
De paarden op het schilderij zijn Lunterse Tinkers
Tinkers. De eerste keer dat ik hen ontmoette was tijdens een rondreis door Ierland. 
In Kilarney stond een lange rij paardentaxi’s. Eenvoudige rijtuigjes die vooral door toeristen 
werden gebruikt. Wat me opviel was hoe rustig deze meesttijds bonte pony’s, met hun weelderige 
manen en sokken, stonden te wachten tot ze aan het werk mochten. Vaak zelfs zonder koetsier! 

In dezelfde tijd besloot de Manege Zonder Drempels over te gaan van New Forest pony’s en 
Haflingers op een ander ras voor het gebruik van hun huifbed. 
Geen betere pony dan de Tinker, ze doen er tot op de dag van vandaag hun werk en dragen met 
een rust en zekerheid de meervoudig gehandicapten rond op hun brede ruggen. 
De naam Tinker komt eigenlijk van de benaming die hun eigenaren kregen en betekent 
ketellapper. Het ging in vroegere dagen om rondtrekkende zigeuners die dit werk verzetten. 
Hun bonte pony’s, ook wel Ierse Cobs genoemd, trokken de vaak eveneens bont versierde 

Tinkerwagens, woonwagens waar dit trekkende volk haar thuis in vond. 
Het verhaal gaat dat de Tinker van oorsprong vrij klein was en wat zwaarder van bouw. Maar dat 
eigenaren hun merries nogal eens lieten ”ontsnappen” als er een warmbloed hengst in een weiland 
stond. Zo is in de huidige Tinker eveneens wat hoger bloed terecht gekomen dat wat fijnere lijnen 
in het ras heeft gebracht. Eveneens hogere stokmaten. Dit kan ook veroorzaakt worden omdat er 
nogal eens Shirebloed wordt toegevoegd. 
Voor degenen die de Shire niet kennen, denk aan het indrukwekkende span voor de bierwagen 
van Heineken. 

Hoe dan ook, door de jaren heen is gebleken dat de Tinker zeer nauw met de mens heeft 
samengewerkt en daarin een glansrijke rol heeft gespeeld. Daarvoor verdienen ze naar mijn 
mening nog veel te weinig lof en mogen we het trekkende volk eveneens dankbaar zijn deze 
prachtige erfenis in ons paardenrijk te hebben toegevoegd. 
                                                                                                                                                  Mandy
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Zomermarkt Lunteren weer van start

Blijf gemeente Ede ontdekken deze zomer

EDE – Deze zomer staan er voor 
inwoners en bezoekers van de 
gemeente Ede veel activiteiten op 
het programma. Om bezoekers 
hierover optimaal te informeren, 
start Ede Marketing vanaf 1 
juli met de zomercampagne 
#BlijfEdeOntdekken. Daarnaast 
zijn er vier Smaakfietsroutes, een 
zomeragenda met diverse festivals 
en is er een webshop met Edese 
producten en arrangementen. 

Edenaren, vakantievierders en 
bezoekers krijgen ook deze zomer 
op een creatieve en actuele manier 
informatie en inspiratie aangeboden 
voor een verblijf in Ede. Dit gebeurt 
met de zomercampagne ‘Blijf Ede 
Ontdekken’. Deze campagne bleek 
vorig jaar al een succes en wordt 
ook dit jaar doorgezet, omdat er nog 
genoeg te ontdekken is voor bezoekers 
én bewoners. 

Op avontuur in Ede
De eerste uitingen zijn zichtbaar 

vanaf begin juli via offline en online 
media en op diverse locaties. Met een 
heuse online avonturengids krijgen 
bezoekers en bewoners concrete tips 
om op ontdekkingsreis te gaan in de 
gemeente Ede. In deze gids staan 
suggesties om Ede te ontdekken in 24 
uur of in 48 uur. Daarnaast is de gids 
aangevuld met leuke tips, bestaande uit 
een mix van toeristische highlights en 
de wat minder ontdekte plekjes. Meer 
info via bezoek-ede.nl/ontdekken.

Festivals en zomeragenda 
De hele zomer is het genieten van 
diverse grote festivals en evenementen 
in de gemeente Ede. Op het programma 
staan onder meer Summer Beach (21 
t/m 31 juli), Woest & Bijster (6 aug t/m 
30 okt) en Heideweek (19 t/m 27 aug). 

Kijk voor de complete agenda met 
activiteiten op bezoek-ede.nl/agenda 
Smaakfietsroutes 

In en rondom Ede zijn ontzettend veel 
ondernemers die overheerlijke 

streekproducten maken. Met de vier 
speciale Smaakfietsroutes kunnen 
bewoners en bezoekers fietsen langs 
ambachtelijke streekproducten! 
De routes zijn gebundeld in een 
smaakfietsroute-gids en verkrijgbaar 
bij de VVV Infopunten en enkele 

locaties uit het boekje. Verken deze 
fietsroutes en proef zuivel, vlees, 
brood, vruchten, bier, vers sap, honing 
en meer... Meer info: bezoek-ede.nl/
smaakfietsroutes

Lancering webshop Bezoek Ede
Onlangs is op bezoek-ede.nl een 
webshop gelanceerd. Iedereen kan 
hier terecht voor routeproducten of 

mooie souvenirs. De webshop wordt 
komende tijd verder uitgebreid met 
producten en arrangementen. 

Momenteel zijn de volgende producten 
verkrijgbaar:
 • De Storytile ‘Natuurlijk Ede’
 • De Ruiter- en menroutekaart
 • Routeboekje ‘Wandel- en fietsroutes 
langs militaire geschiedenis’

Ede Marketing informeert en inspireert 
bewoners en (regio)bezoekers 
over het diverse vrijetijdsaanbod 
via bezoek-ede.nl, social media, 
een themanieuwsbrief en diverse 
publicaties in de media.

LUNTEREN- Het kan weer! De 
braderieën in Lunteren zijn weer 
begonnen. Vandaag, woensdag 
20 juli is de eerste en komende 
vier woensdagen zijn er ook weer 
de gezellige zomerbraderieën en 
rommelmarkten in het centrum van 
Lunteren gehouden. De braderieën 
worden gehouden op 15, 22 en 29 
juli en op 5 en 12 augustus van 14.00 
tot 21.00 uur. Rommelmarkten op 23 
juli en 13 augustus van 7.00 tot 15.00 
uur. Tijdens de braderieën moeten er 
enkele verkeersmaatregelen genomen 
worden door de Gemeente Ede. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de braderieën worden er 
enkele verkeersmaatregelen genomen 
door de Gemeente Ede.De Postweg 
zal voor het doorgaand verkeer 
worden afgesloten ter hoogte van 
de Julianastraat en de Dorpsstraat 
bij de kruising met de Molenpol/
Thorbeckestraat.Vrachtverkeer kan het 
dorp dus niet via de Postweg bereiken.
(Doorgaand vrachtverkeer wordt 
omgeleid via de Bisschopweg.)

Parkeren.
De parkeerplaatsen in Lunteren 

blijven bereikbaar.De parkeerplaats bij 
het Nieuwe Erf via de Julianastraat-
K l o m p e r w e g - S t a t i o n s s t r a a t -
Spoorstraat-Oranjestraat als men vanaf 
de Postweg komt, en via de Molenpol-
Molenparkweg-W.Para l le lweg-
Oranjestraat als men vanaf de 
Dorpsstraat (richting Barneveld) komt.

De Oranjestaat is alleen te gebruiken 
voor verkeer van en naar de 
parkeerplaats. Op de 5 braderiedagen 
dus geen éénrichtingsverkeer.In de 
Oranjestraat zal een parkeerverbod 
met wegsleepregeling gelden.(Ook in 
de Thorbeckestraat en de Molenpol 
zullen parkeerverboden gelden.) De 
overige parkeerplaatsen zijn op de 
normale wijze te bereiken.

Voor verkeer vanaf de afsluiting 
in de Dorpsstraat ter hoogte 
van de Thorbeckestraat dus ook 
via de omleiding Molenpol-
Molenparkweg-W.Parallelweg-enz.
Op de parkeerplaatsen is parkeren 
geheel gratis. Er is wel een blauwe 
zone van kracht. Door deze 
maatregelen zou het kunnen gebeuren 
dat de hulpdiensten mogelijk enige 
vertraging kunnen oplopen.Feestelijke viering 40 jaar buurthuis ‘De Schakel’

LUNTEREN – Buurthuis ‘De 
Schakel’ voorheen ‘Het kwetternest’ 
bestaat 40 jaar. Afgelopen 
donderdag 14 juli werd dit feestelijk 
gevierd. 

Zo was er een ballonkunstenaar, stond 
er een springkussen en konden de 
kleintjes worden geschminkt. 

Na de toespraak, waarin vaste 
medewerkers Ineke Jansen (betrokken 
sinds het eerste uur) en Erwin van 
Koesveld werden gehuldigd, konden 
de bezoekers genieten van een hapje 
en drankje van Kelderman Catering.Links in de hoek Ineke en helemaal rechts Erwin. Zomermarkt Lunteren.    Archieffoto: Lunterse Krant

Woest & Bijster 2016.                                                      Foto: Ede Marketing

Opbrengst voor Ana-Upu
Deze voorpagina is een afdruk van een schilderij, gemaakt door de Edese schilder Mandy Nellestein. 

Het geeft een impressie van de huidige situatie, voor velen een situatie met grote zorg.
U kunt bieden op dit schilderij via de link: Lunteren.com/veiling

De opbrengst zal gedoneerd worden aan Ana-Upu. Formaat ongeveer 28 cm breed en 35 cm hoog. 



Fijne Feestdagen

bedankt voor je bezoekjes en aankopen in 2022

EN EEN FASHIONABLE 2023

fotografie.by.kaylee
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Beste allemaal,

Het is weer bijna kerst. Gelukkig is 
het weer mogelijk om op een ‘norma-
le’ manier kerst te vieren. Zoals het er 
nu uit ziet kunnen wij de Corona pan-
demie achter ons laten. 

Net als voor u is het ook voor ons 
fijn om onze werkzaamheden weer 
te doen zoals we gewend waren. Zo 
hebben wij dit jaar de voorlichtingen 
op de scholen weer opgepakt. Op 
alle basisscholen in Lunteren is dit 
jaar een voorlichting gegeven aan de 
leerlingen van groep 8. Onder ande-
re verkeersveiligheid en social media 
kwamen aan bod, maar ook over de 
werkzaamheden van de politie – en 
van ons als wijkagenten – is iets ver-
teld. 

Ook de Oud Lunterse Dag werd weer 
als vanouds gevierd. Het was voor ie-
dereen weer een mooie feestdag die 
zonder incidenten is verlopen. Helaas zijn de 
woninginbraken en fietsendiefstallen dit jaar 
toegenomen. Waar de woninginbraken 3 jaar 
op rij gedaald zijn was er dit jaar een stijging 
te zien. Tot nu toe is er dit jaar 16 keer inge-
broken in een woning en zijn er 25 fietsen ge-
stolen. 

We roepen en schrijven het regelmatig maar 
ziet u iets verdachts? Bel 112! Twijfelt u tus-
sen 0900-8844 en 112? Bel dan altijd 112!

Als wijkagenten geven we preventieadvies en 
proberen we zoveel als mogelijk te surveille-
ren in de in het dorp. Als u ons op Instagram 
volgt (accountnaam: wijkagenten_lunteren) 
heeft u kunnen lezen dat wij vorige maand 
een witte voetjes actie hebben gehouden. Bij 
een aantal woningen konden wij met gemak 
de tuin en schuren betreden. Gelukkig had het 
merendeel alles goed afgesloten. 

In Lunteren zijn ook veel preventie 
WhatsApp-groepen actief. In deze groepen 
wordt de SAAR methode gehanteerd. Dit is 
een stappenplan dat is opgesteld in overleg met 
de beheerders en politie. SAAR is de afkorting 
van:
-  Signaleer (u ziet een verdachte situatie)

-  Alarmeer (bel 112)
-  App (meld de situatie in de WhatsAppgroep)
-  Reageer (indien mogelijk naar de verdachte 
   person(en)

Een onderwerp wat wij ook onder de aandacht 
willen brengen is verlichting. Als u in het don-
ker op pad gaat, zorg dan dat u goed opvalt. Bij 
veel auto’s gaat tegenwoordig automatisch de 
verlichting aan, maar bij fietsers en hardlopers 
is dit niet het geval. Wij zien nog erg vaak fiet-
sers en hardlopers zonder verlichting. De risi-
co’s hoeven wij u niet meer uit te leggen, dus 
zorg dat u goed verlicht de weg op gaat. Het 
gaat tenslotte om uw eigen veiligheid. 

Wilt u ons spreken dan kunt u een privé bericht 
sturen op Instagram of het contactformulier in-
vullen op www.politie.nl, we proberen altijd 
zo snel als mogelijk contact met u op te nemen 
of langs te komen.

Heeft u direct politie nodig in verband met 
een spoed- of verdachte situatie? 
Bel dan altijd 112.

Met vriendelijke groet,

Petra van Uunen-Winkel en Ilco de Ruijter
Wijkagenten Lunteren 

Winterwonderland
VELUWE-WINTER - Afgelopen week werden wij op vrijdagmorgen ergens in het Veluwse bos 
bij Kootwijk getrakteerd op een wit berijpt tafereel, dat beschenen werd door de morgenzon. Het 
was heerlijk fris buiten, met een temperatuur van  - 4° Celsius, echt winterweer dus.
Op de voorgrond stond een klein dennenboompje, dat door de lichtval van een zonnestraal de foto 
een extra dimensie gaf.  Echt een natuurlijke Kerstboom, zomaar buiten in een sfeervol decor van 
het Veluwse bos! 
Tegelijkertijd wensen wij iedereen alvast hele mooie en gezegende Kerstdagen en een gelukkig en 
gezond 2023 toe!                                                                                   (Foto: ©Fransien Fraanje)

De eerstvolgende Lunterse Krant verschijnt weer 
op woensdag 11 januari in het nieuwe jaar.

De redactie

Ieder jaar verzorgt de Diaconie van de Ma-
ranathakerk voor oudere gemeenteleden en 
anderen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken een kerstattentie. 

Leerlingen de Triangel
Afgelopen zaterdag hebben gemeenteleden 
deze attenties in de kerk opgehaald om ze ver-
volgens te bezorgen. Dit jaar hebben alle leer-
lingen van de Triangel meegeholpen om deze 
kerstattenties een persoonlijk tintje te geven. 
Zij hebben voor iedereen een glas beschilderd 
wat voorzien wordt van een waxinelichtje. 

Betrokkenheid gemeenteleden
Alle geschenken worden in papieren tassen 
verzameld. Deze tassen zijn door de jeugd van 
de kindernevendienst van een mooie kerstster 
voorzien. Niet alleen wordt iedereen verrast 
met het beschilderde glas, in de tassen treft 
men ook de Elisabethbode, een scheurkalen-
der, een chocoladereep van de Dekamarkt en 
een kerststol aan. 

Jaarlijks tonen gemeenteleden van de 
Maranathakerk op deze wijze hun betrokken-
heid naar andere gemeenteleden.

Kerstattenties MaranathakerkKerstattenties Maranathakerk
Van de wijkagenten Ilco en Petra

SDS'55 JO14-1 kampioen!                                                                                                                                        
                             

De JO14-1 van SDS’55 uit Wekerom is op zaterdag 10 december kampioen geworden! Dit is 
voor de jongens van de JO14-1 zelfs al de tweede keer dit seizoen dat zij het kampioenschap 
bemachtigen. De eerste competitiewedstrijd ging verloren, maar het team herstelde zich knap en 
won alle overige wedstrijden. Door de laatste competitiewedstrijd met 2-1 van Otterlo te winnen 
eindigde SDS’55 JO14-1 dik verdiend bovenaan de ranglijst. Een rondje op de platte kar door 
Wekerom kon natuurlijk niet uitblijven. Na de winterstop zal het talentvolle team in de 2e klasse 
gaan spelen. 

De spelers willen de trainers Erik Meijer en Bartil van Kessel hartelijk bedanken voor de goede 
trainingen.

Twee weken vervelen tijdens de kerstvakan-
tie is echt niet nodig. I.s.m. andere organisa-
ties biedt Malkander een scala aan activitei-
ten niet alleen voor de jeugd.

Drie dagen lang online meedoen aan het Fort-
nite event is één van de vele activiteiten die in 
Ede te beleven zijn tijdens de komende kerst-
vakantie. Op 27, 29 en 31 december wordt 
gestreden om de Victory Royale te behalen, 
want er valt een PlayStation 5 te winnen. Er 
kunnen maximaal 200 deel-nemers meedoen, 
inschrijven kan tot 24 december. Of meedoen 
aan een kickboks workshop voor jongeren van 
12 tot en met 16 jaar op 27 december en op 
28 december kun je meedoen met lasergamen. 
Ook kunnen jongeren vanaf 15 jaar met een 
ouder deelnemen aan een kookworkshop Roti 
op 29 december. En op 31 december is er een 
zaal-voetbaltoernooi voor jongeren van 8 tot en 
met 17 jaar in Van der Knaaphal. Op 2 janua-
ri start het nieuwe jaar met een mountainbike 
tocht voor jongeren vanaf 12 jaar en is er op 

4 januari een spelletjes en knutselmiddag voor 
jongeren van 6 tot en met 12 jaar. 

Buitendorpen
En in de buitendorpen pakt Sportservice Ede 
samen met Malkander uit in de buitendorpen 
met SAM Sportweek Winter. Op woensdag 4 
januari kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 
en met 16 jaar in Lunteren meedoen aan al-
lerlei leuke sportactiviteiten zoals voetballen in 
de pannakooi en op vrijdag 6 januari staat de 
pannakooi in Otterlo waar ook een volleybal-
clinic wordt gegeven. Malkander sluit aan met 
de Mobiele Ontmoetingsplek (MOP) van waar 
plek is om te gamen, (bord)spellen spelen of 
gewoon lekker te kletsen. Ook de JOP (Jonge-
ren Ontmoetings Plek) is op woensdag en vrij-
dagavond geopend van 19.00 – 23.00 uur aan 
de Molenweg 8 in Harskamp. De volledige 
informatie over de activiteiten, de locaties en 
tijden zijn te vinden op de website van Mal-
kender via www.malkenader-ede.nl/activitei-
ten.aspx of neem contact op via 0318 208080.  

Activiteiten tijdens kerstvakantie



WONINGBOUW           APPARTEMENTEN            UTIL ITEITSBOUW            

Wij wensen u Wij wensen u 
gezegende Kerstdagen en gezegende Kerstdagen en 

een voorspoedig 2023!een voorspoedig 2023!

Ruimte voor idealen

(Aanbiedingen geldig in week 51 - Maandag 19 dec t/m zaterdag 24 dec )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Belegen kaas €9.98kilo

Gebr varkensrollade
gebr. rosbeef

gebr. kiprollade

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.

100 gram

100 gram

100 gram

kipkerriesalade
katenspek

€2.29

Verse champignons

Marianne:   35 den:  3 paar €12.50
Marcmarcs:   40 den;  2 paar €20.--
    60 den;  2 paar €24,--

200 gram

Elke dag Verse stollen met spijs van de ECHTE bakker
Bestel tijdig bij ons de lekkerste oliebollen van de ECHTE bakker

Groot assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten

Winteraanbieding panties:

Warm gerookte zalm, van de “jongens van de fant”

REMKO LTE 80 ECO - 82 liter
Vol automatisch geregelde
bouwdroger.
Geschikt voor inzet
in bouw, verhuur
en bij waterschade.

Wilt u er deze winter ook warmpjes bij zitten?
Kom dan naar Jur Soetendaal voor ons ruime

assortiment in kachels.
En nog belangrijker uit voorraad leverbaar.

OKLIMA VAL HEATERS
Vol automatisch heater. Geschikt
voor diesel en petroleum. Inzetbaar
voor grote ruimtes.

Seal LR20 Elektrische verwarmer
Compact, stil, effectief en snel
warm. Met ingebouwde thermostaat

OKLIMA HETELUCHT KANONNEN
Door de degelijke constructie en
grote brandstoftank geschikt voor
tijdelijke verwarming in goed
geventileerde ruimte.

Vitterweg 7
6741JN Lunteren
Tel: 0342-401322

Elke dag vers

100 gram

250 gram

€2.98
€1.79
€1.59

€2.69

€0.99
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We kennen Kerst vooral als de dagen in het 
jaar waarin we de geboorte van Jezus ge-
denken. Daar gaat de preek in de kerk over 
en daarom hebben we een kerststal staan. 
Maar waarom zetten we dan een kerstboom 
in de kamer en zetten we overal kaarsjes 
neer? En waarom duurt kerstmis twee da-
gen, hoe zit dat met die kerstpakketten en 
waarom wenst de één een ‘zalig kerstfeest’ 
en de ander ‘gezegende kerstdagen’? 

Dat is omdat Kerst een mengelmoes van 
verschillende soorten feesten uit verschillen-
de periode van de geschiedenis is. 
Eerst bespreken we de invloed vanuit 
verschillende perioden in de geschiedenis. 
Vervolgens staan we stil bij alle tradities die 
bij Kerst zijn gaan horen.

Ontstaan van Kerst
In de 4e eeuw ontstond min of meer gelijk-
tijdig vanuit de (katholieke) Roomse kerk in 
Rome en vanuit de katholiek orthodoxe kerken 
in Jerusalem de viering van Kerst. Het werd 
echter op verschillende data gevierd. In Rome 
op 25 december en in Jerusalem op 6 januari. 
Uiteindelijk kreeg de Roomse katholieke kerk 
steeds meer macht en daarom wordt Kerst in 
het overgrote deel van de wereld op 25 decem-
ber gevierd.

Geboortedag van Jezus
We vieren met Kerst de geboorte van Jezus op 
25 december. Het is echter maar de vraag of 
Jezus op die dag geboren is. Daar is geen dui-
delijkheid over. De Bijbel zegt daar niets over. 
Zelfs niet in welk seizoen Jezus geboren zou 
zijn. Het feit dat de herders ’s nachts nog in 
het veld (’...zij lagen bij nacht in het veld…’) 
waren, geeft ook aan dat het waarschijnlijk 
niet in de winterperiode was. Toen koelde het  
rond Bethlehem ’s nachts af tot rond 3 graden. 

Vermoed wordt dat Jezus zelfs niet in het 
jaar 0 is geboren, maar in het jaar 1 (volgens 
de monnik Dionysius Exiguus die in 525 het 
systeem van onze jaartelling ontwierp) of 
misschien wel in of voor het jaar 4 VOOR 
christus (toen Herodes overleed, die volgens 
het evangelie van Mattheüs aan de macht was 
toen Jezus geboren werd).

Verschil in datum
De kerken die relatief vroeg onafhankelijk 
werden van Rome hielden vast aan 6 januari, 
zoal de Armeense en Russisch-orthodoxe kerk. 
De huidige Oekraïens- Russische oorlog, heeft 
zelfs ook gevolgen op Kerstmis-niveau: in de 
Oekraïne gaan er nu stemmen om Kerstmis te 
gaan vieren op 25 december en niet meer op 
6 januari, wat gebruikelijk was in de Russisch 
orthodoxe kerk. 
Vanuit de Roomse kerk is de datum van 6 
januari ook ‘ingelijfd’ door drie koningen te 
vieren op 6 januari. 
Waarom is er dan in Rome voor 25 december 
gekozen? Naar verluid zou de Romeinse kei-
zer Constantijn bepaald hebben dat de viering 
van Kerst, de geboorte van Jezus, op 25 
december viel. Dat was tot dan de periode van 
het Romeinse Saturnalia of midwinterfeest. 
Het was vroeger een gebruikelijke manier om 
de feestdagen van een nieuw geloof te vieren 
op al bestaande feestdagen.  

Romeinse midwinterfeest of Saturnalia
Rond de kortste dag van het jaar begon deze 
feestperiode die 12 tot 13 dagen duurde. Het 
feest stond in het teken van de god Saturnus, 
die staat voor eenheid. Gevierd werd dat van 
nu af aan de dagen weer gingen lengen. Om 
dit te vieren werd het huis versierd met groen-
blijvende takken van dennenbomen, die staan 

voor vruchtbaarheid en hoop in het nieuwe 
seizoen.

Germaans midwinterfeest
Het Kerstfeest heeft ook elementen van het  
Germaanse Joel-feest, ook een midwinterfeest. 
In veel scandinavische landen zie je in de 
naam nog de link met het Joel-feest terug. Zo 
wordt in Zweden Kerst Julafton genoemd.  
Men heeft van de traditie van het ‘heidens’ 
midwinterfeest gebruik willen maken, om op 
die manier het christelijke feest in te voeren. 
Vanuit die gedachte is het dan ook niet vreemd 
dat allerlei heidense tradities als lichtjes, vuren 
en een boom ook nog steeds gevierd worden 
met Kerst. 

Joods Chanoeka
In december wordt het joodse Chanoeka-feest 
gevierd. Het ‘feest der lichtjes’. Het ontstond 
in de tweede eeuw VOOR Christus. Gevierd 
wordt dan dat na verwoesting van de tempel 
door de Grieken, de grote zevenarmige kan-
delaar (de Menora) werd teruggevonden met 
een klein flesje olie. Op de eerste dag van de 
inwijding van de tempel was de olie al op. De 
tweede ochtend bleek het flesje weer gevuld 
en zo herhaalde zich dat acht dagen lang: 
het wonder van Chanoeka. Dat wordt in het 
jodendom nog steeds elk jaar gevierd, waarbij 
de speciale Chanoeka-kandelaar met negen 
armen gebruikt wordt. Met een aansteekkaars 
wordt elke dag  één van de acht andere armen 
aangestoken. Die kandelaar werd dan vaak 
voor het raam gezet. We zien dat dus weer te-
rugkomen bij ons Kerstfeest: in het elke week 
aansteken van de adventskaarsen en ook in het 
voor het raam zetten van een soort driehoekige 
kandelaar voor het raam. Ook worden er met 
Chanoeka veel zoete lekkernijen gegeten en 
chocolademunten aan kinderen gegeven.
In joodse instellingen krijgen de werknemers 
bijvoorbeeld geen Kerstpakket, maar wel een 
Chanoekapakket.

25 én 26 december?
In veel -vooral protestantse- landen zijn er 
twee kerstdagen. En in veel katholieke landen 
is er maar één Kerstdag. Hoe zit dat? Jezus 
kan toch op maar één dag geboren zijn? 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van het oude 
Scandinavische en Germaanse Joelfeest dat 12 
dagen duurde. Deze 12 dagen zijn overgeno-
men bij de viering van het kerstfeest wat ooit 
van 25 december tot 6 januari duurde. In het 
Concilie van Mainz in 813 is zelfs nog offici-
eel een Derde en Vierde kerstdag afgesproken.
In protestantse landen is deze langere Kerst-
periode dus gehandhaafd in de vorm van twee 
Kerstdagen. In meer katholieke landen is dit 
één dag geworden, omdat er in katholieke 
landen al veel meer feestdagen waren, zoals 
Mariafeesten of Sacramentsdag. 
In Nederland is Tweede Kerstdag een officiële 
feestdag geworden in de ‘Zondagswet’ in 
2015.

In andere landen heeft Tweede Kerstdag een 
andere naam: in Engeland heet het Boxingday. 
Waarschijnlijk een verwijzing naar de gift 
box, die veel bedienden daar pas op Tweede 
Kerstdag kregen omdat ze eerste kerstdag voor 
hun bazen moesten werken.
Mogelijk is er ook een link met de joodse 
traditie, waarbij alle joodse feestdagen buiten 
Israël vaak op dubbele dagen gevierd worden, 
omdat niet goed van te voren op basis van de 
stand van de zon of maan te voorspellen is op 
welke dag een feestdag zal vallen.

De naam van het feest
Kerstfeest, Kerst of kerstmis?
‘Kerst’ is simpelweg een verbastering van 

het woord ‘christus’ en ‘mis’ is de katholieke 
viering van de eucharistie. 
In katholieke kringen wordt dus meestal over 
‘Kerstmis’ gesproken. Terwijl in protestantse 
kringen meer over het ‘Kerstfeest’ gesproken 
wordt.
Ook in de wensen die met Kerst worden 
uitgesproken zijn verschillen. Katholieken 
wensen elkaar een ‘zalig Kerstmis’, Prostes-
tanten wensen elkaar ‘gezegende Kerstdagen’ 
of prettige Kerstdagen’.

De Kerstboom
De traditie van de kerstboom komt waar-
schijnlijk van het Germaanse midwinterfeest. 
Maar ook de Romeinen versierden al hun huis 
met groene takken. Die groene takken staan 
voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Er werd 
gekozen voor de dennenboom, omdat daarvan 
de naalden niet uitvallen of verkleuren. Die 
blijft altijd groen, hetgeen verwees naar hoop 
en vruchtbaarheid.
Het opzetten van een kerstboom gaat waar-
schijnlijk terug naar een Germaanse traditie 
waarbij tijdens de midwinternacht, de kortste 
periode van het jaar, een dennenboom midden 
in het dorp werd neergezet en die werd dan 
versierd met onder andere appeltjes om het 
begin van het nieuwe seizoen, waarbij de 
dagen gaan lengen en de vruchtbaarheid weer 
terug gaat komen aan te duiden. Ook is bekend 
dat die boom wel in de brand werd gestoken. 
Waaruit de kerstboomverbrandingen  en 
vreugdevuren rond oud en nieuw waarschijn-
lijk vandaan komen.
Vanwege die Germaanse en Romeinse hei-
dense oorsprong van  de kerstboom wordt in 
reformatorische huizen meestal geen kerst-
boom neergezet.

De kerstballen
De kerstballen vinden hun oorsprong in de 
appeltjes die de Romeinen al in de bomen van 
het midwinterfeest hingen. Kerstballen zijn nu 
meestal van kunststof , maar waren oorspron-
kelijk van glas. 
Zo’n  tweehonderd jaar geleden in Frankrijk 
werden de eerste geblazen.
Waarschijnlijk zijn kerstballen ook een ver-
kerstening van zogenaamde ‘heksenballen’ 
die tot in de 18e eeuw -in met name Enge-
land- in zwang waren. Vanuit het idee dat 
heksen en kwade geesten bang zijn voor hun 
spiegelbeeld werden glazen spiegelende ballen 
opgehangen om boze geesten en heksen in de 
donkerste tijd van het jaar af te weren.

Lichtjes en vuur
Lichtjes en vuur zien we veel met Kerst en in 
de periode daarna met oud-en-nieuw. In veel 
van de eerder genoemde feesten zien we die 
aspecten ook terug. Zo was het bij de Ger-
maanse midwinterfeesten gebruikelijk om een 
groot vreugdevuur te maken. Dat vuur op de 
donkerste dagen van het jaar had als doel om 
te vieren dat de dagen weer gaan lengen, maar 
heeft ook betekenis gehad in het verjagen van 
kwade geesten op de meest donkere dagen van 
het jaar. De combinatie van vuur en lichtjes 
zien we terug in de traditie van vuurwerk af-
steken met oud-en-nieuw en de vreugdevuren 
met oud-en-nieuw. 

Kerstster
De kersster verwijst naar de ster die tijdens de 
geboorte van Jezus te zien zou zijn geweest 
boven Bethlehem. De drie wijzen zouden zo 
de stal hebben gevonden waar Jezus geboren 
is. Dit is natuurlijk een wonderlijk verhaal. 
Immers hoe kan een ster die tien-
duizenden kilometers van de aarde 
staat nu naar een specifieke plek op 
aarde wijzen?
Vele sterrenkundigen hebben zich 
al gebogen over de vraag wat nu 
eigenlijk die kerstster was. De meest 
waarschijnlijke vaakst genoemde 
verklaring is een tijdelijke ‘samen-
stand’ van twee sterren, namelijk 
Jupiter en Saturnus. 

Kerststukjes met hulst
Kerststukjes bestaan uit dennen- 
of sparren-groen en kaarsen. De 

kaarsen verwijzen natuurlijk naar het licht wat 
op allerlei manieren een rol speelt met Kerst. 
Het groen verwijst naar de dennentakken, die 
door zowel de Romeinen als de Germanen 
tijdens het midwinterfeest werden opgehangen 
in hun huizen. Vaak zit er in kerststukjes ook 
hulst. Hulst staat in de  Romeinse, Germaanse 
en Keltische cultuur  voor vruchtbaarheid en 
hoop.

Kerstman
De kerstman heeft verschillende oorsprongen. 
In de eerste plaats is dat ‘onze’ Sint Nicolaas, 
die overigens waarschijnlijk weer is afgeleid 
van de Scandinavische god Odin met een 
lange witte baard, die door de lucht trok met 
paarden, begeleid door twee zwarte raven.
Na de reformatie in de zestiende eeuw distanti-
eerden in Noord-Europa  protestanten zich van 
alle katholieke heiligen. Het cadeautjes geven 
door Sint Nicolaas werd verschoven  naar  
Kerst. Daarbij werd, mogelijk door Luther, het 
‘Christkind’ (een soort engel) geïntroduceerd 
die cadeautjes kwam brengen. 
In Engeland ontstond de traditie van ‘Father 
Christmas’, een oude grijze man van de 
Noordpool die cadeautjes kwam brengen. 
Door Nederlandse en Britse migranten die 
naar Amerika vertrokken vermengden de figu-
ren van ‘Sint Nicolaas’ en ‘Father Christmas’ 
zich tot  ‘Santa Claus’ oftewel de kerstman, 
zoals we die  nu kennen. De rendieren zijn 
waarschijnlijk gebaseerd op de Scandinavische 
god Odin, die met een door paarden getrokken 
wagen door de lucht trok. Wellicht zijn er in 
de kerstman ook elementen terug te vinden 
van het in Rusland bekende ‘Grootvader 
Wintertje’.
De dikbuikige kerstman zoals we die nu ken-
nen, zou geïntroduceerd zijn in 1931 door een 
reclametekenaar van Coca Cola.

Kerstkrans
De kerstkrans wordt traditioneel op de eerste 
dag van advent opgehangen. Deze traditie 
is ontstaan in de Lutherse Kerk in de 16e 
eeuw. In de kerstkrans zitten natuurlijk ook 
elementen van de Romeinen die hun huizen 
in de midwinterfeest -periode versierden met 
dennentakken.

Kerstpakketten
Deze traditie is waarschijnlijk in de negen-
tiende eeuw, toen boeren hun werknemers 
een mand vol lekkers mee naar huis gaven 
als dank voor hun harde werken en als een 
extraatje met kerst.

Kalkoen
De gevulde kalkoen die In Nederland met 
Kerst gegeten wordt is een door de Ameri-
kaanse militairen naar Nederland geëxporteer-
de gewoonte. In Amerika wordt de kalkoen, 
als dank voor een goede oogst, gegeten 
met Thanksgiving, de vierde donderdag in 
november. Thanksgiving is vergelijkbaar met  
‘Dankdag’ in Nederland.   In Nederland is de 
gevulde kalkoen ‘verplaatst’ naar Kerst. 

Ik wens u goede kerstdagen!

Martijn Stöfsel

Bronnen 
onder andere: www.knack.be, www.wikipedia.
nl, www.isgeschiedenis.nl, nationalgeographic.
nl, www.stemderbomen.nl, www.astrologisch.
nu, www.nu.nl, wikipedia.nl, www.historien.
nu.

Kerst is een mengelmoesfeest

LUNTERSE 
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

in de kamer en zetten we overal kaarsjes 
neer? En waarom duurt kerstmis twee da-
gen, hoe zit dat met die kerstpakketten en 
waarom wenst de één een ‘zalig kerstfeest’ 
en de ander ‘gezegende kerstdagen’? 

Dat is omdat Kerst een mengelmoes van 
verschillende soorten feesten uit verschillen-
de periode van de geschiedenis is. 
Eerst bespreken we de invloed vanuit 
verschillende perioden in de geschiedenis. 
Vervolgens staan we stil bij alle tradities die 
bij Kerst zijn gaan horen.

Ontstaan van Kerst
In de 4e eeuw ontstond min of meer gelijk-
tijdig vanuit de (katholieke) Roomse kerk in 
Rome en vanuit de katholiek orthodoxe kerken 
in Jerusalem de viering van Kerst. Het werd 
echter op verschillende data gevierd. In Rome 
op 25 december en in Jerusalem op 6 januari. 
Uiteindelijk kreeg de Roomse katholieke kerk 
steeds meer macht en daarom wordt Kerst in 
het overgrote deel van de wereld op 25 decem-
ber gevierd.

Geboortedag van Jezus
We vieren met Kerst de geboorte van Jezus op 
25 december. Het is echter maar de vraag of 
Jezus op die dag geboren is. Daar is geen dui-
delijkheid over. De Bijbel zegt daar niets over. 
Zelfs niet in welk seizoen Jezus geboren zou 
zijn. Het feit dat de herders ’s nachts nog in 
het veld (’...zij lagen bij nacht in het veld…’) 
waren, geeft ook aan dat het waarschijnlijk 
niet in de winterperiode was. Toen koelde het  
rond Bethlehem ’s nachts af tot rond 3 graden. 

Vermoed wordt dat Jezus zelfs niet in het 
jaar 0 is geboren, maar in het jaar 1 (volgens 
de monnik Dionysius Exiguus die in 525 het 
systeem van onze jaartelling ontwierp) of 
misschien wel in of voor het jaar 4 VOOR 
christus (toen Herodes overleed, die volgens 
het evangelie van Mattheüs aan de macht was 
toen Jezus geboren werd).

Verschil in datum
De kerken die relatief vroeg onafhankelijk 
werden van Rome hielden vast aan 6 januari, 
zoal de Armeense en Russisch-orthodoxe kerk. 
De huidige Oekraïens- Russische oorlog, heeft 
zelfs ook gevolgen op Kerstmis-niveau: in de 
Oekraïne gaan er nu stemmen om Kerstmis te 
gaan vieren op 25 december en niet meer op 
6 januari, wat gebruikelijk was in de Russisch 
orthodoxe kerk. 
Vanuit de Roomse kerk is de datum van 6 
januari ook ‘ingelijfd’ door drie koningen te 
vieren op 6 januari. 
Waarom is er dan in Rome voor 25 december 
gekozen? Naar verluid zou de Romeinse kei-
zer Constantijn bepaald hebben dat de viering 
van Kerst, de geboorte van Jezus, op 25 
december viel. Dat was tot dan de periode van 
het Romeinse Saturnalia of midwinterfeest. 
Het was vroeger een gebruikelijke manier om 
de feestdagen van een nieuw geloof te vieren 
op al bestaande feestdagen.  

Romeinse midwinterfeest of Saturnalia
Rond de kortste dag van het jaar begon deze 
feestperiode die 12 tot 13 dagen duurde. Het 
feest stond in het teken van de god Saturnus, 
die staat voor eenheid. Gevierd werd dat van 
nu af aan de dagen weer gingen lengen. Om 
dit te vieren werd het huis versierd met groen-
blijvende takken van dennenbomen, die staan 

Germaanse Joel-feest, ook een midwinterfeest. 
In veel scandinavische landen zie je in de 
naam nog de link met het Joel-feest terug. Zo 
wordt in Zweden Kerst Julafton genoemd.  
Men heeft van de traditie van het ‘heidens’ 
midwinterfeest gebruik willen maken, om op 
die manier het christelijke feest in te voeren. 
Vanuit die gedachte is het dan ook niet vreemd 
dat allerlei heidense tradities als lichtjes, vuren 
en een boom ook nog steeds gevierd worden 
met Kerst. 

Joods Chanoeka
In december wordt het joodse Chanoeka-feest 
gevierd. Het ‘feest der lichtjes’. Het ontstond 
in de tweede eeuw VOOR Christus. Gevierd 
wordt dan dat na verwoesting van de tempel 
door de Grieken, de grote zevenarmige kan-
delaar (de Menora) werd teruggevonden met 
een klein flesje olie. Op de eerste dag van de 
inwijding van de tempel was de olie al op. De 
tweede ochtend bleek het flesje weer gevuld 
en zo herhaalde zich dat acht dagen lang: 
het wonder van Chanoeka. Dat wordt in het 
jodendom nog steeds elk jaar gevierd, waarbij 
de speciale Chanoeka-kandelaar met negen 
armen gebruikt wordt. Met een aansteekkaars 
wordt elke dag  één van de acht andere armen 
aangestoken. Die kandelaar werd dan vaak 
voor het raam gezet. We zien dat dus weer te-
rugkomen bij ons Kerstfeest: in het elke week 
aansteken van de adventskaarsen en ook in het 
voor het raam zetten van een soort driehoekige 
kandelaar voor het raam. Ook worden er met 
Chanoeka veel zoete lekkernijen gegeten en 
chocolademunten aan kinderen gegeven.
In joodse instellingen krijgen de werknemers 
bijvoorbeeld geen Kerstpakket, maar wel een 
Chanoekapakket.

25 én 26 december?
In veel -vooral protestantse- landen zijn er 
twee kerstdagen. En in veel katholieke landen 
is er maar één Kerstdag. Hoe zit dat? Jezus 
kan toch op maar één dag geboren zijn? 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van het oude 
Scandinavische en Germaanse Joelfeest dat 12 
dagen duurde. Deze 12 dagen zijn overgeno-
men bij de viering van het kerstfeest wat ooit 
van 25 december tot 6 januari duurde. In het 
Concilie van Mainz in 813 is zelfs nog offici-
eel een Derde en Vierde kerstdag afgesproken.
In protestantse landen is deze langere Kerst-
periode dus gehandhaafd in de vorm van twee 
Kerstdagen. In meer katholieke landen is dit 
één dag geworden, omdat er in katholieke 
landen al veel meer feestdagen waren, zoals 
Mariafeesten of Sacramentsdag. 
In Nederland is Tweede Kerstdag een officiële 
feestdag geworden in de ‘Zondagswet’ in 
2015.

In andere landen heeft Tweede Kerstdag een 
andere naam: in Engeland heet het Boxingday. 
Waarschijnlijk een verwijzing naar de gift 
box, die veel bedienden daar pas op Tweede 
Kerstdag kregen omdat ze eerste kerstdag voor 
hun bazen moesten werken.
Mogelijk is er ook een link met de joodse 
traditie, waarbij alle joodse feestdagen buiten 
Israël vaak op dubbele dagen gevierd worden, 
omdat niet goed van te voren op basis van de 
stand van de zon of maan te voorspellen is op 
welke dag een feestdag zal vallen.

De naam van het feest
Kerstfeest, Kerst of kerstmis?
‘Kerst’ is simpelweg een verbastering van 

met groene takken. Die groene takken staan 
voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Er werd 
gekozen voor de dennenboom, omdat daarvan 
de naalden niet uitvallen of verkleuren. Die 
blijft altijd groen, hetgeen verwees naar hoop 
en vruchtbaarheid.
Het opzetten van een kerstboom gaat waar-
schijnlijk terug naar een Germaanse traditie 
waarbij tijdens de midwinternacht, de kortste 
periode van het jaar, een dennenboom midden 
in het dorp werd neergezet en die werd dan 
versierd met onder andere appeltjes om het 
begin van het nieuwe seizoen, waarbij de 
dagen gaan lengen en de vruchtbaarheid weer 
terug gaat komen aan te duiden. Ook is bekend 
dat die boom wel in de brand werd gestoken. 
Waaruit de kerstboomverbrandingen  en 
vreugdevuren rond oud en nieuw waarschijn-
lijk vandaan komen.
Vanwege die Germaanse en Romeinse hei-
dense oorsprong van  de kerstboom wordt in 
reformatorische huizen meestal geen kerst-
boom neergezet.

De kerstballen
De kerstballen vinden hun oorsprong in de 
appeltjes die de Romeinen al in de bomen van 
het midwinterfeest hingen. Kerstballen zijn nu 
meestal van kunststof , maar waren oorspron-
kelijk van glas. 
Zo’n  tweehonderd jaar geleden in Frankrijk 
werden de eerste geblazen.
Waarschijnlijk zijn kerstballen ook een ver-
kerstening van zogenaamde ‘heksenballen’ 
die tot in de 18e eeuw -in met name Enge-
land- in zwang waren. Vanuit het idee dat 
heksen en kwade geesten bang zijn voor hun 
spiegelbeeld werden glazen spiegelende ballen 
opgehangen om boze geesten en heksen in de 
donkerste tijd van het jaar af te weren.

Lichtjes en vuur
Lichtjes en vuur zien we veel met Kerst en in 
de periode daarna met oud-en-nieuw. In veel 
van de eerder genoemde feesten zien we die 
aspecten ook terug. Zo was het bij de Ger-
maanse midwinterfeesten gebruikelijk om een 
groot vreugdevuur te maken. Dat vuur op de 
donkerste dagen van het jaar had als doel om 
te vieren dat de dagen weer gaan lengen, maar 
heeft ook betekenis gehad in het verjagen van 
kwade geesten op de meest donkere dagen van 
het jaar. De combinatie van vuur en lichtjes 
zien we terug in de traditie van vuurwerk af-
steken met oud-en-nieuw en de vreugdevuren 
met oud-en-nieuw. 

Kerstster
De kersster verwijst naar de ster die tijdens de 
geboorte van Jezus te zien zou zijn geweest 
boven Bethlehem. De drie wijzen zouden zo 
de stal hebben gevonden waar Jezus geboren 
is. Dit is natuurlijk een wonderlijk verhaal. 
Immers hoe kan een ster die tien-
duizenden kilometers van de aarde 
staat nu naar een specifieke plek op 
aarde wijzen?
Vele sterrenkundigen hebben zich 
al gebogen over de vraag wat nu 
eigenlijk die kerstster was. De meest 
waarschijnlijke vaakst genoemde 
verklaring is een tijdelijke ‘samen-
stand’ van twee sterren, namelijk 
Jupiter en Saturnus. 

Kerststukjes met hulst
Kerststukjes bestaan uit dennen- 
of sparren-groen en kaarsen. De 

paarden, begeleid door twee zwarte raven.
Na de reformatie in de zestiende eeuw distanti-
eerden in Noord-Europa  protestanten zich van 
alle katholieke heiligen. Het cadeautjes geven 
door Sint Nicolaas werd verschoven  naar  
Kerst. Daarbij werd, mogelijk door Luther, het 
‘Christkind’ (een soort engel) geïntroduceerd 
die cadeautjes kwam brengen. 
In Engeland ontstond de traditie van ‘Father 
Christmas’, een oude grijze man van de 
Noordpool die cadeautjes kwam brengen. 
Door Nederlandse en Britse migranten die 
naar Amerika vertrokken vermengden de figu-
ren van ‘Sint Nicolaas’ en ‘Father Christmas’ 
zich tot  ‘Santa Claus’ oftewel de kerstman, 
zoals we die  nu kennen. De rendieren zijn 
waarschijnlijk gebaseerd op de Scandinavische 
god Odin, die met een door paarden getrokken 
wagen door de lucht trok. Wellicht zijn er in 
de kerstman ook elementen terug te vinden 
van het in Rusland bekende ‘Grootvader 
Wintertje’.
De dikbuikige kerstman zoals we die nu ken-
nen, zou geïntroduceerd zijn in 1931 door een 
reclametekenaar van Coca Cola.

Kerstkrans
De kerstkrans wordt traditioneel op de eerste 
dag van advent opgehangen. Deze traditie 
is ontstaan in de Lutherse Kerk in de 16e 
eeuw. In de kerstkrans zitten natuurlijk ook 
elementen van de Romeinen die hun huizen 
in de midwinterfeest -periode versierden met 
dennentakken.

Kerstpakketten
Deze traditie is waarschijnlijk in de negen-
tiende eeuw, toen boeren hun werknemers 
een mand vol lekkers mee naar huis gaven 
als dank voor hun harde werken en als een 
extraatje met kerst.

Kalkoen
De gevulde kalkoen die In Nederland met 
Kerst gegeten wordt is een door de Ameri-
kaanse militairen naar Nederland geëxporteer-
de gewoonte. In Amerika wordt de kalkoen, 
als dank voor een goede oogst, gegeten 
met Thanksgiving, de vierde donderdag in 
november. Thanksgiving is vergelijkbaar met  
‘Dankdag’ in Nederland.   In Nederland is de 
gevulde kalkoen ‘verplaatst’ naar Kerst. 

Ik wens u goede kerstdagen!

Martijn Stöfsel

Bronnen 
onder andere: www.knack.be, www.wikipedia.
nl, www.isgeschiedenis.nl, nationalgeographic.
nl, www.stemderbomen.nl, www.astrologisch.
nu, www.nu.nl, wikipedia.nl, www.historien.
nu.
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Henk de Rooy

Het was donderdag 1 december en ik besloot wat te gaan 
rondzwerven om indrukken op te doen en voor het maken 
van foto’s voor deze pagina’s. Het doel was een kruising van 
twee hoofdwegen: De Terusan Buahbatu en de Buah Batu 
met de Soekarno Hatta. 
Waarom een kruising? Omdat je daar de compexheid van 
een stad als Bandung ervaart: Economische groei, ver-
taald in een grotere mobiliteit, dit gecombineerd met een 
hopeloos verouderde infrastructuur. Dit komt samen bij 
kruispunten als deze. Aan de vier zijden van de kruising 
staan honderden scooters en auto’s te wachten tot zij een 
vrijgeleide krijgen voor een sprint naar de overzijde. 
Die donderdag moest het er maar van komen. Een wande-
ling van ruim drie uur. Het mondkapje kon bij thuiskomst 
meteen de prullenbak in.

Zangkwaliteiten
Bij het aanlopen van de kruising viel mij iets op. Bij alle grote 
kruisingen heb je altijd personen die een grijpstuiver (lees: een 
paar roepia) trachten bemachtigen door het verkopen van bv. 
water, snoep, ballonnen, etenswaren, of spelen een deuntje op 
een een of ander instrument. Maar wat ik nu aantrof was een 
situatie die ik nog nimmer had meegemaakt. 
Zij stond daar, voor haar publiek. Prontificaal in het midden 
van de weg. De vele tientallen scooters en motoren was haar 
publiek. Zij hadden de beste plaatsen. 
Echter, haar zangkwaliteiten boeide hen in het geheel niet. Het 
enige wat zij wilden was naar de overkant. Het liefst wel direct, 
maar het ‘rood’  hield de ze nog in toom. Zij het voor even.
Tot dan was het: and the lady sings the blues.

Poentjak-pas
Mijn eerste kennismaking met Indonesië en daarmee Ban-
dung was net voor kerst 2002. Het was avond dat ik landde op 
Soekarno-Hatta, het vliegveld bij Jakarta. Vrienden reden mij 
door de nacht naar Bandung. Dat ging zoals zij het hier gewend 
waren en zijn: rijden met een groot hart. 
Destijds ging de route nog via de Grote Postweg en de Poent-
jak-pas (tegenwoordig: Puncak-pas), een smalle en bochtige 
bergweg. Overdag een schitterende autoroute, één van de 
mooiste op Java. 
Het werd voor mij een memorabele tocht. 
De bergweg was twee auto’s breed, echt niet meer. We waren 
de top gepasseerd en daalden, tussen de heuvels, af naar de 
vlakte van Bandung. 
Na een bocht kwamen er plots vier lichten op ons af. Ik dacht 
bij mezelf: Vier? Zijn dat er niet twee teveel? De afstand werd 

kleiner en kleiner. De positie van de vier koplampen veranderde 
ogenschijnlijk niet. 
Toch, zij het op het laatste nipte moment, waren het er nog 

maar twee. Niemand die snelheid minderde. Ik heb Bandung 
veilig bereikt, met de gedachte: Oké, zo gaat het hier dus.

En zo gaat het nog steeds. Op de snelwegen is links en rechts 
inhalen geen probleem. Van twee rijstroken er drie of in het 
uiterste geval vier maken. Als het kan waarom niet.
In de steden en dorpen is het letterlijk een strijd om elke 
centimeter. Auto’s staan bumper aan bumper te wachten voor 
verkeerslichten. De weinige ruimte die er overblijft is er voor 
de scooters, motoren en de verdwaalde Vespa. Zij zijn als het 
water dat de gemakkelijkste weg naar beneden zoekt. In dit 
geval dan via de miniemste ruimten komen zij vooruit, laverend 
tussen auto’s, vrachtwagens en bussen door. 
Niet de sterkste, maar de brutaalse en degene met het grootse 
hart verovert er zijn plek. Voor al de anderen is het: Achter mij!

                                                              lees verder op pagina ....

Bandung: and the lady sings the blues

Doordrukken met de neus

Hoe steek je, met een auto, een rijbaan over in 
het spitsuur, wanneer half Bandung zich in een 
verkeersinfarct bevindt?
Je drukt de neus van de auto steeds een beetje verder 
de rijbaan op. 
Eerst blokkeer je de eerste rij en zo verder tot je de 
gehele rijbaan hebt geblokkeerd en jij vrij baan hebt 
om je weg te vervolgen. 
Niemand die er een punt van maakt.

Verzamelpunt van vuilnis in de wijk. Met bakfietsen opgehaald. Deze man zoekt naar bruikbare spullen, zoals plastic flessen.

Zij zingt voor een schamel bestaan. 500 tot 1000 roepia krijgt zij soms toegestopt, in euro’s is dit: vijf tot tien cent.

Een verbindingsroute tussen de wijk en de hoofdweg.                          
De ‘verkeersregelaar’, je komt ze overal tegen in Indonesië.         
Per auto die zij de rijbaan op helpen krijgen zij 5 tot 20 cent.

Aardbeving

BANDUNG - De aardbeving van maandag 21 
november 2022 op het Indonesische eiland Java 
beleefde Lunterse Krant medewerker Henk de Rooy 
aan den lijve.

“Het was een vreemde gewaarwording. De tafel 
begon langzaam te bewegen om uiteindelijk hevig te 
schudden. Meteen werd er geroepen: ‘Earthquake, 
outside, NOW!’

Nog snel mijn iPhone en paspoort meegegrist en 
naar buiten gegaan. De grond voelde je bewegen, 
maar verder was er weinig van te merken, alleen de 
hangplanten bewogen heftig in de windstilte. 
Het straatleven ging gewoon verder, op de hoek 
stonden vrouwen hun dagelijkse beslommeringen 
te bespreken. De beving duurde drie minuten en 
minuten later voelde ik nog de reactie in mijn lichaam. 
Alsof de beving nog in mijn lichaam zat.”

De aardbeving (5.6) was in Cianjur, op 70 km van 
Bandung, ongeveer in het midden van de driehoek: 
Jakarta - Bogor - Bandung.
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vervolg van ...

Achter deze drukke verkeersaders met vele duizenden verkeers-
bewegingen op een dag, kan het verademend rustig zijn. 
Ik liep 35 stappen van zo’n verkeersader af en stond aan een 
landelijk tafereel met weilanden en en een vergezicht. Een 
moeder liep er met haar kinderen op weg naar haar woning. 
Op veertig meter achter mij raasde mij de machinerie van een 
metropool, wier raderen door de 2.5 miljoen inwoners elke 
datgweer worden opgewonden.
De wijken (complex geheten in Bandung) zijn een oase van 
rust. Het zijn samenlevingen met hun eigen dynamiek. Het 

verkeer gaat er stapvoets. Op regelmatige afstanden van elkaar 
zijn halve rioolbuizen in het wegdek geplaatst. Effectief en 
fuctioneel.

Weldadig en aangenaam
Kleine supermarkten bieden alles wat een gezin nodig heeft. 
De handwerkman heeft er zijn nering en diverse ambachtlieden 
bieden hun diensten aan. Vaak zijn het familiebedrijfjes met 
een paar losvaste personeelsleden. Overal in de wijk kom je 
de Gerobak tegen. Dit zijn karretjes, die alles bieden voor een 
maaltijd. Elke Gerobak heeft zijn eigen specifiek gerecht en 
geluid, zodat men weet wie en wat eraan komt. 
In de wijken loop ik graag rond. Soms waan je je in een 
kampong met groene straatjes waar de tijd stil lijkt te hebben 
gestaan. Op een ander moment sla je de hoek om en kom je 
terecht op een weggetje van twee scooters breed. 
De auto is er verbannen. Het slingert zich langs de huizen en 
over een bruggetje. Het is wel uitkijken geblazen bij elke hoek. 
Er kan een scooter de bocht omkomen. Het is er weldadig  en 
aanggenaam. Ver weg zijn de stress en chaos. Bewoners groe-
ten je en vragen waar je vandaan komt en laten zich fotogra-
feren. In de warung (winkeltje aan huis) is het eenvoudige te 
koop. De gesprekken er zijn gratis.

Zwervend door deze wijken is een verademing. Tussen de 
woningen stroomt een riviertje rustig voort. Veelal wordt je er 
vriendelijk bejegend en met een glimlach en wat gebarentaal 
kun je overal binnen kijken waar je eigenlijk  wilt. Zo kan het 
gebeuren dat je in een garage een onvervalste ‘Indian’ motor 
ziet staan. Het zijn deze juweeltjes die je aangenaam verrassen 
en je de eigenaar van trots doet glunderen bij het maken van 
een foto. Je bent dan voor eeuwig zijn vriend.

Het Parijs van Java
Vroeger, in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, 
stond Bandung bekend als het ‘Parijs’ van Java. Zoals de licht-

stad Parijs synomiem was voor ondermeer Beiroet, Boekarest, 
Saigon en zovele andere wereldsteden
Bandung bruisde en de art-deco stijl uit die periode is nog in 
het straatbeeld terug te vinden. Kijk eens omhoog en je ontdekt 
op verschillende plekken verrassende elementen die getuigen 
van een periode die al lang voorbij is.
In het huidige Bandung zijn de contrasten groot en  het bestaan 
hard. Rijkdom naast bitter armoede. In het financiele centrum 
rijden luxe SUV’s. af en aan. Een paar straten verder lopen 
verschoppelingen te bedelen langs de wachtende auto’s.

                                                                     vervolg op pagina ...

Het gebeurde vijf jaar geleden

Een moessonregen had zich doen gelden. Straten 
worden veranderd in snelstromende riviertjes. Het 
water spoelde het wegdek schoon, het vele vuil met 
zich meenemende.

Opeens staat ze voor het autoraam. Een jonge vrouw 
met een vermoeid en met een afgeleefd gezicht. 
Bedelend met een wit plastic bekertje om een paar 
roepia. Ze loopt voorlangs en dan zie ik het: Zij is 
hoogzwanger.

Blootvoets in het vuile water probeert ze het bij de 
zwarte SUV naast ons. Vanachter de geblindeerde 
ramen kwam een wegwerpgebaar. Vraag ik aan mijn 
chauffeur waarom er niets werd gegeven? Antwoord: 
Dat is haar problem. Niet mijn probleem.

Wat ik dan zou willen weten: 
Waar is zij met haar kind, nu vijf jaar later?

Het oversteken 

Het oversteken, als voetganger, om van de ene rijbaan 
naar de andere te geraken is ook een avontuur op 
zich. Het belangrijkste is dat je door blijft lopen en 
niet aarzelt onderweg.

Aan de rand van de rijbaan wacht je een gunstig 
moment af. Bijvoorbeeld als er een aantal scooters 
ruimte laat en auto’s wat verder weg zijn. 
Je arm op heuphoogte uitstrekken, de handpalm 
horizontaal en vervolgens blijven schudden met de 
hand. Wel het verkeer in de gaten houden (ze rijden 
hier links).

Dan, zonder aarzelen, doorlopen naar de 
middenstrook. Vandaaruit volgt hetzelfde scenario. 
Ik voelde mijzelf heel wat, na die paar keer dat ik 
veilig de overkant bereikte.

Een riviertje stroomt door de wijk. 

Een warung: een wijkwinkeltje, ook voor de sociale contacten.

Het kleurrijke beeld van verse pepers.

De bakken van de hogesnelheidslijn zijn over huizen gebouwd.

Een normale straat in een wijk. Twee auto’s kunnen elkaar net passeren. Let op de effectieve drempels, stapvoets is hier echt stapvoets. 
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vervolg van pag ...

Wie rondkijkt en een oplettend oog heeft ziet nog veel Ne-
derlandse invloeden terug in het straatbeeld. Restaurants en 
winkels dragen soms ook een Nederlandse naam, zoals: ‘Den 
Haag Klapperkoek’ of  het ‘I AMSTERDAM’!
Het is een stad waar pracht en praal ver te zoeken zijn. Het 
echte Javaanse stadsleven vind je er terug. Tegenwoordig zijn 
het de jongeren die Bandung aan het ontdekken zijn.
Het heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een hotspot 
op het gebied van fashion, outlets, festivals en ook op culinair gebied is het naam aan het maken. Het is niet de toerist, maar 

het zijn de liefhebbers van de hotspots die de stad trekt. In de 
weekeinden bruist het centrum dan ook van energie en activitei-
ten die in trek zijn bij de jongere generaties. 

Met 350 km/uur
Bandung (de hoofdstad van West-Java) is een uitdijende 
stad van ruim 2.5 miljoen inwoners en dat worden er elk jaar 
meer. Ten opzichte van 2021is het dit jaar (2022) met 1.47% 
gegroeid. Het is de derde stad van Indonesie, na Jakarta (11 
miljoen) en Surabaya (3 miljoen). Na Jakarta is het een belang-
rijk financieel centrum. Het ligt op slechts 160 km. van Jakarta 
(Ede-Assen) maar over de snelweg (sinds zo’n 12 jaar) is het 
met de auto toch nog zo’n drie uur, wanneer je geluk hebt. Ik 
heb er een keer acht(!) uur over gedaan, met de bus.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste hogesnelheids-
lijn van Indonesie wordt aangelegd tussen Jakarta en Bandung. 
Een spoorlijn wordt gerealiseerd in samenwerking China. De 
lijn nadert zijn voltooing en volgens de officiele informatie 
moet de lijn in 2023 in gebruik worden genomen.
Voor 35 euro snel je met 350 km/uur (maximal) naar je be-
stemming. De, wederom, officiele informatie geeft aan dat je in 
45(!!!) minuten de afstand hebt overbrugd. En dan te bedenken 
dat er nog twee stops in het traject zijn opgenomen. 
De 35 euro is voor de gewone man onbetaalbaar. De hogesnel-
heidslijn is dan ook aangelegd voor de zakenman en de toerist. 
De volgende keer stap ik dus uit op het station, dat met de auto 
een kwarier gaans is van mijn logeeradres in Bandung. 

Indonesie en daarmee ook Bandung moet je nemen zoals het 
is. Je verwonderen en verbazen, bezie situaties met een dosis 
humor en bij jezelf denken: Oké, het is zoals het is. Zo steekt 
het hier dus in elkaar.
Op een verbazende manier is het toverwoord geduld. Of zoals 
ze het in Indonesië zeggen: Pelan Pelan (rustig rustig).

Vrij baan

Het is zaterdagmiddag 15.15 uur. We draaien met 
behulp van een fluittist (1000 roepia voor zijn hulp) 
door de middenstrook naar de andere rijbaan. 
We hebben zowaar vrij baan, laat ik positief zijn, 1.5 
km zelfs. Het schiet lekker om, maar echt veel harder 
dan 40 km/uur gaat het niet, vanwege de slechte 
conditie van het wegdek. 
In de verte flitsen de eerste alweer op en geraken we 
achter een aftandse bus. Met niet meer dan een paar 
centimeter aan weerszijde persen we ons tussen de 
bus en een vrachtwagen. 
Van twee rijdtroken worden het er drie! Zo gaan we, op 
centimerters van elkaar, richting de verkeerslichten, 
waarna ieder zijns weegs gaat. 
Op naar de volgende opstopping.

Of ik een foto kon maken? Dat mocht.

Vanuit het Nederlands afgeleide namen en benamingen zijn nog 
steeds in het straatbeeld terug te vinden in Indonesië. 
Ook in  de taal zijn vele begrippen afgeleid van het Nederlands, 
zoals: Kulkas (spreek: koelkas), Handuk (spreek: handoek), 
waslap, meubel. Merk op de bovenste foto: ‘Dien’s ...’, hoe 
Nederlands wil je het hebben?

De wachters, zover het oog reikt,  voor een verkeerslicht. Zo gaat het de gehele dag door op honderden kruispunten.

Een rustig moment aan de rand van het stadshart. Let op de sigarettenreclame, iets dat in Indonesië nog heel normaal is.
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AE Tech
AMV - Buijten & Schipperheijn Grafimedia B.V.
AMV Holding BV
Assemblix
Autrans Parts en Service B.V.
Balde’s Banden Service B.V.
Bekra H.S.C.
Benova winkel en interieurbouw
Van den Berg Tuinmachines & bev.middelen
Blankespoor B.V.
Autobedrijf H. Bos
Timmerfabriek Budding
Bulsink Plant
Druijff racing
Easywork uitzendbureau
Elektrische Smart 
Flextra
Folmer Hekwerken
Free Voice Telecom
Gear Tech
Goor Metaal B.V.
H2R Windows
Hardeman Betimmering / WMN
Hardeman Elektrotechniek 
Autoschadebedrijf R. van Harn
Van Harn Holding BV
HAVE Brandstoffen B.V.
HAVE Verwarming B.V.
HDG Administraties
HDK afbouw
Hendriksen bestratingen
Elektrotechniek van Heerdt B.V.
Bouwbedrijf Wim Heij
Van Den Hoek Infra & Energie
Hoogendoorn Transport AE
Landroverspecialist Van Horssen
In Vivo
Inoxdoors B.V. / Light Panel B.V.
Fisio Jacolien 
Kelderman Catering
Keurhorst machinery painting
Kleijer’s Autoservice v.o.f.
Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V.
Autobedrijf Klop
De Koning Financieel Advies

Lacarto
Mabo installatietechniek 
Gebr. Van Manen Bouw
Medichain
Van Milt Restaurateurs B.V.
Mister Bee
Moerman
Morren rietdekkers
MTL Services
Bouwbedrijf Nap B.V.
Timmerfabriek De Stroet
Restauratiebedrijf Bert Nijhof
Organisatie Service
P-service
PMP Software
Bouw- en onderhoudsbedrijf B. Pul
Verbandschoenen.nl / QTC footwear B.V.
Ritom Mortier
Rotterdam schilderwerken
Schildersbedrijf Rodenburg
RVM reclame B.V.
Safeinspect B.V.
Santitas Natura
Siebelink / Sieplo
Sjaaks autoservice
Snellen Elektrotechniek
Teunissen Infra
Mobiliteitsservice Thomassen B.V.
Van den Top Transporten B.V.
Van Trierum Metaalbewerking B.V.
Uw reclame
Van Voorst Schadeservice
VDBosch Moving Services
J.C. van Veldhuizen Hoveniersbedrijf
W. v Veldhuizen deuren
Veldhuizen Wooninrichting
Vlastuin Metaalbewerking B.V.
Adm.- en belastingadv.bur. van de Water B.V.
Van de Weijer carrosseriewerk
Welmo Metaalbewerking B.V.
Woest training
Wolff Handelsonderneming V.O.F.
Zeggelaar frame richten
Zomers Koel
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Foto’s: Henk de Rooy
Reageren?
hderooy@introweb.nl

het KIJKEN bezien
Bandung (Indonesië) 17 november - 5 december 2022
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Henk de Rooy

Door de Ramshoek gaat het, op weg naar de Geert Timmer-
bocht. Snel kijkt hij onder z’n armen door. De concurrentie is 
in zicht en tracht aan te sluiten. De afstand is te groot. Dat zien 
ook de tienduizenden landgenoten op de tribunes. Een golf 
van geluid begeleidt hem naar de zwart-wit geblokte vlag. Zijn 
crew hangt in de hekken bij start/finish. 
Zaak is het nog even de concentratie te behouden. Hij zal niet 
de eerste zijn die zich verslikt in de Geert Timmerbocht. 
Opletten nu! 
De bochtencombinatie wordt vloeiend genomen en dan, voor de 
laatste keer deze race, gaat het gas er vol op. 
Met kippenvel over zijn hele lijf komt Luuk de Vries over start/
finish. Met zijn 19 jaar is de Lunteraan een van de jongste win-
naars van de Dutch TT van Assen. De laatste de hem voorging 
was Hans Spaan in 1989, thans een eeuwigheid geleden. Ook 
illustere namen als Jack Middelburg en Wil Hartog gingen de 
jonge Luuk de Vries voor. Met deze overwinning schaart hij 
zich in een select gezelschap van Nederlandse TT-winnaars.

Toekomstmuziek? 
Een feit is wel dat de 11-jarige Lunteraan Luuk de Vries in 
2023 zijn motorvleugels uitspreidt richting Spanje. In het 
komende seizoen ligt het zwaartepunt van zijn carrière in de 
Spaanse competitie: het MIR Racing Cup Cuna de Campeones 
(CdC) kampioenschap. Het is een competitie met verschillende 
klassen en leeftijdscategorieën, met onder meer de Moto 5. 
Mogelijk dat deze klasse een opstap kan zijn naar de Moto 4 en 
Moto 3 om uiteindelijk uit te komen in de Moto GP? Met als 
ultieme droom om ooit als winnaar van de Dutch TT van Assen 
te worden afgevlagd.

Nederlands Kampioen 2022
Zover is het bij lange na nog niet, al moet je als topsporter altijd 
blijven vooruitkijken en je doelen verleggen.
Met deze insteek werd zaterdag 17 december in Zaal Floor 
Lunteren het succesvolle seizoen 2022 afgesloten met een 
avond voor de sponsors van Luuk de Vries Motorsport. De 
avond was ook een afsluiting van succesvolle jaren in de Mole-
naar competitie: 2021 Rookie kampioen en in 2022 Nederlands 
Kampioen Molenaar NSF100.
Het resultaat van een ontwikkeling die op drie jarige leeftijd 
gestalte kreeg met een minibike crossmotor. Zodra Luuk mocht 
deelnemen aan wedstrijden was hij een geduchte tegenstander. 
In zijn eerste jaar, 2019, werd hij al derde bij de junioren A 
RAP Holland competitie om vervolgens een jaar later in 2020 
Nederlands Kampioen te worden in dezelfde klasse. Nu drie 
jaar later mag Luuk zich wederom Nederlands Kampioen noe-
men, maar nu in de Molenaar NSF100 klasse.

De basis van het succes ligt en lag in de genen van zijn vader 
Thijs de Vries. In zijn jongere jaren eveneens motorcoureur in 
de marge zoals hij het aangaf. “Mijn kwaliteiten lagen meer in 
het sleutelen. Ik heb dertien jaar als monteur de circuits afge-

reisd. Een mooie tijd.” 
Ervaring en kennis die hij heeft opgedaan, komt de ontwikke-
ling van zijn zoon Luuk goed van pas. 
De afgelopen twee jaar heeft Luuk deelgenomen aan de Mole-
naar Cup. Luuk: “Dat is een competitie met gelijkwaardig ma-
teriaal. Op de raceweekeinden komt er een truck van Molenaar 
met twintig gelijkwaardige motoren naar de circuits, zodat we 
allemaal op hetzelfde materiaal rijden. Dan komt het dus echt 
op de coureur aan. erop aan de motor zo goed mogelijk af te 
stellen. Vooraf aan de eerste training moeten alle coureurs een 
lootje trekken. Het nummer dat je trekt is dan ook het nummer 
van de motor waarop je dat weekeinde rijdt. Je weet dus nooit 
van tevoren op welke motor je rijdt.”

Luisteren naar de motor
Dan komt de ruim 13-jarige ervaring in het sleutelen van 
vader Thijs van pas. Maar ook Luuk heeft zich ontwikkeld 
tot een motorcoureur die precies weet hoe zijn racemotorblok 
functioneert. Het is voorgekomen dat hij zijn team aangaf dat er 
iets niet klopte. En dat zijn vader het in eerste instantie het niet 
geloofde.
Dit is de kracht van Luuk. Het is niet alleen maar het gas vol 
open, maar ook luisteren naar je materiaal. Zeker tijdens de 
trainingen.

Het team van Luuk de Vries Motorsport bestaat uit motorcou-
reur Luuk de Vries (11 jaar), technische man vader Thijs en 
Alain Carree (race ervaring). Deze laatste was vroeger zelf 
coureur met een wisselend succes. Zijn ervaring brengt hij weer 
over op Luuk. Thijs de Vries en Alain Carree kenden elkaar 
uit het motorcircuit en raakten aan de praat. Met als gevolg dat 
Luuk een ijzersterk team achter zich heeft staan.

Gunstig klimaat
Een team dat Luuk de Vries Motorsport nodig zal hebben in het 
nieuwe seizoenjaar van 2023. Dan staat er een echte uitdaging 
op het programma voor de jonge Luuk. In Spanje gaat hij zich 
meten met de internationale top in zijn klasse.
Vader Thijs: “We hebben gekozen om de carrière van Luuk 
in Spanje voort te zetten, omdat daar het gunstigste klimaat is 
voor de ontwikkeling van Luuk als motorcoureur. Het is een 
goede stap in zijn ontwikkeling omdat de competitie internati-
onaler is en de Moto 5 is een 250 cc motor met 17 inch wielen. 
Groter en zwaarder dan de 100 cc motor met 12 inch wielen 
waarop Luuk in Nederland rijdt. In Nederland blijft Luuk deel-
nemen aan de Molenaar Cup. 

vervolg op pagina 21

Motorcoureur Luuk de Vries op avontuur in Spanje

Luuk de Vries op zijn nieuwe motor voor het Spaanse kampioenschap: een Honda NSF 100 met 250 cc.

De trailer voor de motoren.

Luuk de Vries met achter hem de motorkuipen die zijn nog prille cariere symboliseren. Links van Luuk de minibike waarmee hij als 
drie jarige rondreed. De kuipen staan ook voor de diverse klassen waarin Luuk tot op heden is uit gekomen. Met v.l.n.r.: PW 50 mini 
crosser. Deze motor kreeg luuk voor zijn derde verjaardag. DM (mini) minibike. 2018 trainen. DM (midi) minibike 2019 Junioren 
A RAP Holland. NSF 100 crash kuipen Spa Francorchamps met als gevolg een dubbele polsbreuk 2022. NSF 100 Bo Bendsneyder 
Academie 2021 / 2022. NSF 100 Na het behalen van het kampioenschap 2022.
De kuipen van seizoen 2020 zitten nog op de minibike 2020 Junioren A KNMV / 2020 Junioren B RAP Holland.

Resultaten t/m seizoen 2022

2022: Nederlands Kampioen Molenaar NSF100
2021: 4e Molenaar NSF100 
          (Rookie Kampioen) KNMV
2020: Nederlands Kampioen Junioren A, KNMV
2020: 3e Junioren B, RAP Holland
2019: 3e Junioren A, RAP Holland
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De foto’s op deze pagina zijn van de kampioensavond bij Zaal 
Floor, zaterdag 17 december 2022.      (foto’s: Theo van den Berg)

Effe terugkieke 
op ’t ouwe jaor

Beste minse, daorpsgenoote,
We zin weer zoowat an ’t end van ’t jaor 
gekomme en dan kieke we achterum hoe 

of ‘t jaor is vergaon. We zin al haost weer 
vergeete da’we verleeje jaor nog in de ban 
van de Corona waore. We hen gelukkeg 
weer ouwerwets Sinterklaos kunne viere 
en de kiedere mochte de goedheilegman 
gewoon weer een haand geeve. Ok hen we 
weer mit de heele femielie de aordegheid-
jes uut kunne pakke.

Van ’t veurjaor hen we d’r ok weer op uut 
kunne trekke. Al was dat eerst nog wel 
een bietje op ofstaand van mekaor en mit 
een mondkapje veur de snuut, um mekaor 
nie te besmette. Mien wief en ik zin d’r 
ok weer mit de sleurhut op uut getrokke. 
Vrogger ginge we gewoon op de bonne-
fooi aarges naortoe, mer noe motte we 
vanteveure reeseleveere um een plaotsje 
te kriege. Al hen we ’t ok meegemaokt 
da’we toch weer een end veerderop moste 
gaon zeuke. Zoo kom je nog es op plaotse 
terecht waor je nog nooit bin geweest.

A’we noe verkouwe zin dan noeme we dat 
weer gewoon een griepje, mer a’je dan 
nog effe zoo’n testje gao doen, dan duidt 
‘t soms toch weer op wat aanders. Alle 
vereeneginge en saomekomste kunne weer 
gehouwe worde, zonder de reegels van 
aanderhalve meeter of aandere beperkinge. 
Toch heur je dat d’r nog heel wat minse 

zin ofgehaokt, umdat ze d’r noe zóó an 
gewend zin um thuus bij de kachel te 
zitte, dat ze d’r haost nie meer bij vandaon 
komme.

In ’t lest van augustus hen we weer een 
meraokels mooie Oud Lunterse Dag kunne 
houwe. Op de vrijdag hen veul minse ’t 
ouwe grei  weer veur de dag gehaold, um 
een rondje deur Lunteren en umstreeke te 
maoke. De ouwere minse hen de brommers 
of automobiele kunne bekieke, waor ze 
vrogger mee d’r op uut trokke. 

Op de vrijdagmaarge waore minse, die 
an de wieg van de Oud Lunterse Dag hen 
gestaon, uutgenodegd veur een rondje in 
een ouwe bus. Dat dee mien weer denke an 
de schoolreisjes van vrogger. Dan kwaome 
we nog es een keer in de groote stad, of 
ginge we vliegtuuge kieke op Schiphol. 
Noe viende we ’t heel gewoon um mit ’t 
vliegtuug naor de aandere kaant van de 
wereld te vliege.

Op de zaoterdag was ’t in ’t daarp ok weer 
iezeg gezelleg .We hen weer een Booveste 
Beste Burger kunne onderscheije: Auke 
Ozinga. Die het jaorelang veul veur ons 
daarp gedaon. Hij het deur de Corona wel 
twee jaor in de wacht gestaon um BBB te 

worde. ’t Weer het ok goed meegewaarkt 
um d’r een mooie dag van te maoke. En 
we hen d’r weineg van gemaarkt dat d’r 
gien parkeerplaotse meer zin gemaokt veur 
minse van buutenof, went d’r was weer 
volk zat op de been. Je mos gewoon zeuke 
naor een gaotje veur je fielecepee!

We han van ’t jaor een heel mooi thema: 
”A’je ’t ouwe nie eert, bin je ’t nije nie 
weerd. ” En daor motte we volges mien 
nog veul meer andacht an geeve! 
Daorum wille we een  stichting oprichte, 
die datgeene da’we nog hen gaot behouwe 
en onderhouwe. 
D’r zin nog genog minse die mooi oud 
spul hen, mer daor gien weg mee weete. ’t 
Gaot nie alleen um gebouwe, went ok een 
kiepehok, hooibaarg, pomp of ouwe waoge 
kunne bewaord blieve. Hou de kraant mer 
in de gaote, went we gaon d’r in ’t neije 
jaor waark van maoke.
De keels van de Kemissie zin alweer druk 
an de gang mit de OLD van ’t ankommen-
de jaor. Gao d’r mer vanuut dat ’t ok in 
2023 weer veur mekaor komt.

Minse, een gelukkeg en gezond 2023 
toegewenst,

De Lookoo en ’t wief     

vervolg van pag. ....

Afgesproken is dat Luuk deze klasse combineert met de race-
kalender in Spanje. De races van de Molenaar Cup zien wij als 
serieuze trainingsweekeinden. Het opdoen van zoveel mogelijk 
race ervaring is belangrijk voor Luuk.”

Racen en school
Racen in Spanje betekend ook een logistieke uitdaging. Al is 
was dat alleen maar omdat Luuk als leerling van basisschool 
De Bron in Lunteren ook zijn verplichtingen in de school-
banken heeft. Luuk hierover: “De school werkt super mee. 
Ze weten wat ik doe en steunen mij zoveel mogelijk in.” Zijn 
vader vult aan: “Vanaf het begin dat Luuk is gaan racen zijn 
we in gesprek met schooldirecteur Henk Drost. We hebben een 

camper en daarin heeft Luuk zijn eigen hoek, waar hij tijdens 
de raceweekeinden zijn schoolwerk maakt. Ook als we in Span-
je zijn werkt Luuk online aan zijn schoolopdrachten.”
Spanje betekent ook voor Luuk en zijn raceteam veel kilo-
meters2.600 km overbruggen. Het Spaanse MIR Racing Cup 
Cuna de Campeones (CdC) kampioenschap bestaat uit acht 
raceweekeinden. Opgebouwd van de vrijdag (trainingen), de 
kwalificatie op zaterdag, met de races op zondag.
Een logistieke uitdaging voor vader Thijs om deze weeken-
den in goede banen te geleiden. “We vliegen erheen en terug. 
Momenteel zijn de racedata nog niet bekend, maar zodra we 
deze weten maak ik een schema voor het seizoen. Ook hierin 
betrekken we De Bron.”

Het jaar 2030
Vooruitblikkend naar het jaar 2030, waarin Luuk als overwin-
naar van de Dutch TT wordt afgevlagd. Het is een mooie droom 
voor al die fans en sponsoren van Luuk de Vries en zijn team. 
Zaterdag 17 december 2022 werd mogelijk een eerste stap in 
die richting gezet tijdens het feestje voor zijn sponsoren. Het 

luidde de start in van een avontuur in Spanje en mogelijk naar 
meer mooie overwinningen en resultaten.
De ambitie van Luuk en het team Luuk de Vries Motorsport is 
om zo optimaal mogelijk de Spaanse competitie in te stappen 
en zich te meten aan het internationale startveld.

Luuk de Vries, een jonge motorcoureur uit Lunteren stapt in 
een Spaans avontuur.

EDERVEEN – Nadat een eerdere poging op een haar na 
op de klippen liepen, wordt er nu op 6 januari een Nieuw-
jaarsreceptie gehouden in Dorpshuis de Zicht. Het doel van 
deze bijeenkomst is laten zien wat Ederveen en buurtschap 
De Klomp te bieden hebben.

Alle bewoners zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen 
om elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en een 
drankje. Alle bezoekers krijgen 2 consumptiebonnen aangebo-
den. “Een informele bijeenkomst met concrete doelen. Zo kan 
je de nieuwjaarsreceptie het beste omschrijven,” legt Linda 
van Ravenswaaij uit. “Daarnaast willen we ook laten zien 
hoe breed het verenigingsleven in Ederveen is,” vervolgt zij. 

Hiermee doelt Linda op de verschillende tafels waar afgevaar-
digden van een vereniging zichzelf kunnen presenteren. “Zo 
is er voor iedere bewoner wel iets wat hen aanspreekt,” vertelt 
Linda. “De MOP-bus is voor de jongeren is er ook,” vult Arie 
Alderliesten van Malkander aan. Malkander is een maat-
schappelijke organisatie uit de gemeente Ede die onder andere 
lokale initiatieven ondersteunt, zo ook de nieuwjaarsreceptie in 
Ederveen. 

Centrale agenda
Tijdens deze avond zal ook de centrale agenda gepresenteerd 
worden. “Er is al langere tijd behoefte om alle inwoners te 
informeren over de vele activiteiten die in ons dorp plaats-

vinden. Helaas bereiken niet alle initiatieven ook alle inwo-
ners. Daarom is het plan ontstaan om een centrale agenda te 
presenteren,” legt Linda uit. Om dit zo gemakkelijk mogelijk 
te laten verlopen is gekozen voor een Google agenda welke zij 
op de website van het Dorpshuis plaatsen. Elke deelnemende 
organisatie ontvangt een login voor deze agenda om items te 
plaatsen en deze items zullen per organisatie een specifieke 
kleur krijgen. Zo kunnen bezoekers gemakkelijk de activiteiten 
van de verschillende organisaties terugvinden.

De receptie vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023 in Dorpshuis 
‘de Zicht’ in Ederveen. De avond duurt van 18:00 top ca. 
20:00. 

Trouwe sponsorgroep
Hoofdsponsor is Slagerij Wichard van Huisstede 
dé slager uit het Friese Dronryp. 
De overige sponsors van Luuk de Vries Motorsport 
zijn: Shoel, Damen, Welmo metaalbewerking, van 
Trierum metaalbewerking, café Floor, Motorcheck, 
Nuovo Vastgoed, autobedrijf van Steenbergen, Gert 
van Grootheest stucadoor, Dekker montage, Goor 
Installatie Techniek BV, van den Brink plaatbewerking, 
HBD montage, Snap-On Toolcenter van Laar, Ezup, 
Riko Reclame, Facility, Goedvastgoed, Vlastuin 
metaalbewerking, LKQ / Fource, van Nieuwenhuizen 
montage, de Wit hekwerken, tegelzetbedrijf 
P. van Veldhuizen, Bouwbedrijf H. Runhaar, 
installatiebedrijf Gaasbeek, Rietdekkersbedrijf 
Singer, Motorlijn Holland, van der Voort dakwerken, 
Voorthuizen Tuincompleet, van Heerdt electro, Aeen 
automobielen, autobedrijf H. Bos, club van 50,-/100,-.

Nieuwjaarsreceptie in dorpshuis De Zicht in Ederveen
Laten zien wat het Ederveense verenigingsleven te bieden heeft
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De foto’s op deze pagina zijn van de kampioensavond bij Zaal 
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Effe terugkieke 
op ’t ouwe jaor

Beste minse, daorpsgenoote,
We zin weer zoowat an ’t end van ’t jaor 
gekomme en dan kieke we achterum hoe 

of ‘t jaor is vergaon. We zin al haost weer 
vergeete da’we verleeje jaor nog in de ban 
van de Corona waore. We hen gelukkeg 
weer ouwerwets Sinterklaos kunne viere 
en de kiedere mochte de goedheilegman 
gewoon weer een haand geeve. Ok hen we 
weer mit de heele femielie de aordegheid-
jes uut kunne pakke.

Van ’t veurjaor hen we d’r ok weer op uut 
kunne trekke. Al was dat eerst nog wel 
een bietje op ofstaand van mekaor en mit 
een mondkapje veur de snuut, um mekaor 
nie te besmette. Mien wief en ik zin d’r 
ok weer mit de sleurhut op uut getrokke. 
Vrogger ginge we gewoon op de bonne-
fooi aarges naortoe, mer noe motte we 
vanteveure reeseleveere um een plaotsje 
te kriege. Al hen we ’t ok meegemaokt 
da’we toch weer een end veerderop moste 
gaon zeuke. Zoo kom je nog es op plaotse 
terecht waor je nog nooit bin geweest.

A’we noe verkouwe zin dan noeme we dat 
weer gewoon een griepje, mer a’je dan 
nog effe zoo’n testje gao doen, dan duidt 
‘t soms toch weer op wat aanders. Alle 
vereeneginge en saomekomste kunne weer 
gehouwe worde, zonder de reegels van 
aanderhalve meeter of aandere beperkinge. 
Toch heur je dat d’r nog heel wat minse 

zin ofgehaokt, umdat ze d’r noe zóó an 
gewend zin um thuus bij de kachel te 
zitte, dat ze d’r haost nie meer bij vandaon 
komme.

In ’t lest van augustus hen we weer een 
meraokels mooie Oud Lunterse Dag kunne 
houwe. Op de vrijdag hen veul minse ’t 
ouwe grei  weer veur de dag gehaold, um 
een rondje deur Lunteren en umstreeke te 
maoke. De ouwere minse hen de brommers 
of automobiele kunne bekieke, waor ze 
vrogger mee d’r op uut trokke. 

Op de vrijdagmaarge waore minse, die 
an de wieg van de Oud Lunterse Dag hen 
gestaon, uutgenodegd veur een rondje in 
een ouwe bus. Dat dee mien weer denke an 
de schoolreisjes van vrogger. Dan kwaome 
we nog es een keer in de groote stad, of 
ginge we vliegtuuge kieke op Schiphol. 
Noe viende we ’t heel gewoon um mit ’t 
vliegtuug naor de aandere kaant van de 
wereld te vliege.

Op de zaoterdag was ’t in ’t daarp ok weer 
iezeg gezelleg .We hen weer een Booveste 
Beste Burger kunne onderscheije: Auke 
Ozinga. Die het jaorelang veul veur ons 
daarp gedaon. Hij het deur de Corona wel 
twee jaor in de wacht gestaon um BBB te 

worde. ’t Weer het ok goed meegewaarkt 
um d’r een mooie dag van te maoke. En 
we hen d’r weineg van gemaarkt dat d’r 
gien parkeerplaotse meer zin gemaokt veur 
minse van buutenof, went d’r was weer 
volk zat op de been. Je mos gewoon zeuke 
naor een gaotje veur je fielecepee!

We han van ’t jaor een heel mooi thema: 
”A’je ’t ouwe nie eert, bin je ’t nije nie 
weerd. ” En daor motte we volges mien 
nog veul meer andacht an geeve! 
Daorum wille we een  stichting oprichte, 
die datgeene da’we nog hen gaot behouwe 
en onderhouwe. 
D’r zin nog genog minse die mooi oud 
spul hen, mer daor gien weg mee weete. ’t 
Gaot nie alleen um gebouwe, went ok een 
kiepehok, hooibaarg, pomp of ouwe waoge 
kunne bewaord blieve. Hou de kraant mer 
in de gaote, went we gaon d’r in ’t neije 
jaor waark van maoke.
De keels van de Kemissie zin alweer druk 
an de gang mit de OLD van ’t ankommen-
de jaor. Gao d’r mer vanuut dat ’t ok in 
2023 weer veur mekaor komt.

Minse, een gelukkeg en gezond 2023 
toegewenst,

De Lookoo en ’t wief     
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Afgesproken is dat Luuk deze klasse combineert met de race-
kalender in Spanje. De races van de Molenaar Cup zien wij als 
serieuze trainingsweekeinden. Het opdoen van zoveel mogelijk 
race ervaring is belangrijk voor Luuk.”

Racen en school
Racen in Spanje betekend ook een logistieke uitdaging. Al is 
was dat alleen maar omdat Luuk als leerling van basisschool 
De Bron in Lunteren ook zijn verplichtingen in de school-
banken heeft. Luuk hierover: “De school werkt super mee. 
Ze weten wat ik doe en steunen mij zoveel mogelijk in.” Zijn 
vader vult aan: “Vanaf het begin dat Luuk is gaan racen zijn 
we in gesprek met schooldirecteur Henk Drost. We hebben een 

camper en daarin heeft Luuk zijn eigen hoek, waar hij tijdens 
de raceweekeinden zijn schoolwerk maakt. Ook als we in Span-
je zijn werkt Luuk online aan zijn schoolopdrachten.”
Spanje betekent ook voor Luuk en zijn raceteam veel kilo-
meters2.600 km overbruggen. Het Spaanse MIR Racing Cup 
Cuna de Campeones (CdC) kampioenschap bestaat uit acht 
raceweekeinden. Opgebouwd van de vrijdag (trainingen), de 
kwalificatie op zaterdag, met de races op zondag.
Een logistieke uitdaging voor vader Thijs om deze weeken-
den in goede banen te geleiden. “We vliegen erheen en terug. 
Momenteel zijn de racedata nog niet bekend, maar zodra we 
deze weten maak ik een schema voor het seizoen. Ook hierin 
betrekken we De Bron.”

Het jaar 2030
Vooruitblikkend naar het jaar 2030, waarin Luuk als overwin-
naar van de Dutch TT wordt afgevlagd. Het is een mooie droom 
voor al die fans en sponsoren van Luuk de Vries en zijn team. 
Zaterdag 17 december 2022 werd mogelijk een eerste stap in 
die richting gezet tijdens het feestje voor zijn sponsoren. Het 

luidde de start in van een avontuur in Spanje en mogelijk naar 
meer mooie overwinningen en resultaten.
De ambitie van Luuk en het team Luuk de Vries Motorsport is 
om zo optimaal mogelijk de Spaanse competitie in te stappen 
en zich te meten aan het internationale startveld.

Luuk de Vries, een jonge motorcoureur uit Lunteren stapt in 
een Spaans avontuur.

EDERVEEN – Nadat een eerdere poging op een haar na 
op de klippen liepen, wordt er nu op 6 januari een Nieuw-
jaarsreceptie gehouden in Dorpshuis de Zicht. Het doel van 
deze bijeenkomst is laten zien wat Ederveen en buurtschap 
De Klomp te bieden hebben.

Alle bewoners zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen 
om elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en een 
drankje. Alle bezoekers krijgen 2 consumptiebonnen aangebo-
den. “Een informele bijeenkomst met concrete doelen. Zo kan 
je de nieuwjaarsreceptie het beste omschrijven,” legt Linda 
van Ravenswaaij uit. “Daarnaast willen we ook laten zien 
hoe breed het verenigingsleven in Ederveen is,” vervolgt zij. 

Hiermee doelt Linda op de verschillende tafels waar afgevaar-
digden van een vereniging zichzelf kunnen presenteren. “Zo 
is er voor iedere bewoner wel iets wat hen aanspreekt,” vertelt 
Linda. “De MOP-bus is voor de jongeren is er ook,” vult Arie 
Alderliesten van Malkander aan. Malkander is een maat-
schappelijke organisatie uit de gemeente Ede die onder andere 
lokale initiatieven ondersteunt, zo ook de nieuwjaarsreceptie in 
Ederveen. 

Centrale agenda
Tijdens deze avond zal ook de centrale agenda gepresenteerd 
worden. “Er is al langere tijd behoefte om alle inwoners te 
informeren over de vele activiteiten die in ons dorp plaats-

vinden. Helaas bereiken niet alle initiatieven ook alle inwo-
ners. Daarom is het plan ontstaan om een centrale agenda te 
presenteren,” legt Linda uit. Om dit zo gemakkelijk mogelijk 
te laten verlopen is gekozen voor een Google agenda welke zij 
op de website van het Dorpshuis plaatsen. Elke deelnemende 
organisatie ontvangt een login voor deze agenda om items te 
plaatsen en deze items zullen per organisatie een specifieke 
kleur krijgen. Zo kunnen bezoekers gemakkelijk de activiteiten 
van de verschillende organisaties terugvinden.

De receptie vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023 in Dorpshuis 
‘de Zicht’ in Ederveen. De avond duurt van 18:00 top ca. 
20:00. 

Trouwe sponsorgroep
Hoofdsponsor is Slagerij Wichard van Huisstede 
dé slager uit het Friese Dronryp. 
De overige sponsors van Luuk de Vries Motorsport 
zijn: Shoel, Damen, Welmo metaalbewerking, van 
Trierum metaalbewerking, café Floor, Motorcheck, 
Nuovo Vastgoed, autobedrijf van Steenbergen, Gert 
van Grootheest stucadoor, Dekker montage, Goor 
Installatie Techniek BV, van den Brink plaatbewerking, 
HBD montage, Snap-On Toolcenter van Laar, Ezup, 
Riko Reclame, Facility, Goedvastgoed, Vlastuin 
metaalbewerking, LKQ / Fource, van Nieuwenhuizen 
montage, de Wit hekwerken, tegelzetbedrijf 
P. van Veldhuizen, Bouwbedrijf H. Runhaar,
installatiebedrijf Gaasbeek, Rietdekkersbedrijf
Singer, Motorlijn Holland, van der Voort dakwerken,
Voorthuizen Tuincompleet, van Heerdt electro, Aeen
automobielen, autobedrijf H. Bos, club van 50,-/100,-.

Nieuwjaarsreceptie in dorpshuis De Zicht in Ederveen
Laten zien wat het Ederveense verenigingsleven te bieden heeft

Nieuwjaarsontmoeting in dorpshuis De Zicht in Ederveen
“Laten zien wat het Ederveense verenigingsleven en zorg- en welzijnswerk te bieden heeft”

EDERVEEN – Nadat eerdere pogingen op de klippen 
liepen, wordt er nu op 6 januari een Nieuwjaarsontmoeting 
gehouden in Dorpshuis de Zicht. Het doel van deze 
bijeenkomst is om te laten zien wat Ederveen en buurtschap
De Klomp allemaal te bieden hebben. Daarnaast 

Alle bewoners zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen, om 
elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en een drankje. 
Iedere bezoekers krijgt 2 gratis consumpties aangeboden. 
“Een informele bijeenkomst met concrete doelen. Zo kan je de 
Nieuwjaarsontmoeting het beste omschrijven,” legt Linda van 
Ravenswaaij uit. “Daarnaast willen we ook laten zien hoe breed 
het verenigingsleven in Ederveen is,” vervolgt zij. Hiermee doelt 

Linda op de verschillende tafels waar afgevaardigden van een 
vereniging of andere organisatie zichzelf kunnen presenteren. 
“Zo is er voor iedere bewoner wel iets wat hen aanspreekt,” 
vertelt Linda. “De MOP (Mobiele Ontmoeting Plek) is er ook, 
voor de jongeren,” vult Arie Alderliesten van Malkander aan. 
Malkander is een maatschappelijke organisatie uit de gemeente 
Ede die onder andere lokale initiatieven ondersteunt, zo ook de
Nieuwjaarsontmoeting in Ederveen. 

Centrale agenda
Tijdens deze avond zal ook de centrale agenda gepresenteerd 
worden. “Er is al langere tijd behoefte om alle inwoners te 
informeren over de vele activiteiten die in ons dorp plaatsvinden. 

Helaas bereiken niet alle initiatieven ook alle inwoners. Daarom 
is het plan ontstaan om een centrale agenda te presenteren,” legt 
Linda uit. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen is 
gekozen voor een Google agenda welke op de website van het 
Dorpshuis zal worden geplaatst. 

Elke deelnemende organisatie ontvangt een login voor deze
agenda om items te plaatsen en deze items zullen per organisatie
een specifi eke kleur krijgen. Zo kunnen bewoners gemakkelijk 
de activiteiten van de verschillende organisaties terugvinden.

De receptie vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023 in Dorpshuis 
‘de Zicht’ in Ederveen. De avond duurt van 18:00 tot ca. 20:00. 
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Willem de Frel

Al gedurende vele decades is het serveren 
van Champagne een gewoonte zodra de klok 
twaalf uur aantikt. Een vreemde gewoonte 
eigenlijk. Eerder op de avond wordt meestal 
koffie met oliebollen geserveerd, daarna wijn 
of bier en later op de avond gecombineerd met 
een salade, zoals een hors-d’oeuvre. Kortom, 
verre van een goede basis voor Champagne. 

Betere gelegenheid
Bijvoorbeeld na de kerstnacht viering is het bij 
ons traditie om een aantal oesters te openen, 
wat fijngesnipperde ui erover te strooien (heel 
weinig) en een druppel frambozenazijn. Een 
paar gekookte langoustines en kort gebakken 
gamba’s in een marinade van gesnipperde 
bieslook, teentje knoflook, olijfolie en limoen-
sap. Hierbij voelt een Champagne zich bijzon-
der goed thuis. Advies: Champagne Bollinger 
special cuvée.

Ook Nieuwjaarsdag is een prima gelegenheid 
voor Champagne, bijvoorbeeld in de middag 
maar dan met heerlijke Madeleines. Dit zijn 
cakejes in de vorm van een Jacobsschelp. 
Een Frans recept gemaakt van bloem, boter, 
suiker, eieren en citroen. Hierbij serveer je een 
mild-zoete Champagne, een demi-sec. 

Méthode traditionelle
Deze methode wordt toegepast om Cham-
pagne of andere mousserende wijnen te 
maken. Voorheen noemde men deze techniek 
‘méthode champenoise’. Omdat vele produ-
centen deze uitdrukking op het etiket lieten 
afdrukken kwamen de Champagne-boeren in 
opstand wat uiteindelijk leidde tot een verbod 
om deze term nog te gebruiken. Het bijzonde-
re van deze methode is dat de tweede gisting 
op de fles plaatsvindt en het koolzuur in de 
fles als natuurlijke belletjes ‘gevangen’ blijft. 
Na de eerste gisting wordt de fles afgesloten 
met een kroonkurk, zoals een kroonkurk 
voor een bierflesje. Na een paar weken is alle 
suiker omgezet. De gistcellen blijven dan 
ook gedurende deze weken in de fles achter 
en zorgen voor een bijzondere en typerende 
smaak in de Champagne, namelijk van brioche 

en brooddeeg. Maar dit dépot of op z’n Frans 
de ‘Lie’ moet er wel uit. Gedurende een aantal 
weken wordt de fles schuin op de kop in een 
zogenaamde lessenaar gezet, een pupitre. Iede-
re dag wordt de fles een kwartslag gedraaid en 
steeds ietsje verder op de kop gezet, ofwel ‘sur 
point’ gezet. Het dépot verzamelt zich tegen de 
kurk, vervolgens wordt dat stukje van de hals 
bevroren en wordt het blokje ijs met de ‘Lie’ 
eruit geschoten. Dit proces heet het ‘Dégor-
gement’. Vervolgens wordt de fles aangevuld 
met de zogenaamde ‘Liqueur de dosage’. Een 
mengsel van Champagne en onvergistbare 
rietsuiker. De hoeveelheid rietsuiker bepaalt de 
zoetheid van de Champagne

Druivensoorten
Er zijn zeven druivensoorten toegestaan in de 
Champagne binnen de wet op de appellation 

contrôlée, de meeste champagne producen-
ten gebruiken er drie, namelijk Chardonnay, 
Pinot-noir en Pinot-meunier. Pinot-noir is toch 
een rode druif? Jazeker, maar van een rode 
druif kun je prima een witte wijn of rosé pro-
duceren. Bijt de druif maar doormidden, het 
vruchtvlees is wit. De kleur zit in de schil, laat 
je de schillen in de gistende massa dan lossen 
de kleurstoffen op in de ontstane alcohol. 

Vintage Champagne
Op het etiket van een Champagnefles staat 
meestal geen jaartal. Champagne wordt 
geblend uit meerdere jaargangen om een con-
stante kwaliteit te creëren. Alleen in uitzonder-
lijk goede jaren wordt uitsluitend de wijn van 
dat oogstjaar gebruikt en dan wordt het jaartal 
wél op het etiket gezet.  

De Champagne Bollinger schat
Tien jaar geleden kreeg een stagiaire bij 
Bollinger de opdracht om een plattegrond te 
maken van de kelders. Dan moet je weten dat 
de keldergangen maar liefst vijf kilometer 
lang zijn. De stagiaire stuitte op een gang vol 
lege en gebroken flessen. Hij besloot deze 
op te ruimen en ontdekte een ruimte met een 
verzameling oude flessen waarvan de jongste 
dateerde van 1921 en de oudste van 1830, de 
allereerste Bollinger vintage. 

Over wijnglazen
Willem de Frel

Waarom drinken we eigenlijk wijn uit een 
glas en niet uit een plastic beker of uit een 
koffiemok? Los van de plasticberg hoef ik je 
vast niet te vertellen dat wijn uit een plastic 
glas anders smaakt, minder lekker smaakt dan 
uit een wijnglas. Ook al is de wijn die je proeft 
dezelfde. Dat komt omdat plastic in meer of 
mindere mate een plasticgeur afgeeft en dat 
bevordert het genot van een wijn bepaalt niet. 
Zoals met alle producten is de kwaliteit van 
het plastic van groot belang, hoe harder de 
kunststof des te minder geurafgifte. 

Kenmerken van een wijnglas
Wijnglazen zijn er in vele maten, voor witte 
wijn wordt doorgaans een kleiner glas dan 
voor rode wijn ingezet. De grootte van het glas 
is van invloed op de geur, het boeket of bou-
quet en de smaak van de wijn. Het contact met 
zuurstof in de lucht maakt de geur en smaak 
los. De grootte van de opening van het glas is 
dus ook van invloed op het ‘loskomen’. Witte 
wijnen hebben minder complexe aroma’s dan 
rode wijnen en daarom wordt witte wijn dan 

ook in een kleiner wijnglas geserveerd dan 
rode wijnen. Maar het is niet zo dat we in-
schenken en dan maar wachten tot de aroma’s 
zich boven het glas gaan presenteren, nee we 
helpen de wijn door te walsen dan draaien 
we voorzichtig het glas de aroma’s maken 
zich dan los van de wijn. Om de complexere 
aroma’s van de rode wijn los te maken heb je 
dus een groter glas nodig, met een grotere ope-
ning, of oppervlakte, dan voor een witte wijn. 
Ook voor witte wijn is onderscheid in de 
grootte van de opening, een fijne, subtiele 

wijn, bijvoorbeeld een Champagne, Riesling 
of een Grüner Veltliner vraagt om een kleinere 
opening dan een ‘vette’ Chardonnay die op 
eikenhout gerijpt is. 
Het is mijn gewoonte om rode wijnen al in de 
ochtend te ontkurken zodat gedurende de dag 
de wijn alvast in contact komt met zuurstof en 
zich al voorzichtig opent. Witte wijnen één à 
twee uur voor het serveren openen. 

De som op de proef
Zet je tafelgenoten dezelfde rode wijn voor 

in een (te) klein glas, in een theeglas en in 
het perfecte glas en vraag van ieder glas om 
een proefnotitie. Je zult verrast zijn over de 
verschillende uitkomsten.

Ook leuk: 
Doe in zwarte glazen de volgende wijnen en 
serveer in de onderstaande volgorde:
Wit: Salentein Barrel Selection
Rosé:  Salentein Portillo Rosé  
Rood:    Salentein Barrel Selection Malbec

De Salentein wijene en de Champagne van 
Bollinger zijn op voorraad bij Slijterij en 
Wijnhandel Floor.

Temperatuur
Onze kamers zijn wellicht niet meer zo hoog 
als voor de energiecrisis maar toch wel te vaak 
te warm voor rode wijn en de koelkast te koud 
voor wit en rosé.
Onze kelders meten vaak rond de 15 graden 
Celsius, prima voor rood, helemaal voor 
wijnen van de Gamay, zoals Beaujolais en 
Pinot-Noir uit Bourgogne of Nieuw-Zeeland. 
Wijnen van Cabernet-Sauvignon, Malbec 
en Merlot iets warmer serveren, op 17 à 18 
graden Celsius.

Champagne bij de jaarwisseling?:  Rare gewoonte!

Kerstragout 
van Frieda

Willem de Frel

Mijn moeder heette Frieda. Zij kwam uit een 
horecafamilie, opa en oma Van Soest bestier-
den een café in Amerongen en later in Zeist. 
Het gezin telde maar liefst twaalf kinderen 
waarvan er nu nog maar twee in leven zijn. 
In navolging van opa Van Soest openden de 
meeste kinderen ook een horecabedrijf in de 
gemeenten van de Stichtse Lustwarande. In 
Rhenen, De Koning van Denemarken, De 
Rode Leeuw in Amerongen, Het Wapen van 
Leersum, Pannenkoekenhuis Driebergen, ’t 
Wapen van Odijk, Café Bert van Soest in 
Zeist, Eetcafé de 12 Ambachten en Bar Rialto 
ook in Zeist, De Starfighter in Soesterberg, 
Café Marktzicht in Scherpenzeel en mijn 
ouders kochten in 1963 Café Marktzicht in 
Ederveen. 

Uitwisseling van recepten
Zonder uitzondering hadden de broeders en 
zusters Van Soest twee dingen hoog in het 

vaandel staan, ingrediënten van de beste kwa-
liteit en alles moest brandschoon zijn. Bij mijn 
moeder in de keuken moest je het niet in je 
hoofd halen om een kam uit je zak te halen. 
Viel een theedoek op de vloer dan ging deze 
meteen de was in. De recepten gingen over 
van broer naar zus en van zus naar broer. Er 
werd slechts één voorwaarde aan verbonden; 
absolute geheimhouding! 

Op een Amstelbier kistje
Als tiener heb ik duizenden kroketten ge-
draaid, waarvoor we eerst de ragout moesten 
maken. Op het fornuis, de kachel zoals we dit 
noemden, zetten we eerst een hele grote pan 
op in het hete water lieten we dan een prach-
tige rundermuis van twee kilo zakken, twee 
uien, bosje selderij en een dikke prei, in de 
lengte gehalveerd om het eventuele zand eruit 
te kunnen spoelen. 
Na twee uur wordt het vlees uit de pan ge-
haald en de bouillon gezeefd en wordt apart 
gezet in een andere pan. De bouillon moet 
afkoelen. Intussen wordt het gekookte vlees 
in kleine blokjes gesneden en apart gezet. 
In de inmiddels lege, grote pan deed ik twee 
pakjes Remia margarine, roomboter is te vet. 

De margarine smelten we langzaam in de 
pan, let op mag niet bruin worden. Eenmaal 
gesmolten en op temperatuur gekomen voegen 
we geleidelijk de bloem toe waarna we de 
bouillon toevoegen en we mengen deze massa 
met een enorme garde van wel 60 cm lang. 
Maar ik kon het niet goed ‘slaan’ omdat ik te 
klein was. Een omgekeerd houten Amstelbier 
krat verhielp dat probleempje. Zodra de massa 
begon te ‘bluppen’ dus begon te koken, wat 
ook moest om de bloem te garen, voegden we 
de smaakmakers toe. 

Op smaak brengen
Op smaak brengen met fijnsneden uitjes, 1 eet-
lepel kerrie, 2 eetlepels zout, 1 eetlepel peper, 
1 eetlepel Maggie, 1 eetlepel Worcestersaus. 
Tenslotte bosje vers fijngesneden peterselie 
toevoegen. Let wel, dit zijn hoeveelheden om 
een vol café een kroket of een pasteitje te ser-
veren. Vervolgens een nacht laten opstijven in 
de kelder. De volgende dag met de worstma-
chine de kroketten ‘draaien’, in het eiwit laten 
zakken en vervolgens in de paneermeel rollen. 
Dan nog een nacht de kelder in en de volgende 
dag zijn de kroketten klaar om gefrituurd te 
worden. 

Ragout in een pasteibakje

Het enige dat je extra toevoegt zijn fijnge-
sneden kastanjechampignons.
Deze ragout smaak heerlijk in een pastei-
bakje, een prima voorgerecht tijdens de 
kerstdagen.

Recept voor pasteitje voor ongeveer 6 
personen
       - Half pond mager rundvlees
       - 250 gram bloem
       - 250 gram boter
       - Wortel
       - Dunne prei
       - Half bosje selderij
       - Kleine ui of een sjalot
       - Zout en peper
       - Kerrie, 2 theelepels
       - Worcestersaus, 2 theelepels
       - Stuk of 5 takjes 
               fijngesneden peterselie
       - Half bakje fijngesneden 
               kastanjechampignons
       - Pasteibakjes, de grote!

Eet smakelijk!
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Jan Telgen, voorzitter Bosbad Lunteren stuurde de redactie van de 
Lunterse Krant een aantal kiekjes uit vervlogen jaren. Van een Bos-
bad met een duikplank en speeltoestellen in het water. Menig senior 
Lunteraan heeft er in zijn jonge jaren nog zwemles gehad. 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                    (foto’s van site: indebuurt Ede)  

Jan Telgen, voorzitter Bosbad Lunteren stuurde de redactie van de 
Lunterse Krant een aantal kiekjes uit vervlogen jaren. Van een Bos
bad met een duikplank en speeltoestellen in het water. Menig senior 
Lunteraan heeft er in zijn jonge jaren nog zwemles gehad. 
                                                                                                                               
                                                                    

Terug in de tijd: 

Bosbad Lunteren
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Wij wensen u goede
feestdagen en een gezond

en voorspoedig 2023!
We danken u voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen periode

en in 2023 staan we graag weer voor u klaar.
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Bandung Blues
zie haar gangomgeven door dearoma van uitlaatgassenbegeleidt door eensymfonie van claxons

in de gootaan de straatkantin het regenwatervindt zij eenmoment voor verzorging
buitengesloten doorgetinte beslotenheid vanluxe en comfortvanachter verdonkerende glazen

wordt zij bezien
vuil en zonderzicht op laterin haar positie van halverwege de volle negen maanden

Groet, Henk de Rooy(uit: eindejaarboek 2017)
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Graag willen we met alle inwoners van
Lunteren proosten op het nieuwe jaar.

Dit doen wij op woensdag 4 januari 2023.

U bent van harte welkom!
Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 te Lunteren van 19.30 uur tot 

21.00 uur.
(aansluitend bar geopend tot 23.00 uur)

Georganiseerd door                                             &   

06-407 659 42   |   info@fotoment.nl  |  www.fotoment.nl

 - Projectfotografie
 - Productfotografie
 - Dronefotografie
 - Hobbyfotografie

Welk moment wilt u volgend jaar vastleggen?

FOTOGRAFIE

Fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

Wil jij slapen op wolkjes? Beddengoed dat je omarmt? Ik
bied de mogelijkheid om onze producten geheel
vrijblijvend uit te proberen, zodat je kennis kunt maken
met ons unieke Optivezel.

EEN WARE SLAAPBELEVING

Één derde van je leven lig je in bed.
Slapen is naast gezonde voeding en beweging een van de
belangrijkste pijlers van een gezonde levensstijl!
Een goede nachtrust is cruciaal voor een gezond lichaam
en gezonde geest.

Optidee biedt geborgenheid en ontspanning, het gevoel
van slapen op wolkjes. Ons beddengoed is zeer geschikt
voor mensen die allergisch zijn, onrustig slapen, veel
transpireren of het koud hebben.

Heb je moeite de juiste slaaphouding te vinden, slaapt je
kindje niet goed door, word je 's nachts wakker in een klam
bed of heb je lichamelijke klachten zoals reuma en
fybromyalgie.

JAIMY HENDRIKSEN

Dorpsstraat 153 A
6732 AC Harskamp

06 20 656 020
info@jaimyhendriksen.nl
www.jaimyhendriksen.nlZelfstandig Optidee adviseur

Goorsteeg 15a, 6741 TB Lunteren 
M. 06 5374 1104  |  info@dikkenberg-staalmeesters.nl 
T. 0318 589 428  |  www.dikkenberg-staalmeesters.nl

WIJ WENSEN U GOEDE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

VAN DEN DIKKENBERG STAALMEESTERS
Uw betrouwbare 

partner voor:
Staalbouw

Dak- en wandbeplating
Trappen en Hekwerken

RVS en Aluminium
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Kerstfeest in oorlogstijd - 
dat is het wel

Wat er gebeurt vanuit Rusland in Oekraïne 
is rampzalig voor het gewone leven daar: 
warmte en water worden bedreigd. Voor-
zieningen voor gas en elektriciteit worden 
kapot gemaakt. In de winter, wanneer kou-
de lucht uit Siberië het land binnendringt, 
kan het er weken achtereen streng vriezen. 
’s Winters ligt er vaak een dik pak sneeuw. 
De wereld rondom die haard van ellende 
heeft er via inflatie ook last van: het leven 
wordt duurder. Maar het ergste is de situa-
tie van hen die achterblijven in de steden en 
dorpen van Oekraïne.
De onrust ginds heeft in ons eigen dorp ook 
gevolgen. De Oekraïners die in Lunteren 
zijn vieren ook Advent. De ster en feestver-
lichting doen gewoon mee. Want ook onder 
barre omstandigheden mag het Kerstfeest 
doorgaan.

Barre omstandigheden.
Het kerstkind is ook onder barre omstandig-
heden geboren. Niet gezellig, leuk thuis in een 
wiegje met een kruik, maar op een plek voor 
dieren met een kribbe.
Hoe zingt het lied? …“ Voor Hem was geen 
plaats meer in herberg of huis; zijn wieg was 
een kribbe…”
En toch mag het getuigenis van Paulus klinken: 
“Want de genade Gods is verschenen, heilbren-
gend voor alle mensen” (Titus 2:11).
Jaren geleden ontdekte ik, dat Paulus het hier 
over het Kerstgebeuren had.  
Dat Jezus is gekomen is een teken van Gods 
genade.
En Jezus is niet met lege handen gekomen: Hij 
brengt het heil mee.
Daarom wordt Hij ook de Heiland genoemd.

Genade en heil
Paulus laat dus weten aan zijn medewerker Ti-
tus, dat herderlijke zorg altijd behoort samen te 

hangen met de woorden ‘genade’ en ‘heil’.
Die woorden verwijzen naar het Kind ons ge-
geven en de Zoon ons geboren, Jezus van Na-
zareth, geboren in Bethlehem stede.
In het kerkelijk leven zal de herderlijke zorg 
namens de goede Herder centraal staan. Hoe 
zegt Jezus dat ook weer tegen Petrus: hoed mijn 
schapen. Dat tekent de blijvende rol van Jezus 
als goede herder door de eeuwen heen. Want 
heil en genade zijn er voor alle generaties.

Voor alle mensen
Paulus stelt, dat het Kerstkind de genade van 
God belichaamt. En hij benadrukt, dat de ge-
nade heilbrengend is en voor alle mensen be-
stemd is.
In dat gewaad past Jezus uitstekend. Het uitno-
digende karakter van Jezus en zijn heil valt zo 
op. “Kom tot Mij, die vermoeid en belast zijt en 
Ik zal je rust geven.” Die sfeer is zo belangrijk. 
Want het Evangelie is niet voor een select ge-
zelschap alleen. God maakt van een mens een 
medemens. Je mag erbij horen, niet krachtens 
rechten, maar uit genade.

Genade
Iemand vertrouwde me eens toe, dat hij van 

een dominee in de kerk had gehoord: weet je 
wat genade is? Genade is: je verdient een klap, 
maar je krijgt een kus. Ik zei: heb je dat in de 
kerk gehoord? Wat hoor je in de kerk toch soms 
leuke dingen.
Paulus noemt ook zo iets: “Gij kent immers 
de genade van onze Here Jezus [Christus], dat 
Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij 
rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt 
worden.” (2 Korintiërs 8:9, vertaling NBG 
’51.)  Dat is een vrolijke ruil – het is doorleefd 
geloof vanuit een diepe beleving.
Een sfeer van genade en heil tekent de beteke-
nis van Jezus ten voeten uit. 
Gaandeweg heb ik als predikant het indruk-
wekkend gevonden, dat Jezus geen toelatings-
examen organiseert om te selecteren wie wel 
en wie niet bij Hem mag komen. Ziften doet 
Hij niet. De duivel wil jullie ziften als de tar-
we, waarschuwt Jezus. Maar, zo zegt Hij, Ik 
heb voor jullie gebeden. Voor alle mensen, zegt 
Paulus. Wij mogen het hem nazeggen. Zo is in 
het kerkelijk leven het uitnodigende sterker ge-
worden dan het veroordelende.

Redder
In de Kerstnacht zet de engelenzang de toon: 

“Ere zij God”
In onze tijd met al die opgeblazen ego’s is dat 
wel eens even heel goed om de eer niet aan de 
mensen te geven, maar aan God, die ons aller 
Schepper is, Schepper van mens en medemens. 
Het leven begint bij Hem. Ook de komst van 
het Kerstkind begint bij God en niet bij ons. 
“Vrede op aarde” - zo gaat het verder. Die vrede 
is soms ver te zoeken. In families heb je soms 
vetes en tussen landen oorlog en in een land 
guerrillastrijders. En in zo’n puinhoop tekent 
God een perspectief: “in de mensen een wel-
behagen”. God heeft lief - aan Hem zal het niet 
liggen. Sterker nog: we moeten gered worden 
uit onvrede en onbehagen.
En we krijgen er deel aan. Dankzij de bood-
schappers uit den hoge, de engelen. Ze geven 
een getuigenis van allure: “Vandaag is in de 
stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
Messias, de Heer.” 
De engelenzang omlijst de aankondiging van 
de geboorte van Jezus. 
Door die engelenzang worden we extra attent 
gemaakt op het uitzonderlijke  gebeuren. Het 
grote woord klinkt frank en vrij: REDDER.
Hij zal onze redden van onze onnozelheid, 
dommigheid, dwarsheid, zondigheid.
Dat wil de engel ons in de Kerstnacht melden, 
zodat we het niet missen. 

Warmere kleren
Daarom vieren we Kerstfeest, ook als de ver-
warming wat lager staat en we warmere kleren 
dragen. We willen het heilzame niet missen te 
midden van een heilloze oorlog. Dat we goed 
weten, dat van de Here God een ander signaal 
afkomt dan terreur en hebzucht en landjepik. 
Het gaat om het goede nieuws, dat een wereld 
verloren in schuld te horen krijgt dat God zijn 
beloften heerlijk vervult. Want Jezus de Messi-
as (Christus) is gekomen.

Jezus herkenbaar
Jezus is voor mij bekend en herkenbaar door 
twee soorten uitspraken: 1. wat Jezus voor ons 
doet en 2. wat Jezus graag bij ons ziet.
1. ‘Wie in Mij gelooft, zal leven,

ook wanneer hij sterft.’
2. ‘Behandel de ander zoals

jezelf behandeld wilt worden.’ 

Voor gedachten over Jezus is er ook de herinne-
ring aan de uitspraak: “Ik ben de goede herder”.
Nog niet zo lang geleden sprak me een andere 
uitspraak uit Johannes 10: 17 en 18  van Jezus 
me ook zeer aan: ‘De Vader heeft Mij lief om-
dat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te 
nemen. Niemand neemt mijn leven, Ik geef het 
zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het 
weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik 
van mijn Vader heb gekregen.’
Hij is immers gekomen om te volbrengen waar-
toe de Vader Hem gezonden heeft. Zo is Jezus 
als Zoon sprekend de Vader en dat lijkt me het 
kenmerkende van Jezus.
Het is mooi, als stukje bij beetje ook onze hou-
ding mag gelijken op wat een goede herder 
doet. Want Jezus is ook gekomen om navolging 
los te maken. 

Ik wens u een gezegend Kerstfeest toe.

Ds. Wim J.W. Scheltens, Molenparkweg Oost 6, 
6741 ZS Lunteren

Kerstfeest 2022 - het feest van de genade …

Geliefden,

Nog een paar nachten slapen en Ik ben weer 
jarig en dat vieren jullie ieder jaar.
Een tijd van vrije dagen en het uitdelen van ca-
deautjes. Uit de radio klinkt wekenlang muziek 
ter ere van Mij. De supermarkten, cateraars en 
restaurants draaien overuren, want lekker eten 
speelt een hoofdrol. Fijn dat Mijn verjaardag 
niet wordt vergeten. Wat wel vergeten wordt is 
de reden van Mijn feest, vroeger wist iedereen 
waarom er gevierd werd. Families zoeken el-
kaar op en genieten samen. 

Vorig jaar zag ik met damast gedekte tafels, 
het voorgerecht was een garnalencocktail van 
de beste garnalen, uit Stellendam. Traditioneel 
kwam er een goudbruin gebraden kalkoen op 

tafel en het toetje was, zoals de kinderen met 
twinkelende ogen vroegen, roomijs met pas-
sievrucht en slagroom. Als Eregast verwacht je 
een uitnodiging, helaas, men was Mij vergeten 
uit te nodigen. Ik had zó gehoopt op een uit-
nodiging. De mooiste flessen wijn werden ont-
kurkt, bijna net zo lekker als die op de bruiloft 
te Kana.
Er werd gelachen iedereen was in opperste bes-
te stemming. 

Ho, Ho, Ho riep de corpulente man in een raar 
rood pak, met rode konen en hij maakte een 
dronken indruk. De kinderen schaarden zich 
om hem heen, het feest leek wel om hem te 
draaien in plaats van om Mij. Iedereen kreeg 
een pakje aangereikt, maar voor Mij zat er geen 
pakje bij. Om middernacht omhelsde iedereen 

elkaar, ik stond daar met open armen, maar 
niemand bekommerde zich om Mij. Ik begreep 
het, Ik was niet welkom en ging er vandoor. 

Ruim 2000 jaar geleden ben Ik geboren en voor 
jou ben Ik aan het kruis gestorven, zodat jij 
kunt blijven leven. Ik hoop van ganser harte dat 
jij dit gelooft. 
Want het feest dat Ik voor jou aan het voorbe-
reiden ben wordt het allermooiste feest dat ooit 
is georganiseerd. Ik hoop dat jij ook in Mijn 
boek staat, in goud geschreven zodat jij ook on-
eindig mee mag feesten. Ik ben de uitnodigin-
gen al aan het schrijven, neem de uitnodiging 
aan want anders kom je niet binnen. Ik heb je 
lief!

Jezus
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Dit jaar werden we opgeschrikt door een 
oorlog in Oekraïne. De beelden van de ver-
schrikkelijke situatie waarin mensen daar 
verkeren, zien we al sinds februari langs-
komen. Voor onszelf heeft de oorlog vooral 
gevolgen op economisch vlak. 
Zo gaan de energieprijzen bijvoorbeeld 
door het dak. ODG Accountants en Ad-
viseurs geeft in deze beschouwing een terug-
blik op het afgelopen jaar. 
Aan de hand van actualiteit en voorbeelden 
bespreken we de economie over drie assen: 
de consument, ondernemer en agrariër. 
Hebt u vragen of opmerkingen? Schroom 
niet om ons te bellen op 0318 - 484 441 
of ons te bezoeken op ons kantoor aan de 
Boslaan 21 in Lunteren. 

Energiecrisis
Dagelijks merken we de gevolgen van de hoge 
energieprijzen. Vooral als de kachel aan moet, 
zien we het gasverbruik behoorlijk oplopen. 
De stijging van deze kosten heeft direct te 
maken met de oorlog in Oekraïne: Rusland 
was de afgelopen tientallen jaren uitgegroeid 
tot een belangrijke leverancier van gas en olie 
voor het westen, maar door sancties tegen 
Rusland kopen we ons gas sinds mei elders in. 
En dat heeft gevolgen voor de prijs. 

Naast de werking van vraag en aanbod (de 
gegroeide vraag leidt tot prijsstijging), kost 
het ook meer geld om bijvoorbeeld gas uit het 
Midden-Oosten naar Nederland te vervoeren. 
Maar wat velen vergeten, is dat de energieprijs 
vóór de oorlog ook al stijgende was. 
Dit werd veroorzaakt door het onverwacht 
uitvallen van vier Franse nucleaire centrales. 
Hierdoor schoten de prijzen in het najaar van 
2021 de lucht in. 

Subsidiemogelijkheden energieverbruik
Als accountants zien we veel ondernemers 
worstelen met de hoge energierekening. En 
niet alleen ondernemers, ook veel particulie-
ren zien de energietarieven stijgen. Gelukkig 
zijn er mogelijkheden om de energierekening 
te verlagen, naast de maatregelen van de 
overheid met het instellen van een prijsplafond 
op de kosten voor elektriciteit en gas, per 1 
januari aanstaande. 

Het afgelopen jaar hebben wij veel onderne-
mers kunnen helpen met de verduurzaming 
van hun bedrijfspand of boerderij. Naast 
zonnepanelen zijn er meer opties om het ener-
gieverbruik te verlagen en voor de financiering 
van al die maatregelen zijn er verschillende 
subsidies, zoals de EnergieInvesteringsaftrek 
en de ISDE-subsidie. Als accountantskantoor 
weten wij de weg in subsidieland en helpen we 
u graag. Kom daarvoor gerust eens vrijblij-
vend langs. 

Hoge inflatie 
Inflatie, inflatie en nog meer inflatie. Wat we 
dit jaar meemaken met prijsstijgingen is al 
tientallen jaren niet meer voorgekomen in Ne-
derland. Na de coronaperiode zagen we eerst 
een inhaalslag in de aanschaf van goederen en 
diensten, wat zorgt voor een prijsstijging. Ver-
volgens komen daar de fors gestegen kosten 
voor energie bij. Het gevolg? Een inflatiepiek 
van 14,57%, afgelopen september! De maan-
den daarna zagen we de inflatie gelukkig weer 
licht dalen. 
Experts verwachten dat we de piek van de 
inflatie hebben gehad. Toch er is ook onzeker-
heid, want de inflatie wordt deels ingedamd 
door de overheidssubsidie aan de pomp (lagere 
accijnzen op benzine) en op energie (dit jaar 
lagere btw, volgend jaar een prijsplafond). Wat 
gaat er gebeuren als de korting op benzine per 
1 juli vervalt? En wat gebeurt er in 2024 met 
de energiekosten?
Inflatie, oftewel geldontwaarding, wordt 
berekend als stijging consumentenprijzen ten 
opzichte van dezelfde periode in het jaar daar-
voor. Volgens het CBS was de inflatie (door 
prijsstijging van energie en voeding) 5,2% in 
november 2021. 
De inflatie in november dit jaar was 9,9%. Dit 
betekent dat we per saldo ruim 15% duurder 
uit zijn dan  duurder dan november 2020. 

Rente-ontwikkeling
Gevolg van de stijgende inflatie is dat de 
centrale banken de rente verhogen. In de 
Verenigde Staten was de centrale bank eerder 
wakker, met al forse renteverhogingen tot 
gevolg. Dit doen banken om zo te proberen 
de consumptie te verlagen, waardoor de vraag 
lager wordt dan het aanbod. Dit resulteert 
veelal in lagere prijzen en dus lagere inflatie. 

De rente in Amerika was begin dit jaar 1,25% 
en nu al 4,5%. 
In Europa begon de centrale bank afgelopen 
zomer met verhogingen. Van een negatieve 
rente naar 2,5% nu.
Wat betekent dit voor u? 
De hypotheekrente gaat omhoog, waardoor het 
duurder wordt om een huis te kopen of een hy-

potheek te verlengen. De hypotheekrente voor 
20 jaar vast is van iets meer dan 1% naar ruim 
4% gegaan. En een fors hogere hypotheekren-
te heeft invloed op de woningmarkt. 
Door de hogere rente kan men minder lenen. 
Ook worden de maandlasten hoger. Dit ver-
oorzaakt lagere verkoopsommen. De huizen-
prijzen zijn volgens ING gedaald met 4,5%. 
Toch heeft een hogere rente ook voordelen: zo 
kregen spaarders voor het eerst in de geschie-
denis te maken met 0% spaarrente of, bij ho-
gere spaarbedragen, zelfs een negatieve rente. 
Nu zien we dat banken hogere rentes geven. 
Gaat dat net zo snel als bij de rentestijgingen 
van de Europese Centrale Bank? 
Nee, dat niet. Daarom is het goed om te kijken 
welke bank een hogere spaarrente geeft. 
Let wel goed op of de bank onder het Deposi-
tie Garantiestelsel valt, want u wilt uw spaar-
geld niet verliezen als de bank onverhoopt 
failliet gaat. We kunnen ons voorstellen dat u 
vragen hebt over uw financiën en belastingen. 
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Gevolgen coronacrisis voor ondernemers
We zijn het bijna vergeten, maar een jaar ge-
leden zaten we nog midden in de coronapan-
demie. Een lockdown in Nederland, beperkt 
aantal mensen op visite met kerst, gelukkig is 
het allemaal voorbij. Helaas geldt dat niet voor 
veel ondernemers. 
Zij hebben nog steeds te maken met de ge-
volgen van de coronacrisis. Ook al zijn er tal 
van maatregelen getroffen om faillisementen 

zoveel mogelijk te voorkomen, het vet op de 
botten is bij veel zzp- en mkbbedrijven wel 
weg. In het  eerste kwartaal van dit jaar was 
de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) de 
laatste mogelijkheid. 
De meeste TVL-subsidies zijn verleend aan 
eet- en drinkgelegenheden, landbouw, hote-
liers, detailhandel en groothandelbedrijven.

Uitgestelde belasting
De Belastingdienst heeft tijdens de coronape-
riode uitstel van betaling verleend. Bij ODG 
Accountants en Adviseurs zien we dat bedrij-
ven nú in de problemen komen, doordat ze de 
uitgestelde belastingen moeten betalen. Ook 
hier zijn wellicht mogelijkheden. Bel onze 
accountant voor advies. 

ODG AgroTeam specialist voor agrariërs 
Agrariërs zijn ruim vertegenwoordigd in onze 
landelijke omgeving en in ons klantenbestand. 
Veel agrariërs hebben dit jaar te maken gehad 
met vraagstukken rondom stikstofbeleid en 
uitkoopregelingen. 
Binnen ons kantoor is het ODG AgroTeam 
expert op het gebied van varkens, rundvee, 
pluimvee en mechanisatie. De kracht van 
ODG is onze persoonlijke aanpak. Geen 
onnodige rapportages of papierwerk, maar een 
accountant die oprecht geïnteresseerd is en 
náást de agrarisch ondernemer staat. 

Stikstof
Oorlog, energiecrisis, stikstofcrisis. Het dage-
lijks leven wordt er continu door beïnvloed. 
Niet alleen in landen die in oorlog verkeren, 
maar ook hier in Lunteren. 
Bij de stikstofcrisis denken we vooral aan 
onze agrariërs. 
Want wat gaat er gebeuren de komende jaren? 
Worden de boeren verplicht om te stoppen met 
hun werk? Of komt er toch een oplossing naar 
tevredenheid? Vele agrariërs kloppen met hun 
vragen aan bij het ODG AgroTeam. 

Een verstandige beslissing, want bij de 
verkoop van stikstofrechten of het staken van 
een onderneming ga je niet over één nacht ijs. 
Onze agrarische accountants hebben de kennis 
en ervaring om boeren te adviseren rondom 
bedrijfsbeëindiging, verkoop van rechten of 
juist het doen van bedrijfsinvesteringen om 
een duurzame toekomst te waarborgen. 

Tot slot
We leven in een onzekere tijd. Na corona 
kregen we te maken met een oorlog op ons 
continent, een uitdagend politiek landschap en 
verschillende grote crisissen. 
Naast al het leed zien we veel veerkracht, 
zowel bij consumenten als bij ondernemers. 
ODG Accountants en Adviseurs wenst u fijne 
feestdagen en een gezond en hoopvol 2023.

Team ODG Lunteren 
Boslaan 21, odg-accountants.nl Robert van Dijk, partner en accountant administratieconsulent.

Jan de Groot, partner en accountant administratieconsulent.

Gerjan Smit, partner en accountant administratieconsulent.
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Lekker puzzelen!
Op deze pagina vindt u een zweeds kruiswoordraadsel, drie sudoku’s 

en een woordzoeker die u tijdens de feestdagen kunt maken. Het zijn 

geen prijspuzzels dus u kunt niets winnen. Wel zullen de oplossingen 

van de puzzels in de Lunterse Krant worden gepubliceerd.

4 LETTERS
APIN
EGEL
EZEL
FRET
GEIT
GEMS
HAAS
KNOL
LAMA
MUIS
POES
RUIN
RUND
WOLF
ZEUG

5 LETTERS
BEVER
BISON
BOXER
DINGO
GAZEL
HINDE
LEEUW

OKAPI
OTTER
PAARD
PANDA
POEMA
VAARD
ZEBRA

6 LETTERS
BUFFEL
JAGUAR
MERRIE
OCELOT
PANTER
POEDEL
POTVIS
VEULEN
WALVIS
WISENT
WOLVIN
ZEEKOE

7 LETTERS
BAVIAAN
GAZELLE

HAMSTER
LEMMING
MENSAAP
MUSTANG
SPANIEL
TERRIER
VELDRAT
WOELRAT
ZEEBEER

8 LETTERS
ANTILOPE
BAARDAAP
BRUINVIS
CIVETKAT
EEKHOORN
STEENBOK
WATERRAT

10 LETTERS
GORDELDIER

11 LETTERS
ZILVERAAPJE
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Louis en Fransien Fraanje zwerven met de camera …

Zwerven over de Veluwe, dat is en blijft altijd een feest voor buitenmensen 
zoals wij, wandelend of  fietsend, zwerven langs heg en steg. De camera 
binnen handbereik, al rondtrekkend  het moois om ons heen vastleggen op 
de gevoelige plaat.

Dichter bij de Schepper
Dan genieten wij samen van alles wat groeit en bloeit in de natuur, het laat 
onze harten sneller kloppen en hierdoor voelen we ons nog dichter bij die 
grote Schepper van dit alles.
Verder niks geen ‘kouwe drukte’, doe maar gewoon, met beide benen op de 
grond, gewoon mens zijn, niets meer en niets minder.

Graag delen
We zijn allebei mensen die van het pure van de natuur houden, en daarnaast 
heel graag onze ervaringen en foto’s delen met anderen. En dat maakt ons 
blij en dankbaar! 
Wij wensen iedereen een heel gelukkig, gezond en gezegend 2023 toe!

Foto. 1:  Kleurrijk avondrood boven de Veluwse bossen – Foto: ©Louis Fraanje.
Foto. 2:  Zonneharpen in het bos – Foto: ©Louis Fraanje.
Foto. 3:  Edelhert de koning van de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje.
Foto. 4:  De regenboog als teken van Gods trouw – Foto: ©Fransien Fraanje.

Meer natuurfoto’s en verhalen op: www.de-veluwenaar.nl
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Henk de Rooy

“STILTE!” 
Met een dreun kwam de vuist van vader op tafel. De borden 
en kommen dansten op de tafel. “NU …, is het stil aan 
tafel!” “Maar vader toch”, kreet moeder. Zo had zij haar 
man nog nooit meegemaakt.
De jongste kinderen aan tafel kregen al bibberlipjes en wel-
dra biggelden de eerste tranen. In stilte, want zij durfden 
geen geluid te maken. Vader was echt boos. De oudere 
kinderen bogen hun hoofd over hun bord met eten en deden 
er ook het zwijgen toe. De maaltijd werd onder een druk-
kende stilte voortgezet. Het anders zo gezellige geroezemoes 
in de keuken was veranderd in een doodse stilte.
Wat was er toch aan de hand in dat propere huisje aan de 
Lunterse Beek, daar bezijden de Postweg, tussen Lunteren 
en het Nederwoud?

Opgewonden was dochter Dientje die dag thuisgekomen. Zij 
had nu toch iets meegemaakt! Ze raakte er niet over uitgepraat.
Dientje was kamermeisje in het deftige Hotel De Veluwe aan de 
Dorpsstraat in Lunteren. Al geruime tijd gonsde er een gerucht 
door het hotel. En ook de vaste gasten, waarvan velen uit het 
westen van het land, hadden er iets van meegekregen. Het fijne 
ervan was niet te achterhalen. Tot aan vandaag!

‘Wereldwonder’ in Lunteren
Vandaag was het dan zover: Hotel De Veluwe had als eerste 
warm en koud stromend water. Was me dat een sensatie! Aan 
het einde van de dag wist heel Lunteren ervan. Warm en koud 
water uit een kraan. Dat wilde natuurlijk iedereen wel met 
eigen ogen zien. Maar zover ging de pret niet.
Alleen de voorname gasten mochten kennismaken en genieten 
van dit ‘wereldwonder’ voor Lunteren. En, natuurlijk was ook 
Dientje die er kennis mee maakte. Zij was het kamermeisje van 
freule van Souburg tot Haamstede, wanneer deze logeerde in 
het hotel. 
De freule was een belangrijke gast en woonde in Vlissingen. 
Elk jaar bracht zij de zomermaanden door in Lunteren. Terwijl 
haar man belangrijke zaken afwikkelde in het verre Zeeland, 
genoot de freule van de heerlijke omgeving van bossen, heide-
velden en het dorpse Lunteren. 
Deze freule van Souburg tot Haamstede was de eerste gast die 
zich liet verwennen met een warm bad. Aan Dientje had zij 
bevolen het bad met de koperen leeuwenpootjes vol te laten 
lopen. Hoe nieuwsgierig de freule ook was naar dit bijzonder 
fenomeen, zij kon toch onmogelijk zelf de kranen opendraaien? 
Stel je voor! Neen, daar had je personeel voor. In dit geval dus 
onze Dientje.

Eigenaar van Hotel De Veluwe was P. Rutgers, die zich in 1915 

in Lunteren vestigde. Tien jaar later, in 1925, beleefde hij een 
primeur met zijn Hotel De Veluwe, door als eerste hotel in de 
wijde omgeving warm en koud stromend water in alle kamers 
van de gasten te hebben.

Jachthuis St. Hubertus
Onder de gasten bevonden zich bekende persoonlijkheden als 
Evelyn Booth, dochter van de stichter van het Leger des Heils, 
en de staatslieden De Geer, De Savornin Lohman. Voorname 
gasten die overnachtingen in Hotel de Veluwe vaak combineer-
den met een bezoek aan het jachthuis St. Hubertus (voltooid in 
1920) van het echtpaar Kröller Müller op hun landgoed Hooge 
Veluwe. Een groot aantal van de gasten kwamen via de in 
1902 geopende spoorlijn Ede-Barneveld-Nijkerk. In Lunteren 
werden zij vanaf het station opgehaald met de koets en een heel 
enkele keer met de automobiel.
Voor de echt voorname personen stond aan het grote station 
Ede-Wageningen, aan de hoofdspoorlijn Amsterdam-Arn-

hem-Duitsland, een automobiel van garage Deijs uit Lunteren 
te wachten. Rutgers wist hoe hij zijn gasten moest verwennen. 
Daarom ook had hij een vooruitziende blik met de introductie 
van warm en koud stromend water in zijn hotel.

Bij garage Deijs werkte Bart, hij was de oudere broer van 
Dientje. Opgeklommen als jong manusje van alles, was Bart nu 
een van de beste monteurs uit de omgeving. Bij Deijs waren ze 
maar wat blij met hem. En laat nu ook Bart in een opgewonden 
stemming thuisgekomen zijn. Ook hij raakte niet uitgepraat 
over wat hij bij garage Deijs had gezien. Een echte ‘Spyker 
C4’. “Vader, moet u nu toch eens horen. Vandaag kwam de ba-
ron met een echte Spyker bij Deijs. U had het moeten zien. De 
automobiel glom aan alle zijden en remmen op de vier wielen 
en ook nog eens vierwiel aangedreven. En dat bij ons in de 
garage! Niemand mocht erbij. De baron had speciaal naar mij 
gevraagd om de motor na te lopen.” Bart glom van trots.

lees verder op pagina 39

Hotel De Veluwe: een eeuw geleden
als eerste in Lunteren met warm en koud stromend water

De zijkant van Hotel De Veluwe met links de serre een een fruitboom aan de rand van de grote achtertuin, die doorliep tot aan de 
huidige Julianastraat. De tuin was prachtig aangelegd met paden en tien lommerijke hoekjes met grote varens. Dit alles om het de 
gasten het zo geriefelijk mogelijk te maken. Naar verluidt heeft aan de weg bij het hotel een benzinepomp gestaan. Deze was bestemd 
voor de auto’s van de gasten. In de serre speelde de biljardvereniging haar wedstrijden, tandarts Van Veen was de voorzitter. 
Museum Lunteren is in het bezit van het verenigingsbord van de biljardvereniging.
Hotel De Veluwe bestond vermoedelijk al in 1771.                                                                                  (tekening: Piet van Leuveren)

Een advertentie uit: De gids voor Lunteren uit 1938. Met de 
vermelding: Warm en koud str. water op alle kamers.

De voorzijde van Hotel De Veluwe aan de Dorpsstraat. Voor de hotelgasten was een apparte ingang, zodat zij niet door de gelagkamer 
van het café hoefden. In de dinerzaal werden de gasten bebiend door kelner Kippesluis en Gerard (een klein mannetje) zorgde voor 
de koffers van de gasten. In 1925 kreeg Hotel De Veluwe, als enige in de wijde omgeving, een leidingstelsel met warm en koud 
stromend water. Een unicum voor die tijd. (tekening: Piet van Leuveren)
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De buurman van Deijs, Van Leuveren van de wagenmakerij, had de ver-
leiding niet kunnen weerstaan en was ook even komen buurten. Ook hij 
was onder de indruk van deze machtige automobiel, die destijds de Rolls 
Royce naar de kroon stak met een aanschafprijs van 20.000 gulden!
Zodoende hadden Dientje en Bart thuis heel veel te vertellen. Hoewel 
vader en moeder trots waren op hoe goed hun dochter en zoon terecht 
waren gekomen, konden zij de nieuwste ontwikkelingen maar moeilijk 
volgen en laat staan begrijpen. Zij waren eenvoudige boerenmensen.

Waar was de tijd gebleven van de koets en de benenwagen? In de tijd 
van hun ouders was de wereld overzichtelijker en deed je alles lopend. 
Voor verre afstanden ging je met de (post)koets en de trekschuit. Maar 
tegenwoordig had men geen geduld meer, de fiets, de automobiel en zelfs 
moest men de lucht in.
Want, wat las vader van de week voor uit de Luntersche Courant? Met 
een vliegtuig van Fokker was men weer naar Indië gevlogen (de eerste 
vlucht was in het najaar 1924). De kinderen hadden aan de lippen van 
vader gehangen. Soms hadden zij een echte vliegmachien zien overvlie-
gen. Met open mond werd het gevaarte nagestaard.
Dientje wist toen ook nog te vertellen dat ‘haar’ freule met een vliegtuig 
vanaf vliegveld Waalhaven bij Rotterdam naar het jachthuis van de fam. 
Kröller Müller was gevlogen. Vader had dit afgedaan als verzinsels van 
Dientje, hoe zij ook beweerde dat dit echt waar was.
Geen wonder dat vader aan tafel stilte en rust wilde. De wereld om hem 
heen veranderde sneller dan dat hij het kon bevatten.

Hotel De Veluwe was de eerste
Wie wel de mogelijkheden in de veranderende tijd van 1925 zag, was 
loodgieter Piet Stuijvenberg, in de dorpsmond ‘koperen Piet’ 
genoemd. Toen eigenaar Rutgers van Hotel De Veluwe bij hem 
gekomen was en het plan ontvouwde, zag Piet meteen mogelijkheden. 
“Een gedurfd plan Rutgers, maar ik ga de uitdaging met je aan. Zo op het 
eerste gezicht denk ik aan een boiler, een pomp en wat leidingen. Hier en 
daar vergt het wel enig breekwerk. Het moet te doen zijn. Rutgers; het 
komt voor elkaar. Voordat de stedelingen bij je komen heb jij je warm en 
koud stromend water!”
Koperen Piet was aan de slag gegaan, tekeningen werden gemaakt, 
berekeningen volgden. De smid Jongbloed zorgde voor de leidingen en 
boiler, kolenboer Dirk de Koning zou, vanuit de schuren aan de Roskam-
mersteeg, voor goede kwaliteit kolen zorgen. Hotel De Veluwe zou de 
eerste zijn met warm en koud stromend water uit de leidingen.
Het ‘voor en door Lunteren’ zat er, halverwege de jaren twintig van de 
vorige eeuw, er dus al in.

En voor Dientje braken ook betere tijden aan. Geen gesjouw meer met 
emmers met water voor de baden van de gasten. De wit emaillen bad-
kuipen met het koperen leeuwenpootjes werden voortaan gevuld met het 
opendraaien van de kranen. En, op de temperatuur die de gast wenste. 
Wat zou Dientje zichzelf graag onderdompelen in een bad vol heerlijk 
geurend zeepschuim. Thuis was het nog behelpen in de zaterdagse teil. In 
de zomer op de deel en ’s winters voor de potkachel in de bijkeuken.

Vernieuwingsdrift
Hotel De Veluwe nam Lunteren halverwege de twintiger jaren van de 
vorige eeuw mee in de vaart der volkeren.
Maar het bekende hotel overleefde ook de vernieuwingsdrift in de jaren 
zeventig niet en verdween uit het straatbeeld van Lunteren. Daarvoor in 
de plaats kwam het modernisme in de vorm van een kantoorpand van de 
Rabobank. Enkele jaren geleden omgebouwd tot het appartementencom-
plex ‘De Veluwe’.

Uit de Apeldoornsche Courant 16 van augustus 1920. 
Het vliegtuig landde op 11 augustus 1920 bij het jachtslot St. Hubertus. Een 
landingsterrein is er nooit gekomen. Anton Kröller was zeer geïnteresseerd in 
de burgerluchtvaart en betrokken bij de oprichting van KLM op 7 oktober 1919. 
Hij schrijft, in oktober 1919, aan een aantal investeerders: “(…) het zou mij 
genoegen doen indien Gy mede zoudt willen aanzitten aan een dejeuner, dat ik 
mij voorstel aan te bieden aan alle heeren, die by de oprichting betrokken zijn.”
Vanaf zijn landgoed Maaldrift bij Wassenaar vond wel de eerste KLM-vlucht 
plaats naar Londen. Op 8 mei 1920 heeft er vanuit Maaldrift een geregistreerde 
proefvlucht naar het Engelse vliegveld Croydon plaatsgevonden. 
De eerste officiële vlucht van de KLM vond, nog in dezelfde maand, plaats op 17 
mei, vanaf Schiphol ook naar Croydon in Engeland!

Twee foto’s van Hotel De Veluwe in haar 
volle glorie. Bovenste foto is van rond 1920.
Van de stam van de linkse boom werd handig 
gebruik gemaakt door er een reclamebord 
aan te bevestigen. 
De tweede foto is van net voor de oorlog, 
deze zal in 1940 zijn gemaakt. 

De foto van hiernaast is van 1980 toen de 
sloperhamer haar werk had gedaan.
Dit tot ongenoegen van vele Lunteranen, 
getuige het protestdoek op de  foto.

Het jachtslot St. Hubertus (gebouwd door Berlage) in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Mogelijk heeft het 
terrein rechtsboven gedient als landingsterrein gediend voor het eersste en ook laatste vliegtuig dat er landde.        

(luchtfoto K.L.M.)
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Henk de Rooy

Kijken naar wat je ziet!
Vanwaar komt het licht bij die paal op de 
kribbe? Heb oog voor die fijne penseel-
streek van de twee berkenbomen. Merk 
de drie boerenhoeven op, die met een paar 

krachtige vegen zijn weergegeven. Zie het 
subtiele gebruik van het potlood in zijn 
tekeningen. 

Kortom de schilderijen en tekeningen van 
Antoon Markus (1870 Arnhem  - 1955 Ooster-
beek) verdienen de aandacht. Kom eens wat 

dichterbij, ontdek de details en het verhaal van 
het schilderij of de tekening.
Ga op ontdekkingsreis in de Schatzaal van 
Museum Lunteren en treed in de voetsporen 
van de Arnhemse bohemien Antoon Markus. 
De expositie van Antoon Markus is verlengd 
tot februari 2023.

Hoge luchten en lage kim
Wat het werk van Antoon Markus bijzonder 
maakt is de verhouding lucht-land. Hij is 
bekend van zijn ‘hoge’ luchten. Dit is terug 
te zien in zijn werk. Horizonten met een lage 
kim, met daarboven hoge luchten in al hun 
variaties. Van de openluchten in het voorjaar 
en zomer, tot de woeste en dreigende luchten 
van herfst en winter. Telkens weer word je 
getroffen door het licht dat op het aardse valt, 
zoals bij ‘Rivierenlandschap met bruggetje bij 
Arnhem, 11 juli 1923’.
Arnhem, het is de stad waar Antoon Markus is 
geboren in een gezin waar serieus met kunst 
werd omgegaan. De eerste tekenlessen krijg 
hij van zijn vader Antoon Markus senior. Vaar-
digheid in het tekenen en schilderen doet hij 
op in Arnhem (1886-1887) en vervolgens aan 
de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te 

Amsterdam (1888-1891). Terug in Arnhem 
gaat hij lesgeven aan de tekenschool van zijn 
vader de ‘School voor Beeldende Kunsten’.

Elk plekje, een krabbel
Antoon Markus was een chaotische persoon-
lijkheid, maar nummerde wel al zijn schilderij-
en en schetsen. Dit hield hij nauwkeurig bij in 
aantekenboekjes. Er moeten er enkele honder-
den zijn geweest. Want zelfs het eenvoudigste 
schetsje werd genummerd. Elk plekje wat hij 
zag werd een krabbel. Met schetsen kwam hij 
het dichts bij de werkelijkheid. In het Museum 
Lunteren hangen er van deze vluchtige schets-
jes een aantal aan de wand.
De stad Arnhem gaat de bohemien Markus 
steeds meer ervaren als een dwangbuis. Hij 
moest erop uit en In 1899 begint hij aan een 
‘wandeltekentocht’ die tot eind 1901 zal 
duren. Vanuit Arnhem, via Maastricht loopt 
hij naar België en tekent alles wat hem in het 
landschap boeit. Hij wandelt langs rivieren als 
de Ourthe, de Lesse en de Sambre.

lees verder op pag. 43

Riviergezicht - 19 mei 1927.

Riviergebied de Linge bij Geldermalsen - 
1943.  Rechts: De molen en de masten, een 
paar lijnen.

Boerderij langs de rivier. Merk op: Lage kim, een hoge lucht in al zijn schakeringen.

Expositie Antoon Markus verlengt tot februari 2023

Een bohemien in Museum Lunteren
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De oprichter van Het Luntersche Buurtbosch, notaris Van den Ham, had 
een bewonderenswaardig vooruitziende blik. Hij wilde zijn bos behouden 

‘ten voordele en ten nutte’ van het dorp Lunteren en regelde dat bij 
testament. Hoe belangrijk het bos in deze tijd – nog steeds is voor het 

dorp en het welzijn van haar bewoners blijkt iedere dag weer.

Verblijven in de natuur is van onschatbare waarde voor het welzijn van 
mensen. Iedere dag vinden velen ruimte, rust, beweging en ontspanning 

in het bos. De dichter Lucebert schreef in één van zijn gedichten: 
“Alles van waarde is weerloos”. Dit geldt zeker ook voor ons waardevolle 

bos met haar diversiteit aan bomen en planten, dieren en vogels. 
Stichting Het Luntersche Buurtbosch heeft de mooie opdracht te zorgen 
voor het duurzame behoud, beheer en onderhoud van het rijksmonument, 

Het Luntersche Buurtbosch.

De gevolgen van de klimaatverandering en het toenemende gebruik 
van het bos vraagt de volle inzet van het bestuur, de boswachter, de 
Koepelbeheerders en de vele vrijwilligers. Dagelijks zijn zij met grote 

betrokkenheid actief in en voor het bos. Dat kan mede dankzij de warme 
steun van de subsidie van met name de gemeente, van de vele vrijwilligers 

en van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch. 

Het bestuur van de Stichting Het Luntersche 
Buurtbosch wenst u fijne Kerstdagen toe, 

een gezellige jaarwisseling en een 
gelukkig en vooral gezond 2023.

Graag zien wij u in het nieuwe jaar in het bos.

Bestuur Stichting Het Luntersche Buurtbosch
Jan Bos, Voorzitter  |  Pieter de Roos, Penningmeester  

Ria Oudega, Secretaris  |  Hendrik Prins, Bosbeheer  
Henk Luchtmeijer 

Het bestuur van de Vrienden van het 
Luntersche Buurtbosch wenst u allen 

sfeervolle kerstdagen en voor 2023 veel 
gezonde en mooie momenten in onze 

grote groene erfenis.

De Vrienden ondersteunen vanaf 1968 projecten op voorstel van 
Stichting Het Luntersche Buurtbosch of op initiatief van de Vrienden zelf. 

Het voornaamste doel is om samen met de Stichting ons mooie bos 
te behouden voor de toekomst.

In het afgelopen jaar hebben weer veel mensen genoten in en van
ons bos. Onder deskundige leiding vonden een aantal interessante 

natuurwandelingen plaats. Ook konden we, na de coronaperikelen, onze 
educatieve projecten voor de Lunterse basisscholen rond de notaris 

Van den Ham bank oppakken. Naast alle jaarlijkse onderhoudsactiviteiten 
is de Koepel geschilderd. De bomen rond de Koepel zijn getopt, zodat 

we weer kunnen genieten van prachtige vergezichten. Helaas geeft de 
Eendjesvijver op dit moment een trieste aanblik, in het voorjaar sloeg het 

vogelgriepvirus in de vijver toe. Veel vrijwilligers zetten zich in voor o.a. 
het beheer van de Eendjesvijver, nieuwe aanplant en toezicht in het bos.

Graag willen wij onze leden bedanken voor hun vertrouwen en inzet.
Zonder hun steun is het werk van de Vrienden niet mogelijk.

Wilt u ook Vriend worden? Op onze website kunt u zich aanmelden als lid: 
www.buurtbosch.nl/vriend-worden

WWW.BUURT BO SCH .NL

Bestuur Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch
Bob van Heukelom, Voorzitter   |   Monica van der Hoff, Secretaris

Wim Spelt, Penningmeester   |   Pia Verduijn, Basisschoolprojecten   
Willem Jan Blankenspoor, Eendjesvijver en projecten  

Anneke Wortelboer, Natuurgids en lezingen
Roelof Hoogers, Projecten en communicatie
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In Brugge (België) huurt hij, boven een café, 
voor veertien maanden een kamer. Een periode 
die wordt gebruikt om al het schetsmateriaal 
uit te werken. 

De onrust in Markus doet hem verder trekken, 
het Kanaal over. In 1901 strijkt hij neer in 
Londen en krijgt hij de gelegenheid stage te 
lopen in het atelier van de beroemde Friese 
schilder Laurens Alma Tadema (1836-1912). 
In Engeland was Tadema een van de meest 
gerenommeerde schilders van het laat 19e 
eeuwse Groot-Brittannië.
In Londen wordt van zijn tekeningen een 
tentoonstelling georganiseerd.
Terug in Nederland vestigde Markus zich nabij 
zijn geboortestad, aan de Drielsedijk in Elden 
(1907). Waar hij een verdieping huurt in een 
herenhuis. 

Houtsprokkelaars
De chaos in zijn lijf komt tot rust bij het 
maken van voettochten door de omgeving. De 
vele schetsen zijn hiervan een geschenk voor 
de hedendaagse kunstliefhebbers. Het toont 
de kijker in Museum Lunteren het landelijke 
leven uit de eerste jaren van de twintigste 
eeuw. Een hard en zwaar bestaan, dat Markus 
treffend weet weer te geven: ‘Houtsprokke-
laars voor boerderij – 4 juni 1912’. 
De onrust groeide, de routine van alle dag 
begon te knellen. De verre horizon lokte. 
Zwerven wilde hij, indrukken opdoen. De 
bohemien ging weer op pad.

3e wandeltocht
Vanuit Elden was Antoon, al schetsende, 
begonnen aan zijn ‘2e wandeltekentocht’, die 
anderhalf jaar zou duren. Via de Belgische 
Ardennen werd uiteindelijk Parijs bereikt, 
waar we hem in 1908 aantreffen. De hoofdstad 
van der bohemiens.
Hij raakt daar gefascineerd door de werken 
van de beeldhouwer Auguste Rodin (1840-
1917) en de kunstschilder Jean-Baptiste Corot 
(1796-1875).  Een uitspraak van Corot heeft 
hem zeker aangesproken is: ’kies een boom en 
schilder die steeds opnieuw in een ander licht 
en vanuit een ander perspectief’. 
Het bewijs hiervan bevindt zich in het plaat-
selijke museum van de Duitse stad Kleef (net 
over de grens bij Nijmegen). 
Gedurende een maand liep hij rondom Kleef 
en verkende de stad en het landschap vanuit 
verschillende gezichtspunten. De boom van 

Corot vergezelde hem als metafoor voor Kleef. 
Het resultaat: Vele honderden schetsen. Een 
dertigtal ervan werd geschonken aan Museum 
Haus Koekkoek in Kleef. Dit was het resultaat 
van zijn korte ‘3e wandeltocht’ in 1925 naar 
Kleef.

Geldersche Kunsthandel
Terug in Elden, rond 1910, volgt een ontmoe-
ting met Henri van Lerven (1833-1954), die 
in Arnhem de ‘Geldersche Kunsthandel’ heeft 
opgezet en werk van Markus in de collec-
tie opneemt. Deze kunsthandelaar zou een 
belangrijke factor worden in het leven van de 
van oorsprong Arnhemse schilder. In zijn ‘stal’ 
bevonden zich de betere kunstenaars, die op 

Markus een stimulerende werking hadden. Hij 
kreeg nieuwe energie en zijn werk kwam in 
een creatieve stroomversnelling. 

Kennis van het zwart
In 1915 trouwt Markus met Anna Balster 
(1883-1954) en het echtpaar verhuist naar 
Oosterbeek. Een paar jaar na zijn verhuizing 
krijgt de schilder tegenslag te verwerken. Zijn 
anker Henri van Lerven stopt in 1918 met zijn 
atelier ‘Geldersche Kunsthandel’. Van het ene 
op het andere moment was Markus ontheemd. 
Hij kon zijn werk plotsklaps niet meer onder-
brengen.
Het werd een ommekeer in zijn leven en 
ontwikkelde een geheel eigen stijl van grijs op 

grijs en zwart op zwart. Werken met grijs bete-
kent dat de schilder veel kennis van het zwart 
moet bezitten.
Markus had altijd al een fijne en geraffineerde 
hand van tekenen, of zoals hij het verwoordde: 
Je praat iets op papier. 
Het plezier van het zien en ontdekken zie je 
terug in de schetsen van Markus.
Het ontwikkelen van zijn eigen stijl werd 
positief ontvangen, maar er kwam ook kritiek. 
Hieraan was Antoon echter gewend. Men vond 
zijn keuze van onderwerpen en de uitvoering 
daarvan soms wat eentonig en zwaarmoedig. 
Kritiek raakte hem echter nauwelijks en hij 
is zijn hele carrière trouw gebleven aan zijn 
persoonlijke opvattingen en inzichten.

Antoon Markus was een excentrieke en 
ongebonden persoonlijkheid. Een kleurrijk 
artiest waarover veel anekdotes de ronde doen. 
Het liefst werkte hij ‘en plein-air’ zwervend 
en zoekend naar het juiste onderwerp. Antoon 
Markus was een fervent landschapsschilder. 
Zijn oeuvre omvat ca. 10.000 tekeningen en 
ca. 4.000 schilderijen. 

Wit huis in landschap met berken - 25-9-1936.
Links: Detail struikgewas.

Houtsprokkelaars voor boerderij - 4 juni 1912.

IJssel - 1938.
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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 |    

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter
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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

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

Woensdag 103 november 2021 pagina 04
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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
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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
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Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111
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Geldig in week 11
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 maart 2019
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1.-
54% KORTING

OP=OP
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Kruimige 
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2.44 - 3.68
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1.99
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1.99

4.99
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Geldig in week 45 zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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EGYM maakt krachttraining 
toegankelijk voor iedereen. 
De apparaten onthouden jouw 
zitpositie en trainingsschema, 
zodat je zelf niets hoeft te 
onthouden. Fantastisch te 
combineren met de cardio-
apparatuur in onze vrije 
fitnessruimte.

EGYM/Fitness

Intensief trainen met losse 
gewichten en bodyweight-
oefeningen. Denk aan push 
ups, gewichtheffen, kettlebell 
swings, en pull ups. Voor 
iedereen die zijn lijf durft uit te 
dagen. Je merkt snel dat je 
sterker, fitter en energieker 
wordt! 

Crosstraining

De allerleukste gymlessen 
voor kleuters van 4 t/m 6 jaar 
oud! Met toestellen en 
spelletjes. Gericht op samen 
plezier maken, en op het 
stimuleren van de motorische 
basisvaardigheden, zoals 
gooien, mikken, rollen, en 
balanceren.

Gym Kids

Een combinatie van 
bokszaktraining en 
fitnessoefeningen op hoge 
intensiteit (HIIT). Hierdoor 
verbrand je in korte tijd 
lekker veel calorieën en train 
je je uithoudingsvermogen. 
Handschoenen liggen 
(gewassen) voor je klaar!

Knock Out

Individueel trainen voor wie 
een specifiek doel of een druk 
schema heeft. Of wanneer je 
liever eerst veilig wilt 
opbouwen en afvallen, voordat 
je aan de groepslessen gaat 
meedoen. Kijk op onze website 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Personal Training

OPENINGSTIJDEN
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

CONTACT                   
Hullerpad 13A, Lunteren
Industrieterrein De Stroet

06-40557125 
info@woesttraining.nl

INVESTEER IN JE GEZONDHEID

Voor alle lessen geldt dat je kunt instappen op elk niveau. Plan envoudig een gratis proefles of 
EGYM-intake wanneer het je uitkomt via www.woesttraining.nl

KEERTJE PROBEREN?

W W W . W O E S T T R A I N I N G . N L

Onze 
openingstijden 
zijn verruimd!

Maandelijks opzegbaar.
Slechts één maand 

opzegtermijn.

06:00 – 21:30 uur
06:00 – 21:30 uur
06:00 – 21:30 uur
06:00 – 21:30 uur
06:00 – 18:00 uur
08:00 – 13:00 uur
08:00 – 13:00 uur
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Beste dorpeling, team de dorpen wenst u een gezond, gelukkig       en prachtig 2023

c
c

c
c

V
W

Team De Dorpen is er speciaal voor de inwoners van Harskamp, 
Wekerom, Otterlo, Lunteren, De Valk, Ederveen en De Klomp.
Wij zetten ons in voor een fijne leefomgeving en vinden het belangrijk om 
dit voor elkaar en met elkaar te doen. Bel voor vragen over opgroeien, 
mantelzorg, zelfstandig wonen, vrijwilligerswerk, ontmoeting, cursussen 
en activiteiten met de sociaal werkers van De Dorpen.

ACTIVITEITEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
• Op 27 december organiseert Ede Viert Kerst een winterwandeling,

aanmelden via www.edeviertkerst.nl

• Op 2 januari 2023 is in Dorpshuis De Zicht in Ederveen een 
nieuwjaarsbingo vanaf 13.30 uur. 
Kosten €8,- incl. 2 consumpties en traktatie

• Op 4 januari 2023 is SAM Sportweek Winter voor de jeugd van 
6-16 jaar in Lunteren en op 6 januari 2023 in Otterlo.

• Op 5 januari 2023 inluiden nieuwe jaar voor jonge mantelzorgers |   
bezoek Jump XL

• Meedoen aan het Fornite toernooi? Schrijf je in voor 23 december 2022
op www.malkander-ede.nl/activiteiten/
fortnite-toernooi-27-29-en-31-december-2022.aspx, scan de QR code

Bekijk de website www.malkander-ede.nl/activiteiten.aspx
voor uitgebreide informatie over de activiteiten. 

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

Weten wat Malkander voor u kan betekenen? Bel 0318-208080, mail naar 
info@malkander-ede.nl of kijk op www.malkander-ede.nl

r
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Bij het ordenen van het redactiearchief van de Lunterse Krant zijn 
een aantal foto’s boven water gekomen die, in de loop der jaren,  zijn 
blijven liggen. Deze foto’s zijn nooit opgehaald. 

Op deze pagina de foto’s: Deze kunnen vanaf maandag 9 januari 2023 
worden afgehaald bij de redactie van de Lunterse Krant: Reeënlaan 
19 te Lunteren.

Verweesde foto’s bij de Lunterse Krant

Prijswinnaars Decemberactie

Hoofdprijzen

Bonnen zijn op te halen bij Blink mode voor kids, Dorpsstraat 105

Linda Wagensveld, Kastanjelaan Oost Lunteren

H Pater, Poelakkerweg 10 Lunteren

Meerveld, Het Hoefje 15 Lunteren

De Lunterse Boer€ 250,=
Abito Mode€ 150,=

€ 75,= Brouwer Home & Living

H. Stomphorst, Molenweg 26a Lunteren
E. Koenen, Vleermuislaan 24 Lunteren
Morren, Schaepmanstraat 15  Lunteren
J Kieft, van Hallstraat 20 Lunteren
Mulder, Goorsteeg 60 Ede
H.C. Gerritse, Nieuweweg 61 Ederveen
H. Bunt, Kade 18 Ede
B van Capellen, Rietstraat 26, Ederveen
Dirksen, Troelstrastraat 35a Lunteren
Corrie Top, Molenparkweg 24 Lunteren
Van de Burgt, Paardenwei 37 Lunteren
Schram, Hugo de Vriespark 4 Lunteren
Fam Veldhuizen, Mispelweg 3 Lunteren
J. Shuitemaker, Beeklaantje 4 Lunteren
H ter Maat, Washingtondreef 6 Ede
L Sibbing, Beukenlaan 3 Lunteren

Fam Scholten, Smidstraat 22 Ederveen
W Pipping, Schuurmanskamp 2 Lunteren
Hanneke Pommé, Grote Houtplein 37 Ede
Heidi Jansen, Veenweg 23 Lunteren
D. Hardeman, Onderweg 4 Ederveen
Maurits Schut, Marskamp 67 Lunteren
Engelenhoven, Edeseweg 25 Lunteren
Rianne Huijbertsen, Hulweg 90 Lunteren
J Gijsbertsen, Achterstraat 18 Lunteren
M Flier, Klomperweg 46 Lunteren
K van Roekel, Vleermuislaan 17 Lunteren
M Roekel, Hoofdweg 194 Ederveen
Marieke Bruijnink, Dorpsstraat 1 Lunteren
Van Zanten, Molenparkweg 30d Lunteren
Tineke de Ruiter, Klokkegat 29 Lunteren
S. van den Brink, Hindelaan 83 Lunteren

A. van Voorthuizen, de Sav Lohmansstraat 27 Lunteren
Herman de Greeff, P van de Voortstraat 8 Lunteren
A. van Essen, Jan van der Heydenstraat 86 Kootwijkerbroek
Marjan van Asselt, Bisschopweg 82 Lunteren
Wendy Wien, Oude Arnhemseweg 47 Lunteren
van Roekel, Blankespoorselandweg 30 Lunteren
E Bijkerk, Molenparkweg Oost 17a Lunteren
Erna van Kessel, Lage Valkseweg 175 Lunteren
Marlies Vlastuin, de Haverkamp 19 Lunteren
Liseth Elbertsen, Vaarkamperhof 9 Lunteren
T.G. Zeggelaar, Schaepmanstraat 21 Lunteren
Fam Goumare, van de Hamhof 7 Lunteren
Emmely Kok, Meulunterseweg 3 Lunteren
Yolande Huiskes Dorpsstraat 17e Lunteren
Marga Witten, Valkseweg Oost 43 Lunteren
Annette van den Brink, Hugo de Vriespark 2, Lunteren
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AFHAALBETON

23 DECEMBER 2022 29 DECEMBER 2022

Neem contact op via

06 - 51 16 23 58

Vanaf woensdag 21-12-2022 t/m woensdag 04-01-2023 zijn wij gesloten.

Op vrijdag 23-12-2022 (week 51)
en op donderdag 29-12-2022 (week 52)

kunt u van 8:00 uur t/m 12:00 uur op afspraak beton afhalen.

Happy
Holidays

Dikkenberg beton wenst u

Fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

Shop de mooiste

kerstkaarten

bij Readshop

Lunteren

Shop de mooiste

kerstkaarten

bij Readshop

Lunteren

RUIMTE ZORG/DAGBESTEDING 
AANGEBODEN 

Te huur, zeer grote ruimte te huur voor een 
dagbesteding of zorg gerelateerde 

activiteiten. Keuken en badkamer aanwezig 
en er zijn meerdere ruimtes.

Veel buitenruimte met terras en landelijk 
gelegen.

Combineren met agrarische activiteiten is 
mogelijk.

Buitengebied van Ederveen.

Contact: 06-51291992
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Wij 
wensen u
Goede Feestdagen
en een gezond
202 3

KLEINTJES
|  ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

€35,- (EXCL. BTW)

RESERVEREN:
ADVERTEREN@LUNTEREN .COM

KLEINTJE PLAATSEN?

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

 WANDTEGELS
 VLOERTEGELS

 LAMINAAT
 PVC VLOEREN

Gevraagd weiland 

koop of pacht 

omgeving Lunteren Ederveen

Tel.: 06 - 54 30 11 58

VAKANTIE

Maandag 27 december t/m 

vrijdag 31 decembers

Waarneming:

Dr. Lambers                Tel: 48 24 60

Dr. Kasbergen             Tel: 48 27 00

Dr. Lubbers                Tel: 48 22 76
(Letop: Woensdag 29/12 gesloten)

Dr. Jonkheim               Tel. 48 24 71

(Letop: Donderdag 309/12 gesloten)

Wie o wie, wil samen met mij 
1x in de 2/3 weken op 
maandagochtend 
ons huis schoon maken?

Ik zie je bericht graag tegemoet.

Groetjes, Dita Hardeman
06 - 23 49 80 79

Gezegende kerstdagen en
de beste wensen voor 2022.

Ook in 2022 beschikbaar voor:

C. Bouw, Hoofdweg 183
6744 WK Ederveen, tel. (0318) 57 51 08

• Verzorging administratie

• Opstellen jaarrekening

• Belastingzaken

• Loonadministratie

Evers Transport vraagt een ‘washulp’
voor het reinigen en het plegen 
van klein onderhoud aan onze 
vrachtwagens op zaterdag. 
Graag in de leeftijd van 14- t/m 17 jaar.

Voor reacties:  
mob. nr: 06 - 51 14 75 80

Pasfoto’s met goedkeuringsgarantie voor alle landen!

Heeft u een pasfoto nodig voor uw

rijbewijs, ID-kaart of paspoort?

Bel 06-50837903 om een afspraak

te maken op dinsdag 11 januari

tussen 17:00 en 20:00 uur bij:

Het Westhoffhuis

Dorpsstraat 28 Lunteren

Officiële

pasfoto’s,
direct klaar!

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

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

FRAGMAFOTO

TE HUUR GEVRAAGD

BOUWLAND OF GRASLAND 
TOT 15 KM VAN HET DORP LUNTEREN

PRIJS EN TIJDSTIP VAN BETALING IN OVERLEG

TEL: 0318 48 46 93

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

NIEUWE & OCCASION FIETSEN
ONDERHOUD & REPARATIE

HOGE VALKSEWEG 26, LUNTEREN
WWW.FIETSSERVICEDEVALK.NL

(0318) 69 35 02

HUIS 
KOPEN?

makelaar mee!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
 PVC VLOEREN
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Wij 
wensen u
Goede Feestdagen
en een gezond
202 3

24-12 en
31-12

van 09.00

tot 13.00 uur

in Lunteren

KLEINTJES
|  ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

€35,- (EXCL. BTW)

RESERVEREN:
ADVERTEREN@LUNTEREN .COM

KLEINTJE PLAATSEN?

Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

 WANDTEGELS
 VLOERTEGELS

 LAMINAAT
 PVC VLOEREN

Gevraagd weiland 

koop of pacht 

omgeving Lunteren Ederveen

Tel.: 06 - 54 30 11 58

VAKANTIE

Maandag 27 december t/m 

vrijdag 31 decembers

Waarneming:

Dr. Lambers                Tel: 48 24 60

Dr. Kasbergen             Tel: 48 27 00

Dr. Lubbers                Tel: 48 22 76
(Letop: Woensdag 29/12 gesloten)

Dr. Jonkheim               Tel. 48 24 71

(Letop: Donderdag 309/12 gesloten)

Wie o wie, wil samen met mij 
1x in de 2/3 weken op 
maandagochtend 
ons huis schoon maken?

Ik zie je bericht graag tegemoet.

Groetjes, Dita Hardeman
06 - 23 49 80 79

Gezegende kerstdagen en
de beste wensen voor 2022.

Ook in 2022 beschikbaar voor:

C. Bouw, Hoofdweg 183
6744 WK Ederveen, tel. (0318) 57 51 08

• Verzorging administratie

• Opstellen jaarrekening

• Belastingzaken

• Loonadministratie

Evers Transport vraagt een ‘washulp’
voor het reinigen en het plegen 
van klein onderhoud aan onze 
vrachtwagens op zaterdag. 
Graag in de leeftijd van 14- t/m 17 jaar.

Voor reacties:  
mob. nr: 06 - 51 14 75 80

Pasfoto’s met goedkeuringsgarantie voor alle landen!

Heeft u een pasfoto nodig voor uw

rijbewijs, ID-kaart of paspoort?

Bel 06-50837903 om een afspraak

te maken op dinsdag 11 januari

tussen 17:00 en 20:00 uur bij:

Het Westhoffhuis

Dorpsstraat 28 Lunteren

Officiële

pasfoto’s,
direct klaar!

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

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

FRAGMAFOTO

TE HUUR GEVRAAGD

BOUWLAND OF GRASLAND 
TOT 15 KM VAN HET DORP LUNTEREN

PRIJS EN TIJDSTIP VAN BETALING IN OVERLEG

TEL: 0318 48 46 93

2023

2023

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

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09:30 uur: 
n.n.b. , 18:30:  kand. D.A. 
Pater. (www.hhglunteren.
nl).
Geref. Kerk 
Oranjestraat : zo.: 10.00 
uur: ds. Caroline Ooster-
veen, 19.00 uur: ds. J. 
Steenkamp, Gez. dienst in 
de Maranatha Kerk.

Herv. Gem. Maranathakerk: zo:. 09.30 uur: 
de heer R. Fluit, 19.00 uur, ds. J. Steenkamp, 
gez. dienst met Ger. Kerk in de Maranatha-
kerk.

Molukse Evang. Kerk: zo: 14.00 uur: ds E. 
Pattij.
Vrijzinnig Lunteren: Viering met Herma 
Visser

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. M.W. Westerink (Veenendaal), 18.30 
uur: Ds. J. Rumpt (Barneveld). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: kand. M. Diepeveen, 18.30 uur: ds. H. 
van der Ziel.

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Ds. B.J. van 
Boven
Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Ds. A. Schroten  (Renswou-
de), 18.30 uur: Ds. C.G. Visser
(Kootwijkerbroek).

Harskamp
Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: ds. P.C.H. 
Kleinbloesem, 18.30 uur: ds. H.J. 
Stoutjesdijk.
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur en 18.30 
uur: ds. N.P.J. Kleiberg.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Ds. A. Haaima  
(Ermelo).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
Ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn), 
19.00 uur: Ds. J.A.H. Jongkind 
(Langerak).
Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.30 
en 16.00 uur: ds. J.B. Huisman

Zoek de 10 verschillen. Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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Gevoelige snaar
De slinger van de tijd pendelt tussen 

perioden met wisselende aandacht voor 
verstand of gevoel.

In de achttiende en negentiende eeuw 
vertegenwoordigde de Romantiek het 

gevoel. Daarom noemen we nu nog alles 
wat verbonden is met het individuele 

gevoel romantisch.
Met muziek proberen een gevoelige 

snaar bij een geliefde te raken is daarom 
romantisch.

Als echter blijkt dat geliefdes individuele 
smaak anders is dan is de verkeerde 

snaar geraakt.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 14 AUGUSTUS 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 

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

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

 een
vertrouwd
gezicht

voor
al uw
vragen

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0318 - 41 46 20 of ga 
naar monutahofrust.nl.

Hofrust
Bettine 
van der Laan - Beekhuizen

Zanguur Oude Kerk  
LUNTEREN – Op de avond van de laatste zomermarkt 
in Lunteren, woensdag 17 augustus, kan men mee 
zingen in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur is er een zanguur. 

Deze avond wordt georganiseerd door de 
evangelisatiecommissie van de Hervormde 
Gemeente Lunteren en de Hersteld 
Hervormde Gemeente.

Ook vanmiddag en vanavond is tijdens 
de zomermarkt de Oude Kerk wederom 
geopend. Vanaf 14.00 uur kan men er 
binnenlopen voor een moment van rust en 
stilte. Het prachtige orgel van de kerk  wordt 
deze middag bespeeld.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te 
komen zingen of te komen luisteren. 

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

Een gesprek tussen de deuren van de Oude Kerk 
tijdens de zomermarkt.               (foto: Henk de Rooy)

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771 www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
 WANDTEGELS
 VLOERTEGELS

 LAMINAAT
 PVC VLOEREN

h y p o t h e k e n  &  v e r z e k e r i n g e n

(0318) 67 25 25

HELDER
hypotheekadvies

Sorry, deze week geen 

oplossing van de vorige week.

Er is iets misgegaan 

op de redactie van 

de Lunterse Krant.

Groet, het redactieteam.

Vrijzinnig Lunteren is voor het Witte Kerkje aan 
de Dr. Kimmijserlaan op zoek naar een 



beheerder 

Informatie via mail: info@vrijzinniglunteren.nl

14 decemeber; a day to remember,
Jan en Riet al 50 jaar een stralend paar!!

TE HUUR: Eengezinswoning in 
Ederveen vanaf februari 2023

Veldjeshof 16
-Hoekwoning

-154 m2 wonen
-241 m2 perceel
-5 slaapkamers

€1500,- p/maand exclusief
Te huur voor maximaal 1 jaar!

Bij serieuze interesse contact opnemen
met 0645949307Wie deze knappe jongeman herkent mag 

hem feliciteren. Want hij is jarig!!
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Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: geen dienst.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunte-
ren Bethelkerk (De Haverkamp 1): geen 
dienst.
Geref. Kerk Oranjestraat: geen dienst. 
Herv. Gem. Maranathakerk: 18.30 uur: 
kinderkerstfeest, 22.00 uur: ds. J. Steenkamp 
(kerstnachtdienst).
Molukse Evang. Kerk: 19.00 uur: ds. 
GM.W. Patawala.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 
Lunteren: geen dienst.

Ederveen
Herv. Gemeente Ederveen: geen dienst.
Hersteld Hervormde Gemeent.e Ederveen 

(dienst in dorpshuis De Zicht): geen dienst.

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: geen dienst.

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: geen dienst). 

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: geen 
dienst.
Hersteld Hervormde Gemeente Hars-
kamp: geen dienst.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: geen 
dienst.

Otterlo
Herv. Gemeente: geen dienst.

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, Lunterse-
weg 25): geen dienst. 

preekbeurten
Kerstavond 24-12-2022

Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: 19.30 uur: ds. B. Jongeneel.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haverkamp 1): 14.30 uur: 

ds. J.A. Kloosterman, 19.30 uur: ds. A.J. 
Schalkoort.
Geref. Kerk Oranjestraat: 19.30 uur: ds. 
C. Oostveen.
Herv. Gem. Maranathakerk: 19.30 uur: ds. 
J. Steenkamp (oudejaarsavonddienst).
Molukse Evang. Kerk: 20.00 uur: ds. M.W. 
Patawala.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 
Lunteren: 13.00 uur: wereldvredemeditatie.

preekbeurten
za. 31 december

Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’:  09.30 uur: ds. B. Jongeneel, 
15.30 uur: ds. A. Jonker (Putten).
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haverkamp 1): 09.30 uur: 
kand. W. Kos, 15.30 uur: J.A. Kloosterman.
Geref. Kerk Oranjestraat: 10.00 uur: ds. 
C. Oostveen, 19.00 uur: geen dienst.
Herv. Gem. Maranathakerk: 09.00 uur: ds. 
J. Steenkamp, 19.00 uur: geen dienst .
Molukse Evang. Kerk: 11.00 uur: ds. 
GM.W. Patawala. 
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 
Lunteren: 10.30 uur: Marthe de Vries.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: 09.30 
uur: ds. M.W. Westerink (Veenendaal), 18.30 
uur: ds. H. Russcher (Veenendaal) 
Hersteld Hervormde Gemeent.e Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): 09.30 uur: 
ds. H. Verheul, 18.30 uur: ds. N.P.J. Kleiberg 
(Veenendaal).

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: 09.30 uur, en 
19.00 uur: ds. B.J.  van Boven. 

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: 10.00 uur: ds. 
C. Hoogerwerf, 18.30 uur: prop. H. 
Krooneman.

De Hartenberg (‘s Heeren Loo): 10.00 uur 
(?): Wynette Schouten (kerstviering) .

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: 10.00 
uur: ds. J.A. Mol, 18.30 uur: ds. J. Belder.
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: 109.00 uur en 18.30 uur: ds. A. 
Vlietsra. 
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 10.00 uur: 
ds. T. Volgenant-Beima (Uchelen).

Otterlo
Herv. Gemeente: 09.30 uur: ds. P.B. 
Verspuij, 19.00 uur: ds. H. Russcher 
(Veenendaal).

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, 
Lunterseweg 25): 09.30 uur en 16.00 uur: ds. 
B.J. Huisman. 

preekbeurten
Eerste Kerstdag

Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in 
de ‘Oude Kerk’:  ma.: 09.30 uur: ds. B. 
Jongeneel.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haverkamp 1): ma.: 09.30 
uur: ds. J.A. Kloosterman.
Geref. Kerk Oranjestraat: geen dienst. 
Herv. Gem. Maranathakerk: geen dienst.
Molukse Evang. Kerk: geen dienst.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 
Lunteren: 10.30 uur: geen viering.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: ma.: 
10.00 uur: kerstviering met de kinderen.
Hersteld Hervormde Gemeent.e Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. W.J.C. van Blijderveen.

De Valk/Wekerom

Gereformeerde Gemeente: ma.: 09.30 uur: 
ds. B.J. van Boven.

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo.: 10.30 uur: kerst-
feest met de kinderen. 

De Hartenberg (‘s Heeren Loo): geen 
viering.

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: geen 
dienst.
Hersteld Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 10.00 uur: kand. A. van Duijn.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: zo.: geen 
dienst. 

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: gezinskerst 
dienst.

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, Lunterse-
weg 25) ma.: 09.00 uur: ds. J.B. Huisman, 
15.00 uur: kerstfeest voor de kinderen.

preekbeurten
Tweede Kerstdag
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FAMILIEBERICHTEN

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons sterlid 

Frans Wagensveld 
Frans was sinds 1981 actief betrokken bij onze vereniging. Hij was jaren betrokken bij de 
jeugd als elftalleider en als chauffeur van en naar de wedstrijden. Ook was Frans in die 
periode betrokken bij de organisatie van de Oranjefeesten. Hij hielp onder andere met de 
opbouw van de feesttent. 
Frans is in februari 2006 benoemd als sterlid van onze vereniging. Na zijn pensioen 
was Frans altijd inzetbaar voor klussen op het sportpark. Zo heeft Frans een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het interieur van onze kantine. 
Op Frans kon je altijd een beroep doen. Daarnaast was Frans een trouw supporter van zijn 
zes kleinkinderen en van ons eerste elftal. 
Met het overlijden van Frans verliezen wij een actieve vrijwilliger en een zeer gewaardeerd 
lid. Wij zullen hem missen. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit grote verlies. 

Bestuur en leden 
Voetbalvereniging Lunteren 

Lunteren, 7 december 202

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis. 

Psalm 4 vers 3

Met groot verlies, maar vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat,
na een veelbewogen leven, van ons is heengegaan mijn lieve en zorgzame vrouw, 
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 

Willy van Harten-Rodenburg 
* Kamerik, 21 mei 1932                         † Ede, 16 december 2022

 Lunteren: Wim van Harten sr

 Amersfoort: Wim en Greet
     Ronald en Sanne, Luna, Noah, Faye
     Christian in herinnering 
     Michel en Wendela, Philine

 Mijdrecht:  Bert en Marjona
     Judith en Mike 
     Esther

 Arnhem: Annemarie en Will

Correspondentieadres: 
Monuta Hofrust 
t.a.v. Familie van Harten
Edeseweg 46a 
6721 JX  Bennekom  

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 23 december om 13.30 uur 
in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat 31 te Lunteren. Voorafgaand aan 
de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingsruimte van de kerk 
van 12.30 tot 13.15 uur.  De begrafenis zal omstreeks 14.30 uur plaatsvinden op 
de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Lunteren.

Willy hield van rode rozen.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: 19.00 
uur: dhr. A.M.K. Peters (Ederveen).
Hersteld Hervormde Gemeent.e Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): 19.30 uur: 
ds. kand. A. den Hartog  jr.

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: 09.30 uur en 
19.30 uur: ds. B.J. van Boven.

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: 19.30 uur: ds. A. van 
Hees.

De Hartenberg (‘s Heeren Loo): geen 
viering.

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: 19.30 
uur: ds. J.A. Mol.
Hersteld Hervormde Gemeente Hars-
kamp: zo.: 19.30 uur: ds. A. Vlietstra.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 19.30 uur: 
De Open Hof Ede (Oudejaarsviering). 

Otterlo
Herv. Gemeente: 19.30 uur: ds. P.B. Ver-
spuij (Oudejaarsdag).

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, Lunterse-
weg 25): 19.00 uur: ds. J.B. Huisman.
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Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’:  09.30 uur: ds. B. Jongeneel, 
18.30 uur: dhr. R. Folmer (Ede).
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haverkamp 1): 09.30 uur: 
C.J.P. van der Bas, 18.30 uur: J.A. Klooster-
man.
Geref. Kerk Oranjestraat: 10.30 uur: ds. 
J.J. Esveldt (Amersfoort), 19.00 uur: geen 
dienst.
Herv. Gem. Maranathakerk: 09.30 uur: ds. 
J. Steenkamp, 19.00 uur: geen dienst .
Molukse Evang. Kerk: 11.00 uur: ds. M.W. 
Patawala. 
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 
Lunteren: 08.00 tot 09.00 uur: De kracht 
van de stilte.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: 10.00 
uur: Dr. J. Hoek (Veenendaal), 18.30 uur: 
prop. P.J. Matze (Ederveen) 
Hersteld Hervormde Gemeent.e Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): 09.30 uur: 
ds. A.J. Schalkoort (Lunteren), 18.30 uur: ds. 

A. Meulenman (Schoonrewoerd).

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: 09.30 uur, en 
19.00 uur: ds. B.J.  van Boven. 

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: 10.00 uur: ds. H. van 
Ginkel, 18.30 uur: ds. A. van der Stoep.

De Hartenberg (‘s Heeren Loo): geen 
viering.

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: 10.00 
uur: ds. J.A. Mol, 18.30 uur: ds. M. van 
Kooten.
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: 109.00 uur en 18.30 uur: ds. A. 
Vlietsra. 
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 10.00 uur: 
ds. T. Volgenant-Beima (Uchelen).

Otterlo
Herv. Gemeente: 09.30 uur: ds. P.B. 
Verspuij (Nieuwjaarsmorgen), 19.00 uur: ds. 
J. Belder (Harskamp).

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, 
Lunterseweg 25): 09.30 uur (nieuwjaars-
dienst) en 16.00 uur: ds. B.J. Huisman. 

preekbeurten
zo. 1 januari 2021

Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’:  09.30 uur: ds. J.P. Nap 
(Hoevelaken), 18.30 uur: ds. M. van Leeu-
wen (Hierden).
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haverkamp 1): 09.30 uur: 
G.J. van Asperen, 18.30 uur: ds. C.J.P. van 
der Bas.
Geref. Kerk Oranjestraat: 10.30 uur: ds. 
Caroline Oosterveen, 19.00 uur: dhr. Cock 
Kroon.
Herv. Gem. Maranathakerk: 09.30 uur: ds. 
J. Steenkamp, 19.00 uur: ds. J. Steenkamp 
en Sylvia Thé-Grondman (stagiaire).
Molukse Evang. Kerk: geen opgave. 
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 
Lunteren: 10.30 uur: Drie Koningenspel 
(door ouders van de Vrije School Ede).

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: 10.00 
uur: ds. J. Prins (Ede), 18.30 uur: prop. M. 
Bos (Lunteren) 
Hersteld Hervormde Gemeent.e Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): 09.30 uur: 

ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal), 18.30 uur: 
ds. Joh. Post (Putten).

De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: 09.30 uur, en 
19.00 uur: ds. B.J.  van Boven. 

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: 10.00 uur: ds. E. van 
den Noort, 18.30 uur: ds. H.J. Donken.

De Hartenberg (‘s Heeren Loo): 10.00 uur 
(?): ds. R. Venderbos (Kampen).

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: 10.00 
uur: ds. P.C.H. Kleinbloeseml, 18.30 uur: ds. 
J.A. Mol.
Hersteld Hervormde Gemeente Hars-
kamp: 109.00 uur en 18.30 uur: ds. A. 
Vlietsra. 
Gerefomeerde Kerk Harskamp: 10.00 uur: 
geen opgave.

Otterlo
Herv. Gemeente: 09.30 uur: prop. M. Bos 
(Lunteren), 19.00 uur: ds. J. Prins (Ede).

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, Lunterse-
weg 25): 09.30 uur: en 16.00 uur: ds. B.J. 
Huisman. 

preekbeurten
zo. 8 januari 2021

Halve pagina Lunterse Kerken, komt maandagochtend.

een 
afscheid

 precies
zoals u

het wilt

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

HofrustDiederick Truin

De eerstvolgende Lunterse Krant komt op woensdag 
11 januari in het nieuwe jaar.

De Lunterse Krant wenst iedereen goede kerstdagen en 
eengoede jaarwisseling en dat het nieuwe jaar wat 
minder ellende en stress met zich mee mag brengen.

                                                                                                    De redactie

Bijna vieren wij Kerstfeest: de komst van Jezus Christus naar deze aarde. We vertragen onze pas en vallen stil bij de kribbe. Stil van verbazing en 
verwondering. Zoveel liefde en genade! Het Licht schijnt in de duisternis. Daarom is er hoop en verwachting. Heel graag willen wij als predikanten van 
de kerken in ons dorp u en jou van harte gezegende Kerstdagen toewensen. Wij heten u graag warm welkom in één van de diensten!



Goedvastgoed
Makelaardij

Helma van Garderen & Gerard Pater

Goedvastgoed Makelaardij wenst u
 fijne feestdagen

Wij danken u voor het vertrouwen in 2022.

Ook in 2023 blijven wij de lokale makelaar die er

 alles aan doet om uw droomwensen waar te maken. 

Dorpsstraat 47,  6741 AB Lunteren  &  Hoofdweg 81, 6744 WH Ederveen 
T (0318) 46 13 24  •  M (06) 20 13 69 94  •  lunteren@goedvastgoed.nl  •  goedvastgoed.nl
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