
Martinus van Tours is niet alleen 

de naamgever van het eiland in de 
Caraïbische Zee,

ook de elfde van november draag zijn 
naam: Sint Maarten.

Als soldaat gaf de heilige de helft van zijn 
mantel aan een arme bedelaar; zijn feest 

staat bekend als een bedelfeest. 
Anno 2021 betekent dit dat kinderen 
gestrooid snoep bij elkaar “grielen”.

Tot slot is 11e van de 11e natuurlijk ook 
de opening van het carnavalsseizoen!
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Op de Goudsberg in Lunteren bevindt zich de 
Muur van Mussert. De Muur is de noordelijke 
begrenzing van een hele grote kuil, waar veel 
mensen bij elkaar konden komen. 
De Muur is -net voor de tweede Wereldoorlog- 
gebouwd door de NSB, de fascistische partij in 
Nederland. Grote landelijke bijeenkomsten van 
wel 30.000 mensen, de zogenaamde hagenspra-
ken, werden daar gehouden. 
Mussert en consorten hielden vanaf een spreek-
gestoelte -dat aan de muur vastzat- hun opruien-
de, brallende en demagogische toespraken, om-
ringd door vaandels en trommels. 
Het bijzondere is dat die Muur er nog helemaal is, 

maar wel sterk in verval. Wat 
moet daar mee?

Omstreden erfgoed
De Muur van Mussert is nog 
grotendeels intact. Het is daar-
mee erfgoed van een foute 
periode in onze geschiedenis. 
Dat is ingewikkeld. Liever vergeten we de foute 
stukken uit onze geschiedenis of moffelen we die 
weg. Daarom heeft het heel lang geduurd voor 
dat de muur een rijksmonument is geworden, 
twee jaar geleden. Daarmee heeft de muur en de 
kuil met wallen eromheen een beschermde sta-

tus gekregen. De eigenaar daarvan heeft dan de 
plicht om het in stand te houden en te restaureren 
als dat nodig is. 

Gedenkmonument of bezinningsmonument
Maar wat heb je nu aan zo’n gebouw, want dat 
is die muur eigenlijk, dat ons herinnert aan een 
zwarte episode uit onze geschiedenis? Het zin-
volle van het behoud van omstreden of fout erf-
goed is dat het een waarschuwing voor het nu kan 
zijn, om de fouten van vroeger niet opnieuw te 
maken. 
De Duitsers (nota bene!) hebben daar een mooi 
woord voor: ‘mahn-mal’, een vermanend mo-
nument. Een monument dat ons doet bezinnen 
om ons niet opnieuw te laten misleiden door de-
magogie, door ongenuanceerde, eenzijdige, bral-
lerige en ogenschijnlijk mooie praatjes met veel 
te makkelijke oplossingen voor ingewikkelde 
problemen, vaak samenhangend met discrimina-
tie. Dat is ook in deze tijd nog steeds actueel! Het 
zou mooi zijn als op den duur in de Muur een 
soort educatieve plek gaat komen, die daarvoor 
waarschuwt op een genuanceerde manier.

Verkrotting
De Muur is dan wel een rijksmonument, maar er 
is sindsdien niets verandert. In tegendeel de ver-

krotting neemt toe: de bomen wortelen op som-
mige plekken steeds meer in de muur. De dicht-
getimmerde ramen en deuren zijn open gebroken, 
waardoor er in de ruimtes in de muur het risico 
op vandalisme is. Stenen brokkelen af. De afzet-
ting rondom de muur voldoet niet. Het dak van 
de oude bewakingsruimte is al helemaal verrot en 
ingezakt. De raamkozijnen van de ruimtes waar 
Mussert verbleef zijn ook al verdwenen. Er moet 
iets gebeuren, wil het een echt bezinningsmonu-
ment worden en blijven. Zo gaat het niet goed.

Wie moet wat gaan doen?
In de eerste plaats rust er een instandhou-
dingsplicht op de eigenaar om verder verval te 
voorkomen te restaureren als dat nodig is. De hui-
dige eigenaar doet echter al jarenlang niets. Een 
mooie oplossing zou zijn als de muur en het ter-
rein er omheen verkocht worden aan een eigenaar 
die wel moeite wil doen om er een bezinningsmo-
nument van te maken en in stand te houden. Er 
moet waarschijnlijk op de een of andere manier 
door de overheid of de gemeente druk worden 
uitgeoefend om dit proces te bewerkstelligen.
In de tussentijd zou de gemeente wel zijn hand-
havingsplicht moeten nakomen om de huidige 
eigenaar te dwingen om de noodzakelijk instand-
houdingsmaatregelen te nemen en te financieren.

PREEKBEURTEN
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021  

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.

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

Muur van Mussert staat te 
verkrotten: daar moet iets mee…

22 juni 1940 ‘hagenspraak’ der bevrijding.

De situatie anno 2021.

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

Klomperweg en de oranje paaltjes

De Klomperweg is een van de belangrijke uitgaande wegen in 
Lunteren. Vroeger had de Klomperweg verschillende namen.  Er 
staan om de honderd meter  drie kleine stenen paaltjes met een 
oranje kop aan het begin van de Klomperweg. Wat doen die daar?

Langesteeg en andere namen
Er zijn nog steeds oudere Lunteranen die de oude naam ‘Langesteeg’ 
gebruiken. Een naam die simpelweg wijst op de lengte van deze 
weg, tot De Klomp, zo’n 7 kilometer. Het eerste stukje Klomperweg, 
vanaf de pastorie op de hoek met de Julianastraat, werd ook wel 
‘Domineeesteeg ‘genoemd. Vanaf boerderij de Haverkamp werd de 
naam ‘Veenweg’ gebruikt, zo blijkt uit een kaart uit 1925. Vanaf de 
Lunterse Kade heette de weg ‘Dwarsweg’ en het laatste stuk tot de 
Klomp werd de ‘Weg naar Lunteren’ genoemd.

De Klomp of Ederveen?
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw wordt de naam ‘Klomperweg’ 
gebruikt. Waarschijnlijk hangt dit samen met een betere verharding 
van deze weg. Je zou 
je kunnen afvragen 
waarom deze weg 
niet Ederveenseweg 
heet, want dat is de 
eerste plaats die je 
tegenkomt. Dit komt 
doordat Ederveen 
als dorp veel jonger 
is dan de Klomp. 
Ederveen was 
oorspronkelijk een 
naam voor een groot 
veengebied ten westen van Ede. 
Pas in de loop van de 20e eeuw groeide Ederveen uit tot een dorp. 
De Klomp was een veel ouder gehucht dat op een strategisch 
belangrijk punt lag, namelijk de kruising met de Rijksweg Arnhem-
Utrecht. De naam de Klomp is waarschijnlijk een verbastering van 
het woord ‘klamp’, wat een ander woord was voor een stapel turf. 

Kronkel bij de Achterstraat? 
De Klomperweg maakt een 
rare kronkel ter hoogte van 
de Achterstraat. Dat is een 
overblijfsel van een steeg 
die in het  verlengde van de 
Achterstraat parallel aan de 
Julianastraat liep. 

De huidige Zilvervoslaan 
is daar ook nog een 
overblijfsel van. Deze steeg 
heette ‘Fransmansteegje’. 
De herkomst van deze naam 
is onduidelijk, maar zal 
waarschijnlijk verwijzen 
naar een bewoner van deze 
steeg.

Oranje voorrangpaaltjes 
Langs het begin van de Klomperweg staan aan de zuidzijde om de 
honderd meter drie kleine stenen paaltjes van zo’n 50 cm meter 
hoog met een van oorsprong oranje kop. Op het eerste paaltje is 
vaag nog het cijfer 0 te zien. Deze oranje paaltjes zijn geplaatst  in 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Op 4 juli 1937 werden namelijk 
in het rijkswegennet voorrangswegen ingesteld. Langs die wegen 
stonden om de 100 meter stenen hectometerpaaltjes: wit met een 
oranje kop en een afstandsaanduiding. Ze zijn zo goed als overal 
verdwenen. 

Het is  heel bijzonder dat er in Lunteren nog drie opeenvolgende 
voorrangspaaltjes te vinden zijn. Het eerste paaltje met 
waarschijnlijk oorspronkelijk de aanduiding 0,0 staat net voorbij 
het Museum Lunteren aan de Klomperweg. Het tweede paaltje met 
waarschijnlijk de aanduiding 0, 1 staat ter hoogte van Klomperweg  
19 en het derde paaltje met 0,2 staat ter hoogte van Klomperweg 
43.Het zou een mooi idee zijn om deze paaltjes in ere te herstellen, 
door ze te schilderen in de oorspronkelijke kleuren. 
 
Bronnen:

-Henk van den Brink (2007). Het lokale wegenpatroon in Lunteren. 
-www.topotijdreis.nl
-De Kampioen, 10 juli 1937 

Ederveen – Loopvereniging Ederveen wil het naderende 
voorjaar aangrijpen om meer mensen aan het hardlopen te 
krijgen. Daarom wordt op dinsdagavond 22 maart begonnen 
met een startcursus. 

Deze cursus is twaalf opeenvolgende dinsdagavonden en na afloop 
ben je in staat vijf kilometer hard te lopen. Er wordt telkens om 
19.30 gestart en de lessen duren een uur. De cursus wordt verzorgd 
door een ervaren en enthousiaste trainer. De kosten voor deelname 
zijn eenmalig € 50. Daarna ben je tot niets verplicht, maar is 
het natuurlijk mooi als je lid wordt van de LVE en wekelijks de 
trainingen bezoekt. Opgeven kan via de website en door te mailen 
naar lvederveen@gmail.com. Mocht je nog vragen hebben, laat het 
weten en we proberen die te beantwoorden.

LVE is een gezellige club met circa 130 leden. Naast hardlopen 
kun je bij deze vereniging meedoen aan circuittraining, wandelen 
en nordic-walking. Voor bijna een ieder ziet er wel iets tussen dus. 
Bezoek de website www.lveederveen.nl en kijk wat de vereniging 
te bieden heeft en op welk tijdstip. Voor de wekelijkse training op 
dinsdagavond zoekt de vereniging ook nog een trainer. De voorkeur 
gaat uit naar iemand met veel loopervaring en enthousiasme. Een 
diploma is geen voorwaarde. Heb je belangstelling, laat het weten. 

Op maandag 7 maart organiseert Mantelzorgtrefpunt Lunteren 
een bijeenkomst met het thema Mantelzorg en Veerkracht. 
Hoe hou jij je veerkracht op pijl en welke hulpbronnen kun 
jij aanspreken? Veerkracht is het vermogen om te herstellen 
van stress en tegenslag. Als er iets naars of verdrietigs gebeurt, 
kun jij je knap beroerd voelen. Dat is normaal. Sterker nog: 
het voelen en accepteren van je emoties is het begin van een 
veerkrachtige reactie. Hierover gaan we het hebben op deze 
interactieve avond, via een spel en een discussie.
 
Mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom 
om deze themabijeenkomst gratis bij te wonen. Deze vindt 
plaats op maandag 7 maart van 19.30-21.00 uur. Vanaf 19.00 
kun je binnenlopen bij stichting Ana Upu, Van der Duyn van 
Maasdamstraat 16 in Lunteren. Voor meer informatie: info@
mantelzorgtrefpunt.nl, info@ana-upu.nl of mobiel 06-21985859.

Loopvereniging Ederveen

Themabijeenkomst Mantelzorg en Veerkracht

Psychische gevolgen van oorlog toen en nu

We herdenken dezer dagen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Een oorlog leidt naast heel veel materiële 
schade altijd ook tot psychische schade bij alle betrokkenen. 
Dat was in de Tweede Wereldoorlog zo. Op dit moment is dat 
niet anders in Oekraïne. In elke oorlog zijn er verschillende 
soorten slachtoffers: vluchtelingen, burgerslachtoffers die 
schokkende ervaring hebben meegemaakt, militairen die 
schokkende ervaring hebben meegemaakt en de partners, 
kinderen, familie en andere naasten van deze groepen. 

Lessen van de psychische gevolgen van de Tweede 
wereldoorlog
Uit de ervaringen met het behandelen van de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog zijn een aantal algemene lessen 
te trekken. We weten dat mensen een enorme psychische 
veerkracht hebben om ook zeer ernstige situaties, zoals 
die zich in een oorlog voor doen, te kunnen verwerken. 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, ontwikkelt 
slechts 5  tot 20% van de mensen die dergelijke schokkende 
gebeurtenissen meemaken post traumatische psychische 
stoornissen. De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is 
daarvan het bekendste voorbeeld.

We weten ook dat mensen die langdurig schokkende 
gebeurtenissen meemaken -zoals in schuilkelders 
verblijven, onder beschietingen leven, gemarteld zijn, 
gevangen zijn, als militair met levensgevaar aan het front 
vechten- heel goed hebben leren vermijden. Het lichaam  en 
de geest focust zich in die situaties namelijk op lichamelijk 
overleven. Er is dan geen ruimte voor psychische reflectie 
en verwerken. Hierdoor hebben zij heel goed de schokkende 
dingen die ze meemaken leren te verdringen en weg te 
stoppen. Dit verdringingsproces, deze vermijding, kan -na 
de oorlog- tientallen jaren duren. We zien dan ook dat zo’n 
10 tot 20 jaar na het beëindigen van een oorlog een toename 
van mensen die hulp gaan zoeken om de schokkende 
ervaringen uit de oorlog te verwerken. Dat gebeurde na de 
Tweede Wereldoorlog, dat gebeurt nu in Bosnië en dat zal 
ongetwijfeld in Syrië en Oekraïne ook gaan gebeuren.  

 
Vluchtelingen uit Oekraïne
Vluchtelingen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht 
zijn grofweg te verdelen in twee groepen. De eerste groep 
zijn mensen die zeer ernstige schokkende gebeurtenissen 
(bedreigd zijn, de dood in de ogen hebben gekeken, ernstig 
gewond zijn geraakt of gezien hoe anderen iets dergelijks 
ernstigs overkwam) hebben meegemaakt voordat ze 
gevlucht zijn of tijdens hun vlucht. De tweede groep mensen 
is gevlucht voordat deze ernstige schokkende gebeurtenissen 
plaatsvonden.  Afgezien van het feit dat vluchten op zich 
een schokkende gebeurtenis is, hebben zij geen ernstig 
oorlogsgeweld meegemaakt. De Oekraïense vluchtelingen 
in Nederland bestaan vooral uit deze laatste groep.

Psychische gevolgen bij vluchtelingen die geen 
oorlogsgeweld hebben meegemaakt
Mensen die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld hebben 
huis en haard, letterlijk, moeten verlaten. Ze hebben 
dierbare familieleden en bekenden, en soms huisdieren, 
achter moeten laten. Hun oude vertrouwde bestaan is abrupt 
gestopt en daarvoor in de plaats is er een grote onzekerheid 
op alle levensgebieden gekomen. Ze hebben een periode 
van dagen of weken van onzekerheid meegemaakt, waarbij 
ze niet wisten waar ze naartoe konden. Ze zijn nog steeds in 
onzekerheid wanneer ze weer terug kunnen en wat ze dan 
aan zullen treffen. 

Daarbij maken ze zich logischerwijs grote zorgen om de 
achterblijvers en de situatie in de Oekraïne. Ze zijn ontheemd, 
hoe goed ze ook worden opgevangen in Nederland. Ze 
zijn onzeker wanneer ze terug kunnen gaan, onzeker of 
ze hun oude leven weer op kunnen pakken. Ze spreken 
de Nederlandse taal niet, ze kennen de gebruiken niet, ze 
hebben soms weinig geld. Ze hebben weinig controle en 
zelfbeschikking over hun leven. Ze zijn veilig maar dat gaat 
gepaard met spanning en verdriet, wat gevoed wordt door 
de dagelijkse beelden van de oorlog in Oekraïne. De meeste 
mensen zullen hier uiteindelijk van herstellen. Een klein 
aantal zal langdurige spannings- of somberheidsklachten 
krijgen.

Psychische gevolgen bij vluchtelingen die ook 
oorlogsgeweld hebben meegemaakt
Bij vluchtelingen die naast de hier boven beschreven 
ervaringen ook nog ernstig schokkende gebeurtenissen 
hebben meegemaakt kan er sprake zijn van trauma 
gerelateerde klachten. Ze kunnen last hebben van 
herbelevingen, waarbij ze de schokkende gebeurtenis 
opnieuw herbeleven in beelden of in nachtmerries. Zij 
kunnen heel waakzaam en alert zijn, snel geïrriteerd of juist 
heel teruggetrokken. Hierdoor kunnen slaapproblemen, 
spanningen of sombere gevoelens ontstaan.  De meeste 
mensen zullen deze gevoelens uiteindelijk op een gezonde 
manier kunnen verwerken. Een aantal zal in een langdurige 
vermijding schieten en -zoals eerder genoemd- een klein 
aantal zal PTSS of een andere traumastoornis ontwikkelen.

Wat hebben Oekraïense vluchtelingen nodig?
Vluchtelingen hebben de eerste plaats veiligheid en 
rust nodig. Dat betekent in de praktijk vooral: een dak 
boven hun hoofd, voedsel en desgewenst kleding en 
verzorgingsproducten. Daarnaast hebben zij grote behoefte 
om zich op de hoogte te kunnen stellen over de situatie van 
de oorlog en met name van dierbare achterblijvers in de 
Oekraïne.  Ze zullen zeker behoefte hebben aan contact met 
andere mensen om zich te kunnen uiten, maar dat moet wel 
gebeuren op een respectvolle en niet opgedrongen manier. 
Vluchtelingen die oorlogsgeweld hebben meegemaakt 
kunnen behoefte hebben om te kunnen vertellen over 
hun verhaal. Nachtmerries herbelevingen, alertheid, snel 
geïrriteerd zijn en somberheid kunnen in de eerste periode 
van circa een  maand na de schokkende gebeurtenissen 
een normale reactie zijn. Mochten dit soort verschijnselen 
langer aanhouden dan een maand, dan zou dat reden kunnen 
zijn psychische hulp te overwegen. Dat zal dus slechts nodig 
zijn bij een zeer kleine groep. 

Kortom
Oekraïense vluchtelingen hebben vooral behoefte aan 
praktische opvang en ondersteuning. Naar behoefte is het 
goed om ze de gelegenheid te bieden om over hun ervaringen 
te praten. Het is zeker goed hen te faciliteren om contact 
te kunnen maken met achterblijvers in de Oekraïne. Ook 
willen zij zich graag op de hoogte kunnen stellen van de 
ontwikkelingen in de Oekraïne. Die behoefte aan informatie 
zal groot zijn en kan contraproductief worden, door dat 
vluchtelingen zich kunnen overspoelen met nieuws over 
de oorlog. Het is daarom goed om op een gegeven moment 
vluchtelingen ook een actieve tijdbesteding aan te bieden, 
waarmee ze hun zinnen kunnen verzetten en talenten weer 
kunnen gebruiken.

Martijn Stöfsel is een vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut in Lunteren. Hij heeft meer dan twintig 
jaar gewerkt in het Joodse Sinaï-Centrum in Amersfoort, waar slachtoffers van ernstig oorlogstrauma behandeld 
worden: slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië, verzetsstrijders, 
burgeroorlogsgetroffenen, veteranen, asielzoekers en vluchtelingen en hun partners en kinderen.

Trek je wandelschoenen aan en 
ga mee op pad. Vanaf maandag 9 
mei start de Wandeluitdaging in 
Lunteren. Iedereen kan meelopen, 
met of zonder gezondheidsklachten. 

Twintig weken een uurtje lopen samen 
met anderen in de prachtige omgeving 
van Lunteren. Deelname kost niets 

en levert veel op! Daarbij sponsort 
De Boomgaard een tussendoortje 
in het teken van een gezonde 
leefstijl. Bij de wandeling loopt een 
praktijkondersteuner, sociaal werker 
en/of buurtsportcoach mee.
Kijk op https://www.sportservice-ede.
nl/edese-wandeluitdaging voor mee 
info of om je direct op te geven. 

Start van de Wandeluitdaging in Lunteren

Oekraïense vader met zijn kinderen in een schuilkelder.

Malkander Bus
In de Meivakantie konden de 
kinderen gezellig bijeenkomen in de 
mobiele ontmoetingsbus.  
Ook buiten de vakanties kunnen 
kinderen gebruik maken van de 
Mobiele Bus van Malkander. De 
bus staat op de oneven weken op de 
woensdagmiddag van half 3 tot half 5 
bij de skatebaan aan de Reeënlaan.

Navigeer....Ontdek en Beleef

Stel… het kompas wijst rechtdoor, er is alleen een weg 
naar links en naar rechts en je moet nog 4.25 KM tot het 
volgende waypoint. Hoe navigeer jij daar dan naar toe? Een 
leuke uitdaging waar dagelijks klanten van RLLY door heel 
Nederland voor staan.  Routes met navigeren, beleven en 
leren als basis.

RLLY
Een RLLY is een route die mensen kunnen volgen met 
de RLLY app. Mensen worden uitgedaagd constant het 
volgende waypoint te bereiken door hun navigeerskills in te 
zetten. Je hoeft geen pro in navigeren te zijn maar een beetje 
creativiteit kan handig zijn. Naast navigeren ontdek je de 
leukste en mooiste plekken van de omgeving en leer je hier 
gelijk wat over door de interessante informatie in de app.
Na het introduceren van het concept door middel van 
wandelroutes is RLLY snel uitgebreid naar autoroutes, wat 
een succes bleek te zijn. 

Sinds vorig jaar zomer zijn ook de eerste 2-wheel rally’s aan 
het assortiment toegevoegd. Zo is er met de auto-, fiets en 
scooter- en wandel rally’s voor elk wat wils.
Afgelopen 2 jaar zijn er veel rally’s uitgezet om elke 
provincie in Nederland gedekt te hebben met een mooie 
route. Zo kan iedereen een leuke route doen die in de nabije 
omgeving te starten is. Of je nou op vakantie bent of gewoon 
thuis, er valt genoeg te ontdekken!

Rally´s in de omgeving
Lunteren is een aantrekkelijke locatie voor de toeristen. Het 
ligt in Midden-Nederland, heeft een station en het heeft een 
mooie en bosrijke omgeving.  Redenen genoeg om in en 
in omgeving Lunteren dus wat toffe rally’s uit te zetten. 

Zogezegd, zo gedaan. De volgende rally´s kan jij doen om 
Lunteren en omgeving te ontdekken. 
Leuk als je in Lunteren op vakantie bent maar ook als je er 
zelf vandaan komt!
• De wandel RLLY in het Lunterse bos 
• De wandel RLLY in het Edese bos
• De E-chopper RLLY in omgeving Lunteren, samen met  
 Fietsverhuur Lunteren
• De auto RLLY door Midden-Nederland, startend in Ede
• De auto RLLY door West-Veluwe RLLY, startend in  
 Terschuur

Meerdaagse rally
Om de echte autoliefhebbers nog wat extra aan te spreken, 
organiseert RLLY in begin september en begin juni een 
meerdaagse autorally. 

Rally rijden met het kompas en opdrachten in de app, maar 
dan 3 dagen lang, door 3 landen met 33 auto’s. Ook wel 
de TRIPLE RLLY. Een leuke optie wanneer je niet genoeg 
kan krijgen van de eendaagse rally’s. Hiervoor kan je je nog 
inschrijven via de website. www.rlly.eu/nl.

ZOEMERKRAANT LUNTEREN



Hot Coconut Briquettes

Stainless Steel 
Xtra long Skewers

Stainless Steel 
Crocodile Charcoal
Tongs

Meat Thermometer
Stainless Steel 
Burger Flipper

Chicken Sitter

Stainless Steel 3 in 1 
Grid Cleaner

Pizza Stone with rack

Dit en nóg meer vette BBQ tools nu 
verkrijgbaar via vuurenrook.nl of onze app!!

GOORSTEEG 3 | 6741 TA LUNTEREN | 033-466 90 44 | INFO@VUURENROOK.NL
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Multifunctionele briketten voor perfecte low & slow sessies 
of een hot & fast grillfestijn! Voor de productie werden geen 
bomen gekapt, maar kokosnootbast gebruikt. Bovendien 
branden deze briketten 3x langer dan de gemiddelde 
hardhoutbriketten.

Een set van 6 skewers van 50cm. Ideaal 
voor de lekkerste shashlicks, saté’s of 
gamba’s. Dit zijn de traditionele platte 
spiezen, waardoor je vlees, vis en groenten 
niet gaan ronddraaien. Handig he!

Met deze 60cm lange kolentang pak je 
op een veilige afstand je gloeiende kolen 
op. Ideaal bij Dutch Oven / Chuck Wagon 
cooking! Maar natuurlijk ook tijdens het 
BBQ-en. Safety first!

Misschien wel de meest belangrijke tool voor een 
BBQ pitmaster: de Vuurenrook kernthermometer. 
Laat met deze thermometer nooit meer een 
steak te ver doorgaren en weet precies wanneer 
jouw pork klaar is om te pullen!

Met deze Burger Flipper heb je 
geen vuurvaste handen nodig 
en wie gebruikt er nu nog een 
BBQ-tang voor het flippen van 

z’n burgers? Go, go, go  and flip 
your burger!

Ooit gehoord van een dronken kip? Plaats in het schaaltje een 
geopend blikje bier en plaats een hele kip over de beugel. De 
kip blijft lekker mals en sappig door de stoom van het bier, de 
buitenkant wordt lekker crispy. Eet smakelijk!

De perfecte borstel voor het schoonmaken 
van gietijzeren, RVS en verchroomde BBQ 
roosters! Door de RVS haren verwijder je 
gemakkelijk en in een mum van tijd alle  
vuiligheid. Dat is nog eens vet!

Zelf pizza’s maken op de BBQ? Geen probleem met deze 
pizzasteen! Bereid de lekkerste pizza, focaccia, flammkuchen 

en brood in een gesloten BBQ. Deze steen kan tot 400ºC 
hebben, dus kom maar op met die pizza’s! Hij wordt geleverd 

met een handige metalen beugel met hengsels. 

Ontdek álle 
gave tools!
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Laat met deze thermometer nooit meer een 
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jouw pork klaar is om te pullen!

Met deze Burger Flipper heb je 
geen vuurvaste handen nodig 
en wie gebruikt er nu nog een 
BBQ-tang voor het flippen van 

z’n burgers? Go, go, go  and flip 
your burger!

Ooit gehoord van een dronken kip? Plaats in het schaaltje een 
geopend blikje bier en plaats een hele kip over de beugel. De 
kip blijft lekker mals en sappig door de stoom van het bier, de 
buitenkant wordt lekker crispy. Eet smakelijk!

De perfecte borstel voor het schoonmaken 
van gietijzeren, RVS en verchroomde BBQ 
roosters! Door de RVS haren verwijder je 
gemakkelijk en in een mum van tijd alle  
vuiligheid. Dat is nog eens vet!

Zelf pizza’s maken op de BBQ? Geen probleem met deze 
pizzasteen! Bereid de lekkerste pizza, focaccia, flammkuchen 
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Henk de Rooy

Het is rond half acht op donderdag 21 juli. 
Over de heide hangt een grauwwaas. Ik ben 
op weg naar de Vierdaagse, om mijn vriend 
Wim (Ede) en zijn dochter Sonja (Lunteren) 
aan te moedigen. In de koelbox een blikje cola 
en een blikje radler en een paar felbegeerde 
appelflappen.
De afgesproken plek is op de hoek van de Jo-
hannaweg en de Kwakkenbergweg. Een prima 
stek. Vanuit mijn stoel kan ik de wandelaars 
op mij af zien komen.

Zoef …., en ze zijn voorbij
Even voor half negen rij ik de Johannaweg in, 
ruim op tijd, want Wim en Sonja worden rond 
half één verwacht. Ik ben goed en wel geïnstal-
leerd, of de eerste rolstoeler komt voorbij. Bij 
navraag bleek dat de super snelwandelaars al wa-
ren gepasseerd. Hoe snel lopen die dan wel? Zij 
moeten dan net als het peloton in de Ronde van 
Frankrijk zijn: Zoef ..., en het is voorbij!

Het normale verkeer gaat nog gewoon zijn gang.
De vuilniswagen leegt de containers. Een vrouw 
met hondje post een brief. Wielrenners zoeven 
voorbij de glooiende Kwakkenbergweg op. Bak-
fietsen met peuters gaan van hier naar daar. Een 
hardloopster maakt haar ronde tegen de stroom 
in. Een vrouw gaat nog even snel een boodschap 
doen. En zo af en toe komt er een loper voorbij, 
die dan alle ruimte krijgt van het overige verkeer.
Om de tijd te doden loop ik richting de Berg en 
Dalseweg, vanwaar de lopers worden verwacht. 

Zij hebben dan net de Zevenheuvelenweg achter 
de rug en vandaar gaat het heuvelafwaarts rich-
ting Nijmegen en de finish.

Lunterse enclave
Op de hoek raak ik aan de praat met een Rotter-
dammer, hij zit er namens een Geocashing club. 
De meelopende leden zijn op zoek naar de schat 
van deze donderdag. Niet moeilijk te vinden op 
deze tweede dag van de Vierdaagse. 
Ik ben gespot. “Hé, daar hebben we Henk!”, hoor 
ik achter mij. Mezelf omdraaiende zie ik Thea uit 
Lunteren op mij afkomen. 
Krijg nu wat. We zien de humor er van in. Thea 
blijkt er voor haar dochter Angela van Roekel te 
zijn. Zij loopt voor het eerst mee. 
Teruglopende met Thea blijkt er een Lunterse en-
clave langs de kant te bevinden. Zij zijn er ook 
voor de 12-jarige Rens Ploeg. “Moet je nagaan, 
dat Rens een half jaar gelden moeite had om De 
Koepel te beklimmen. En nu loopt hij de Vier-
daagse!”, krijg ik te horen.

Ondertussen komt er meer leven in de straat. Het 
verpleeghuis aan de overkant zet de partytenten 
en stoelen klaar voor de bewoners. 
Ook elders langs de route worden partytenten op-
gezet. Geen overbodige luxe zoals later op de dag 
zou blijken.
Twee muziekverenigingen zijn zich aan het 
instaleren en er wordt gesjouwd met spullen. 
Buurtbewoners reserveren hun vaste plekken en 
toeschouwers beginnen zo langzamerhand de 
wegkanten te bevolken.
Er heerst een gemoedelijk en relaxed sfeertje.

Tranen en kippenvel
Terug naar voor wat ik hier gekomen ben, Wim 
en Sonja. Wim loopt de Vierdaagse voor de 14e 
keer. Voor Sonja is het de eerste keer. Twee jaar 
geleden waren zij en haar vader volop in training 
toen corona roet in het eten gooide. 
“Dat vond ik toen echt wel jammer. Je traint er zo 
hard voor en het was mijn eerste keer. Dan wil je 
het ook meemaken, daar droom je van. Ik ben erg 
blij dat het nu doorgaat.”
Wim liep al eind jaren negentig mee, samen met 
een paar vrienden, waaronder mijn overleden 
broer Ronald (2004). Ik heb ze toen nog op de 
Via Gladiola binnengehaald. Een machtig mooi 
gezicht. Ontroerend ook. Tranen en kippenvel!
De reden dat ik deze donderdagochtend hier sta is 

het inlossen van een belofte.
Jaren geleden, in 2006 (in mijn beleving was het 
korter geleden), liep Wim met twee vrienden nog 
de vijftig kilometer. Daar zit een saaie wandel lus 
in. Of ik daar niet wilde staan? Prima, zeg maar 
wat je nodig hebt en ik ben er.
Tja, toen werd deze tocht afgelast vanwege de 
hitte. Sindsdien is het: Ja ik stond er. Jij kwam 
niet, heb toen de appelflappen maar weggegeven.

Waterig zonnetje
Ondertussen heb ik buren gekregen. Het zijn Stef 
uit Winterswijk en Ivan uit Lichtenvoorde. Twee 
Achterhoekers die hier familie komen ondersteu-
nen. Stef blijkt de Vierdaagse vijftien keer te heb-
ben gelopen. “Ik kreeg een knieblessure en dat 
was einde verhaal. Jammer, maar nu sta ik hier 
voor mijn zoon. Ik geniet hier zo van.”
Aan de andere kant van mij heeft een familie met 
kleine kinderen zich geïnstalleerd. Militaire lo-
pers zijn een prooi voor de kinderen geworden. 
De vraag om een high-five is in de rustige aan-
loop naar de komst van duizenden lopers dan nog 
geen probleem.
Eerder in de ochtend gaf een waterig zonne-
tje nog een beetje hoop, maar om klokslag half 
twaalf gaat het mis. De eerste druppels, die uit-

monden in een regelrechte hoosbui, vallen. Net 
op het moment dat lopers geen enkelingen meer 
geworden zijn. Eerst komen ze nog in groepen 
langs, maar al snel is de Kwakkenbergweg een 
golvende rivier van lopers geworden. De bontge-
kleurde paraplu’s langs de kant en de lopers in 
veelkleurige poncho’s, maken van deze doortocht 
een kleurrijk festijn.

Nog drie kwartier
Een pet gaat de lucht in en mijn rood/witte pa-
raplu ook. We hebben elkaar gevonden. Fris en 
fruitig komen Wim en Sonja aangelopen. Het is 
rond 12.10 uur. Een mooie tijd. 
Hoe het gaat? “Prima. We lopen lekker. Geen 
problemen gehad. Nog drie kwartier en we zijn 
er.” Wim zegt het wel zo gemakkelijk, maar zijn 
enkel toont een ander beeld. Opgezwollen! Dat 
was wel verwacht. Maar hij is een doorbijter. De 
derde dag van deze bijzondere Vierdaagse (drie, 
i.p.v. vierdagen) komt hij ook wel door.
Ondertussen trekt Sonja nog even schone sokken
aan. “Mijn voeten drijven in de schoenen.”
Gisteren was het zwaar voor haar. “Die laatste
drie kilometer. Ik wist niet meer hoe ik het had.
Dacht dat ik het niet ging halen. Het was echt
zwaar. Maar vandaag gaat het echt lekker. Ik ge-
niet.” Met een stralende glimlach als bewijs.
Tien minuten later lossen zij op in de stroom van
de duizenden lopers.

Een belofte inlossen: Supporteren tijdens  De Vierdaagse

De Lunterse enclave. Wim en Sonja houden halt in de stromende regen.

Rond 10.30 uur komen de eerste wandelaars.
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Henk de Rooy

Stil en groot is de heide al lang niet meer en ook de schaapher-
der dwaalt er niet meer rond. Een eeuw geleden kende de ge-
meente Ede nog grote, onafzienbare heidevelden. Hier en daar 
doorkruist door een paar zandwegen. 
De schaapherders van toen leidden maar een armzalig bestaan 
en leefden met hun gezin nog in plaggenhutten. In weer en 
wind, met kou en in de hitte, het was een bestaan waar je niet 
voor koos, maar in opgroeide zonder dat er keuze was.

Een kudde van ruim 600 schapen
Een tijd waar Aart van den Brandhof zeker niet naar verlangt, al 
komt hij wel uit een schaapherdersgeslacht. Zijn vader Bart van 
den Brandhof was als schaapherder een begrip in Ede en omgeving.

Ook zijn broer Henk is schaapherder geworden. Hij heeft de twee-
de schaapskudde van Ede onder zijn hoede. Dit is de kudde Ginkel-
se heide (ten zuiden van de N224).
Deze vrijdag tref ik het. De twee kudden van Henk en Aart wor-
den samengevoegd tot één kudde van ruim 600 schapen. De kudde 
Eder heide van Aart is met 420 schapen de grootse van de twee 
schaapskudden.
“We voegen elk jaar aan het begin van de vakantieperiode de scha-
pen samen. Dan kan Henk op vakantie en met de drukte bij de Gin-
kelse schaapskooi is het beter de beide kudden samen te voegen..”
Om bij de kudde van zijn broer te komen, moet Henk wel de drukke 
N224 (Oude Rijksweg in de volksmond) oversteken. Dat gebeurt 
zoals elk jaar onder politiebegeleiding. Een passage die altijd veel 
bekijks trekt van passanten. 

De vier jaargetijden
Over bekijks heeft Aart niet te klagen. Wanneer de kudde over de 
heide trekt stappen fietsers af, en maken wandelaars een pas op de 
plaats. Het tafereel van een herder leunend op zijn staf met twee 
waakzame honden naast zich tref je niet zo heel vaak meer aan in 
Nederland. 
Aart vind de aandacht het prima. “Ik vertel altijd graag over het 
vak van schaapherder. Ik ben opgegroeid op de boerderij en heb 
de liefde voor dieren al als kind meegekregen. Voor mij is dit het 
mooiste vak dat er is. Je bent dagelijks in de natuur en elke dag is 
het weer genieten.”
“Wat ik het mooiste als schaapherder vindt? 
Dat zijn de vier jaargetijden. In het voorjaar 
zijn er de lammeren. In de zomer ontmoet je de 
toeristen en in de herfst geniet je van de rustige 
periode. De wintertijd gebruik ik voor de her-
stel werkzaamheden. Zo ben je het gehele jaar 
bezig en elke dag is weer anders. De prachtige 
natuur is mijn werkgebied!”

Thuis is er de kachel
Het is een mooi en sfeervol plaatje. Een blauwe 
lucht met voorbijdrijvende witte wolken. De 
schapen verspreidt over de heide met de groene 
bosrand op de achtergrond.
Zo op het oog lijkt het beroep van schaapher-
der idyllisch en vrij van hectiek en stress. Kom 
dan maar eens terug wanneer de zon achter de 
wolken is verdwenen, de regen tegen de grond 
slaat en een gure wind je om de oren waait.
Het mag duidelijk zijn dat Aart hierop ook niet 
zit te wachten. 
Hij vindt het een onderdeel van zijn werk. 

Warm kleden en hier en daar de beschutting zoeken en thuis is er 
de warme kachel en een slokje zorgt er vervolgens voor voor dat je 
ook van binnen warm wordt. 

Als schaapherder heb je meerdere verantwoordelijkheden. In de 
lammerentijd zien Aart en zijn broer Henk hun bed amper. Dag en 
nacht worden de ooien in de gaten gehouden en waar nodig wordt 
er ingegrepen bij het lammeren.
Door het jaar heen zijn er de contacten die moeten worden onder-
houden. “Als herder heb je te maken met de beheerders van de 
kudde (Stichting Edese Schaapskudden), de terreinbeheerders, de 
boswachter en het publiek. Allemaal willen ze van je weten wat je 
doet en hoe het met de kudde gaat. De verantwoordelijkheid van de 
schaapherder is veel meer dan rondtrekken met de schapen. Het is 
een breed scala aan werkzaamheden.”

Vrijwilligers
Geheel alleen staat Aart er tegenwoordig niet meer voor. Een groep 
van vier vrijwilligers ondersteunen hem, wanneer Aart niet bij zijn 
kudde kan zijn. Deze vrijwilligers worden door Aart zelf opgeleidt. 
“Je moet wel feeling met dieren en de natuur hebben. De vrijwilli-
gers worden ongeveer eenmaal per maand ingeroosterd. Ze hebben 
eigen honden en kunnen na hun opleiding alleen op pad. Heb ik 
een dag rust om andere werkzaamheden te doen, of er een dagje 
tussenuit te gaan.”

Schaapherder Aart van den Brandhof: De prachtige natuur is mijn werkgebied

Aart van den Brandhof leunend op zijn staf.

Schapen op de Eder heide, op de achtergrond de schaapskooi. (foto’s: Henk de Rooy)

Broers en schaapherder: links Aart met naast hem Henk.

ZOEMERKRAANT LUNTEREN
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Elke maand een 
leuke 15% 
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Wij zijn gesloten van  

zaterdag 23-07-2022 t/m zaterdag 13-08-2022. 
 
 

U kunt beton halen op: 
 

Woensdag 27-07-2022 (week 30) 
Woensdag  10-07-2022 (week 32) 

 
 

van 8:00 uur t/m 11:00 uur. 
 
 

 

Dikkenberg Beton  Bruinhorsterpad 22  6741 PP Lunteren 
0318-572225  info@dikkenbergbeton.nl  www.dikkenbergbeton.nl 
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Zonder houtskool geen BBQ, dat 
hoeven we niet uit te leggen. Maar 
bij Vuur & Rook zijn meer dan 30 
merken houtskool verkrijgbaar. 
Terwijl al die verschillende merken  
meestal ook nog diverse soorten 
houtskool aanbieden. En ze zijn al-
lemaal goed, anders verkochten we 
ze niet. Maar toch… de ene houts-
kool is de andere niet. Wat is nou het 
verschil tussen de ene en de andere 
soort, wordt ons vaak gevraagd. 
Martijn legt het altijd graag uit. Zo-
dat ook wij door de bomen het bos, 
eh…, de houtskool weer zien. 

“Het woord houtskool moet je letterlijk 
nemen, het is namelijk verkoold hout”, 
begint Martijn zijn verhaal op zijn zo 
kenmerkende nuchtere toon. “Door 
hout met maar weinig zuurstof te ver-
branden,  verdampen de vluchtige ele-
menten erin en blijft er houtskool over. 
En hoe beter een houtskoolbrander dat 
proces in de vingers heeft, des te  ho-
ger wordt het percentage koolstof in de 
houtskool die deze oplevert, waardoor  
die vervolgens beter en langer in jouw 
BBQ brandt. Traditioneel wordt houts-
kool gemaakt door stammen en takken 
van een hardhoutboom op te stapelen 
en deze dan met natte aarde, plaggen, 
zand, takken en dergelijke af te dek-
ken. In de heuvel, die zo gevormd 
wordt, laten ze kleine gaten open. Het 
hout in de heuvel wordt aangestoken 
en verbrandt dan, omdat er maar een 
klein beetje zuurstof bij komt, heel 
langzaam. Uiteindelijk worden de 
gaten ook dichtgestopt, waardoor het 
vuur dooft. Als het zand, de aarde en 
al het andere spul op het hout na het 
afkoelen verwijderd wordt, blijft er 
houtskool over. Deze traditionele me-
thode gebruiken ze in Cuba nog steeds. 
In Afrika of Zuid-Amerika gebruiken 
ze speciale ovens of grote ijzeren va-
ten die met hout worden gevuld. Dat 

wordt aangestoken waarna ze de ovens 
of vaten goed afsluiten. Met ook hier 
kleine luchtgaten zodat de vluchtige 
delen van het hout langzaam verbran-
den en het in houtskool veranderd. In 
Japan - where else - is op traditionele 
wijze houtskool maken tot een ware 
kunst verheven. De beroemde bincho-
tan die ze er in hun ovens maken is met 
een koolstofgehalte van 95 procent 
bijna pure koolstof. Ter vergelijking: 
kwalitatief goede houtskool uit andere 
landen bevat meestal 75 tot 85 procent 
koolstof. Omdat binchotan maken 15 
dagen duurt, en omdat er nog maar 
een stuk of 20 binchotanbranders in 
Japan actief zijn, is deze houtskool 
weliswaar de beste, maar by far ook 
de duurste van alle soorten houtskool.”

Soorten
“Er zijn vier soorten houtskool die 
geschikt zijn om in je BBQ te aan te 
steken. Ik denk dat ik het op deze plek 

niet hoef te zeggen, maar de houtskool 
die je in de supermarkt of bij de ben-
zinepomp koopt is heel slecht. Niet 
alleen omdat het meestal veel rotzooi 
bevat wat door het aan te steken in je 
voedsel terecht komt. En het is niet 
zelden gemaakt  van afvalhout vol met 
verf en andere chemicaliën. En als dat 
niet het geval is, dan  is deze goedkope 
houtskool afkomstig van illegale hout-
kap. En illegaal gekapt hout wordt snel 
in de openlucht verbrand om houtskool 
te fabriceren, waarbij 10 tot 12 kilo 
hout nodig is voor 1 kilo houtskool die 
door de snelle openlucht methode ook 
nog eens heel snel opbrandt in je BBQ. 
Mede door die illegale praktijken ver-
loor Nigeria een kwart van zijn natuur-
lijke bossen. Die goedkope houtskool 
is dus op meerdere manieren slecht. 
Het FSC-keurmerk garandeert dat de 
houtskool uit verantwoord beheerde 
bossen komt en dat aan de veiligheid 
van de arbeiders is gedacht.”

Beuken 
“Houtskool die in Europa gefabriceerd 
wordt, komt meestal van beuken en ei-
kenhout. Deze houtskool steek je mak-
kelijk aan en zorgt voor hoge tempe-
raturen. Perfect voor grillen dus. Ook 
omdat het een milde, lichte rooksmaak 
geeft aan je vlees, vis of groentes.”

Acacia
“Zuid-Afrikaanse houtskool wordt 
gemaakt van de Acacia, een snelgroei-
ende, uitheemse (want vanuit Austra-
lië met zeevaarders in Afrika terecht 
gekomen) veel voorkomende boom. 
Het brandt makkelijk en wordt gruwe-
lijk heet, maar gaat toch nog best lang 
mee in je BBQ. Is dus uitermate ge-
schikt voor lange grillsessies of korte 
low en slow gerechten.  Alhoewel ik 
daar zelf niet zo vaak aan doe, korte 
sessies…”, lacht Martijn. “Persoonlijk 
vind Zuid-Afrikaanse houtskool ook 
heel erg geschikt om pizza’s op de piz-

zasteen mee te bakken.”

Marabu
“Marabu komt uit Cuba en is mijn per-
soonlijke favoriet voor low en slow. 
Deze houtskool wordt gemaakt van de 
Marabu wat een vreselijk hard groei-
ende woekerstruik is die niet op Cuba 
thuis hoort. Ze hebben er veel last van 
en omdat het eigenlijk nergens voor te 
gebruiken is, zijn ze blij dat er bedrij-
ven zijn die er houtskool van maken. 
Zo bevechten ze deze invasieve struik 
waardoor inheemse planten meer kans 
krijgen te groeien. Marabu houtskool 
is kneiterhard en gaat dus lang mee. 
Het kost wat moeite om lekker aan te 
steken, maar omdat het zo hard is, is 
het ook zuinig en gaat het lang mee. 
Eenmaal gedoofd kun je alle overge-
bleven houtskool ook prima nog een 
keer gebruiken.”

Quebracho
“Quebracho komt uit Argentinië en 
is net zo kneiterhard als de Cubaanse 
houtskool. Het wordt gemaakt van de 
steeneik, die daar dus… Quebracho 
heet. Die naam komt van quiebrahacha 
of quebrar hacha, wat ‘breekt je bijl’ 
betekent. Nogal logisch dus dat deze 
houtsoort ook kei- en keiharde houts-
kool oplevert. Wederom lastig aan te 
steken maar eenmaal gloeiend brandt 
het urenlang en geeft ontzettend veel 
hitte. 
Quebracho houtskool geeft wel een 
sterke rooksmaak af waardoor het 
voor vleessoorten die makkelijk 
smaak opnemen, zoals kip, soms min-
der geschikt is. Maar bij rund of var-
ken is het juist weer een mooie extra 
smaakmaker.”“Tot zover de uitleg 
over houtskool. En briketten dan, hoor 
ik je denken. Nou, dat is een heel an-
der verhaal, dus daar kom ik later een 
keer op terug. Voor nu zeg ik: ‘Happy 
Grilling, Go, Go, Go…Fire up the Q!”

Martijn van Vuur & Rook over houtskool: “Fire up the Q!”

Martijn van Vuur & Rook met zijn houtskool.                                                                       

ZOEMERKRAANT LUNTEREN
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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

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
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domicilieexclusief.nl

SUCCESVOL
verkopen? 

Deze FEiJENOORDFAN heeft het voor elkaar.
Vanaf maandag met het werken klaar.

Teus van harte gefeliciteerd met je welverdiende pensioen.
Veel liefs en geniet van je vrije tijd.

Jan, Gerdien en de kinderen.

uw
afscheid
 regelt u 
niet alleen 
 voor uzelf

Rinske Blok - van Middendorp

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek. 
  
Bel 0318 - 41 46 20 of ga 
naar monutahofrust.nl.

Hofrust

Boek je tickets!

ZOEMERKRAANT LUNTEREN

GEZOCHT
HULP IN DE HUISHOUDING

Voor 2 tot 3 uur per week
in Lunteren

tijden zelf te bepalen           

Tel. 06 - 20438651
       06 - 51 31 4452

GEZOCHT
21-jarige, Belgische studente 
is op zoek naar een verblijf 
van 28/08 tot en met 10/09 
in de buurt van Lunteren. 

Bereikbaar via e-mail: 
yoniphilips@live.be of 
via het nummer 
+32479064070



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Ds. M. Aan-
eengebrug (Apeldoorn), 18.30 uur: Ds. L.W. 
Smelt (Voorthuizen).
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09:30 uur: 
ds. F. van Binsbergen, 
18:30:  kand. C.A. van 
den Brink. Zie ook: www.
hhglunteren.nl.
Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 10.00 
uur: Caroline Oosterveen, 
19.00 uur: Ds. A.M. 
Verbaan-v.d. Heuvel.

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
ds. J. Steenkamp, 19.00 uur, Ds. A.M. Ver-
baan-v.d. Heuvel, gez. dienst met Ger. Kerk in 
de Maranathakerk

Molukse Evang. Kerk: zo: 14.00 uur: ds M. 
Siegers
Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: 
Niet bekend.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Prop. J. de Lijster (Ede), 18.30 uur: Ds. 
A. Visser (Hardewijk). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. W. Nobel, 18.30 uur: ds. J.M.J. 
Kieviet.

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

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Prop. L. Schouten (Vier-
houten), 18.30 uur: Ds. M. Maas 
Rijssen).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. P. Mole-
naar, 18.30 uur: ds. E.C. de Waard 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. A.C. Rijken
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. K. Visser  
(Veenendaal).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
Ds. P. Zeedijk (Veenendaal), 19.00 
uur: Ds. J. Prins (Ede).

Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.30 
en 16.00 uur: ds. J.B. Huisman

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

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

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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 ZOMERTIJD
Hoewel de uitdrukking is “De 

mussen vallen dood van het dak 
af.” om hevige hitte te beschrijven, 
is het nu toch echt de periode van 
de “hondsdagen”.De eerste weken 
van augustus zijn het warmst en de 
periode van de hondsdagen liggen 

tussen 20 juli en 20 augustus.
Kortom, veel water drinken, lekker 
rustig aan doen op het heetst van 
de dag en lucht het huis zodra het 
koeler wordt.Succes en sterkte.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 31 JULI 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

 
Wo 27 juli, 19:30 uur 
MANTELZORGTREFPUNT 
Ina Ama, Vd Duyn v Maasdamstr. 16 
www.mantelzorgtrefpunt.nl 
_____________________________ 
Do 28 juli, 10:00-17:30 uur 
OUD VELUWSE MARKT 
Ruim 200 kramen. Barneveld centrum 
www.oudveluwsemarkt.nl 
_____________________________ 
Vr 29 juli, 21:00 uur 
NACHTZWALUWEXCURSIE 
Wekeromse Zand. Vooraf reserveren. 
www.glk.nl 
_____________________________ 
Za 30 juli, Vanaf 13:00 uur 
TRUCK & TRACTORPULLING 
Dabbeloseweg 1, Harskamp 
www.stpharskamp.nl 
_____________________________ 
Zo 31 juli, 14:00-18:00 uur 
LAZY SUNDAY – BIG BO  
Live muziek 
www.openluchttheaterede.nl 
_____________________________ 
Ma 1 augustus, 19:30 uur 
SMARTLAPPENKOOR MET BAND 
Mantelzorgtrefpunt in Ina Ama 
_____________________________ 
Wo 3, 10 en 17 aug, 13:00-20:00 uur 
ZOMERMARKT LUNTEREN 
Dorpsstraat Lunteren 
_____________________________ 
Wo 3 t/m 6 augustus 
TERDEGE ZOMERFAIR BARNEVELD 
www.terdegezomerfair.nl 
_____________________________ 
Do 4 augustus, 09:00 uur 
FRISSE OCHTENDWANDELING 
Door de bossen van Scherpenzeel. 
Online reserveren. www.glk.nl 
_______________________________ 
Do 4, 11 en 18 aug, 10:00-17:30 uur 
OUD VELUWSE MARKT 

Ruim 200 kramen. Barneveld centrum 
www.oudveluwsemarkt.nl 
_______________________________ 
Do 4 en 18 augustus, 14:00-16:00 uur 
RUMMIKUB MIDDAG 
Dorpshuis De Zicht, Ederveen 
_______________________________ 
Za 6 augustus 
OOGSTFEEST - OLDTIMERSHOW 
Demonstraties van oude ambachten. 
www.16kmclub.nl 
_______________________________ 
Za 6 augustus 
PARA GLIDER WANDELTOCHT 
Start 15 km 08:00-13:00 uur 
Start 25 en 40 km 08:00-10:00 uur 
Rest.Bloem, Verl. Arnhemsew. 99, Ede 
www.srvv-events.nl/wandeltochten 
_______________________________ 
Za 6 augustus, 10:00-16:00 uur 
PLUKTUIN BESSENFEEST 
Tres Jolie, Boshuisweg, De Glind 
www.tresjoliefruittuin.nl 
_______________________________ 
Za 6 augustus, 10:30 of 12:00 uur 
PROGRAMMEER MET SCRATCH 
Workshop rondom Tom Poes en Olivier 
B. Bommel. 
Vooraf aanmelden museumlunteren.nl 
_______________________________ 
Za 6 augustus, 12:00-17:30 uur 
SHANTYKORENFESTIVAL EDE 
www.shantyzangersede.nl 
_______________________________ 
Za 6 augustus, 17:00 uur 
ONTMOETINGSAVOND 30+ 
Korte wandeling en BBQ. Aanmelden. 
www.jowiszolder.nl 
_______________________________ 
Zo 7 augustus, 14:00 uur 
GREBBELINIE RONDLEIDING  
MET GIDS 
Online reserveren. 
Buurtsteeg 2, Renswoude 
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl  
_______________________________ 
Meer activiteiten op 
www.wegwiesinlunteren.nl 

OPHEFFINGS UITVERKOOP

TEL 06 53 14 58 77 

MAIL hcgerritse@live.nl

29 JULI T/M 20 AUGUSTUS

Wegens gepensioneerde leeftijd sluit King Diervoeders 

op 20 augustus defi nitief zijn deuren

20% TOT 60%
KORTING

ADRES  Goorsteeg 19 Lunteren

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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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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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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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
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PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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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
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PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

Pater�/�Dorpsstraat 28 // Harskamp // T: 0318 456435
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
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Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

30/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

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

Geldig in week 30 zondag 24 t/m zaterdag 30 juli 2022

50%50%
KORTING

Unox Cup-a-Soup
Alle pakjes à 3 zakjes
Per pakje 
Bijv. Unox Cup-a-Soup Kip, 
pakje 3 zakjes

1.55 0.77
De actieprijzen variëren 
van 0.69 - 0.89

PLUS 
Slagroomschnitte
Geschikt voor 5 personen
Per stuk 

5.99 2.99
50%
KORTING

PLUS
Nederlandse 
Bloemkool
Per stuk 

1.79 0.890.89
50%
KORTING

Dubbelfrisss 
of Taksi  
Alle pakken à 1,5 liter
Per pak 
Bijv. Dubbelfrisss 1Kcal 
appel & perzik, pak 1,5 liter

1.79 0.89
De actieprijzen variëren 
van 0.64 - 0.99

50%50%
KORTING

PLUS 
Ko�  epads
Alle zakken à 36 stuks
Per zak

2.89   1.44
50%50%
KORTING

Amstel, Grolsch of 
Warsteiner Radler 0.0%
Set 6 flesjes of blikjes à 30-33 cl
M.u.v. gekoelde sets
Per set 
Bijv. Amstel Radler 0.0% 
bier citroen, set 6 flesjes à 30 cl

4.69 2.34
De actieprijzen variëren 
van 2.14 - 2.49

50%50%
KORTING

PLUS Smaakselectie 
Nederlandse Friszoete 
stevige cocktailtrostomaten
Schaal 500 gram
Per schaal

2.59   1.29
50%50%
KORTING

Bestel met de 
PLUS app of 
op plus.nl.

*Uitgezonderd 
PLUS Express
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