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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

LUNTEREN – De verf- en 
woonwinkel aan de Dorpstraat in 
Lunteren verwisseld per 1 januari 
van eigenaar. De Wekeromse 
ondernemer Jan-Willem Jansen 
neemt de zaak over.

Begin
“Van oorsprong ben ik schilder en het 
vak zit me echt in de genen. Ik kom 
uit een familie waar veel mensen 
actief zijn in deze branche. Mijn oom 
had een verfwinkel in Ede welke nog 
steeds wordt gerund door mijn nicht. 
Daarnaast heb ik nog een andere oom 
met een glaszettersbedrijf en nog 
vier familieleden die actief zijn als 
schilder of in ieder geval in de branche 
werkzaam zijn,” vertelt Jan-Willem 
Jansen.

Verf4all
In 2009 is hij zelf begonnen met zijn 
vader die hem het vak leerde. Na acht 
jaar werkzaam te zijn geweest is hij 
samen met zijn vrouw Willemien 
een webshop begonnen genaamd 
www.verf4all.nl.“Het verkopen en 
de handel vond ik altijd al prachtig, 
maar het bleef een droom om een 

echte fysieke winkel te hebben en 
naast verf een compleet interieur te 
kunnen aanbieden.”De winkel zal 

onder dezelfde vlag als ‘Voor Verf & 
Wonen’ worden voortgezet. De nieuwe 
eigenaar wil wel het assortiment 

uitbreiden met wat extra merken. “We 
willen ons echt richten op het midden 
en hoger segment om ons nog meer te 

onderscheiden van de bouwmarkten 
en grossiers,” legt Jan-Willem uit.

Omdat de winkel van Van de Brandhof 
zou stoppen heeft een deel van het 
personeel al ander werk, maar Jannie 
en Janita blijven in de winkel werken. 
“Samen met Mariska gaan we er 
tegenaan in het nieuwe jaar en hopen 
we vele Lunteranen te helpen aan een 
mooi interieur,” sluit Jan Willem af.

De winkel is van kerst tot en met de 
eerste week van januari dicht, waarna 
het op 9 januari opengaat met mooie 
acties. Meer informatie kunt u vinden 
op www.verf4all.nl.

Van den Brandhof Verf & Wonen wordt Jansen Verf en Wonen

Jongbloed Vuurwerk klaar voor Oud & Nieuw 

LUNTEREN – Zo’n tien jaar 
geleden begon Martin Jongbloed 
met de verkoop van Vuurwerk 
in zijn groene vakwinkel. Na 
twee coronajaren waarbij er een 
landelijke vuurwerkverbod gold, 
kan hij dit jaar eindelijk de verkoop 
weer doorzetten.

De winkel zelf is zoals gebruikelijk 
de laatste drie dagen van het jaar 
geopend. Maar de voorverkoop van 
vuurwerk is al van 15 november aan de 
gang. “Voor de voorverkoop hebben 
we een aantal mooie aanbiedingen,” 

vertelt Martin. De voorverkooplijst 
en folder kan je afhalen in de winkel. 
Maar je kan natuurlijk ook gewoon 
online bestellen via de website: www.
devuurwerkwinkel.nl/lunteren. De 
voorverkoop duurt tot 28 december 
waarna je het in de daaropvolgende 
dagen in de winkel kunt ophalen. 
Alvast benieuwd na de aanbiedingen 
en een gedeelte van het assortiment? 
Kijk dan in het midden van deze krant. 
De vuurwerkwinkel aan Dorpsstraat 
166 is op donderdag 29 en vrijdag 30 
december geopend van 08.00 - 21.00 
en op oudejaarsdag van 08.00 - 17.00. 

Na twee jaar weer een geslaagde Lunteren in Kerstsfeer

Als tuinmaatje met elkaar plezier hebben om de moestuin,pluktuin en de parktuin 
te onderhouden. Vrijwillig, zonder verplichting, maar wel met een ouderwetse 
betrokkenheid. Koffi e, thee, snacks, maar ook groenten uit de moestuin zijn 
vanzelfsprekend. Hou je van dieren dan kun je genieten van de pauwen, kippen 
en kalkoenen op het erf. Af en toe met paard en wagen opstap. 

Ben je een fi tte 55+ die van tuinieren houdt en het fi jn vindt om met een klein 
clubje samen een tuin te onderhouden in Walderveen, bel dan naar 06-21594994.

Tuinvrienden gezocht 

LUNTEREN - Op vrijdag 9 en 
zaterdag 10 december kon na een 
jaar voorbereiden, Lunteren in 
Kerstsfeer, doorgaan! 

De kerstmarkt trapte af op de vrijdag 
met de kindermiddag, ’s avonds 
was er voor het eerst de Lunterse 
LichtjesTocht waarbij versierde 

wagens een tour door het dorp maakte 
en als afsluiting op ’t Nieuwe Erf een 
‘KerstBal’ waarbij er ook groot scherm 
in ’t Erfhuus hing voor het WK. 
Zaterdag startte de dag, buiten was 
droog, guur, maar gezellig. Binnen 
was het aangenaam met een gezellige 
warme sfeer. Op de sfeervolle markt 
stonden ruim 50 kraampjes waarbij 
allerlei artikelen werden aangeboden. 

In ’t Erfhuus was traden diverse 
koren & dans op en tot 21:00 was er 
een gezellig samenzijn op ’t Nieuwe 
Erf. De organisatie van Lunteren 
in kerstsfeer kijkt trots, tevreden 
en dankbaar terug op een zeer 
geslaagde kerstmarkt. Zij danken álle 
helpende handjes en tomeloze inzet 
van vrijwilligers en de enthousiaste 
bezoekers van de markt.
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49
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(Aanbiedingen geldig in week 50 - Maandag 12 dec t/m zaterdag 17 dec )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Jonge kaas €9.50kilo

€1.
Achterham
Paprika gehakt

€1.

Coburger rauwe ham

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.

€2.

100 gram

100 gram

     450 gram

100 gram

Rundvlees-, ei-, of zalmschotel €4.99
 900 gram
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FAMILIEBERICHTEN

 

  
“Van het concert des levens 

 heeft niemand een program” 
 
 
 
 

 
Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden  
van ons voormalig lid 

 
Evert van den Brand 

 
op de leeftijd van 81 jaar. 

 
Hij is vele jaren betrokken geweest bij onze vereniging. 
Eerst als musicerend lid en later als lid van de 
vriendenkring en trouwe supporter van de orkesten. 
Zijn inzet, motivatie en belangstelling voor onze 
vereniging zal altijd bij ons in diepe herinnering blijven. 
  
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te 
dragen. 

  
Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ 

  
Lunteren, 4 augustus 2022 

Woensdag 10 augustus 2022

Alles bij ons vers van het mes:

Jonge komijnekaas €9.98
per kilo

€1.25Halfvolle vanille yoghurt liter

€2.98Tonijnsalade  200 gram

€1.99Houten wasknijpers 50 stuks

(Aanbiedingen geldig in week 33 - maandag 8 aug. t/m 13 aug.)
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

€15.95Bildstar aardappelen 20 kilo

€12.95Frieslanders 20 kilo

€4.98Doré 5 kilo

€1.49Opperdoezer ronde kilo

Vers gesneden:
Gegrilde worst 100 gram €1.39

Gebraden rosbeef 100 gram €2.25

Gebraden spekrollade 100 gram €1.69

500 gram €4.99K&G koffie snelfilter

Bij ons ook verkrijgbaar:inmaakzout - weckringen.

32 rollen €10.99Edet comfort toiletpapier
€9.95Wespenvanger ook wespenspray

Ola viennetta

Tonijnsalade

€2.49
750 ml

zwarte kip advocaat
Hertog slagroomijs
Aardbei-, citroen-, of chocolade-ijs

98€2.200 gram

€4.29
       500 ml

  900 ml €2.98

900 ml €2.98

kant en klaar maaltijden, download de bestellijst op onze website 
groot assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten

wij verzorgen uw bedrijfskantine

uw
afscheid
 regelt u 
niet alleen 
 voor uzelf

Rinske Blok - van Middendorp

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

Hofrust

‘n Beetje
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

A.M. van Silfhout
Arie

H. van Silfhout-Leenders
Piet en Fenny
Arie en Chantal 

Spoorstraat 17
6741 DE  Lunteren 

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In alle rust heengegaan

BOERDERIJ AUTOMAAT
Familie Minnen

Onze producten vindt u in 
ons automaat aan de weg: 

Lunterseweg 57, Ede

zuivelproducten
aardappelen
kalfsvlees
zalmfilet
honing
eieren
kaas
uien

Nu ook verse zuivelproducten van:

Onze producten vindt u in 
ons automaat aan de weg: 

Lunterseweg 57, Ede

Ook dit jaar zijn wij 
weer open voor de feestdagen!

½ liter bak ijs: € 6,00  -  1 liter  bak ijs: € 12,00
ijstapas (garnering voor op het ijs): € 4,50

Bestel voor woensdag 21 dec.
Wij zijn open met de winkel op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 december, van 10.00 - 16.00 uur

Bestellen kan naar:
portofinolunteren@gmail.com

De smaken ijs zijn:
Cookies
Yoghurt/aardbei
Portofino

Mon chou
Pistace
Aardbei
Porto kirsch (kersen)

Citroen (ook lekker voor een spoon)

In liefdevolle herinnering

Gert van de Lagemaat
27 januari 1956  8 november 2022

Lieve mensen, familie en vrienden,
dank dat jullie er voor ons zijn.

Dineke

Gert Jan en Elsemiek
Thijn en Job
Liesbeth en Wouter
Joris
Anne en Erik-Onno
Folkert

Lunteren, december 2022

Van de Echte bakker
Ontbijtkoek 98€2.



Dilemma-democratie 

De scheidend vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
Hubert Bruls doet in zijn afscheidsinterview een suggestie over regelgeving van 
de overheid en de frustraties bij de samenleving. Ik zou daar aan willen toevoegen 
ook de gemeente soms. Wij kunnen ons nu eenmaal niet zoals de baron van 
Münchhausen aan de eigen haren uit het moeras trekken.

Waar gaat het over? Als je de ene regel of beleid volgt dan verzet zich daar een 
andere regel en of het beleid tegen. Dat is de knoop bij bijvoorbeeld stikstof en 
woningbouw. Een concreet voorbeeld: Een heleboel mensen kunnen geen woning 
huren of kopen omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. Ik laat maar even 
voor dit voorbeeld de hoogte van de woningprijzen buiten beschouwing. Die zijn 
wel mede zo hoog omdat woningen schaars zijn.

We willen vervolgens mogelijk maken dat er meer woningen gebouwd worden 
om de woningzoekenden te helpen. Dan zijn er vervolgens ook regels die 
woningbouw belemmeren, dat kan natuur zijn, voor het gemak in dit voorbeeld 
gebruik ik alleen natuur en stikstof. Wordt er in meerderheid een beroep gedaan 
op de belemmerende regel dan gaat de woningbouw niet door. Of het kan ook dat 
wanneer een meerderheid voor woningbouw is, de rechter er op vordering van 
iemand een stokje voor steekt. Geen woningbouw dan dus en de woningzoekende 
kan niet geholpen worden. Die zegt vervolgens: dat ligt aan de overheid, want die 
heeft die belemmerende regel nou eenmaal gemaakt. Dat is ook niet uit te leggen, 
de woningzoekende heeft gelijk.

Wat zegt Bruls nu daarover? Die zegt: leg het probleem helemaal voor aan de 
bewoners, dat wil zeggen het voor- en nadeel. Dus als je woningen wilt dan zul 
je in moeten leveren op natuur. Het argument van we moeten meer woningen 
bouwen, maar niet hier, kun je overal gebruiken. Woeste gronden zijn er niet 
meer. 
De ruimte die woningen innemen gaan 
altijd ten koste van natuur. Volgens 
hem zou er dan meer begrip voor 
een oplossing zijn omdat de mensen 
de afweging van de overheid zien. 
Ja, er wordt wat ingeleverd, maar die 
woningzoekende wordt geholpen. 
Of je zegt we nemen dat tekort aan 
woningen voor lief. De mensen staan 
nog langer op de lijst, want de natuur 
gaat voor alles. 

Was de politiek er niet voor om 
dilemma’s te slechten..?

Woensdag 14 december 2022 pagina 03
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Hoe dan?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer muziek in de klas, scholenproject KNA Lunteren

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

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

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

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

Vervolg gebiedsagenda’s gemeente Ede

Afgelopen maanden heeft gemeente 
Ede u benaderd om mee te denken 
over de komende gebiedsagenda’s. 
In die agenda’s staan de belangrijkste 
doelen om ervoor te zorgen dat u fijn 
in uw buurt of dorp kunt leven. Graag 
praten we u bij over welke stappen die 
de gemeente nu neemt.  

Wijkteamleden zijn in Ede, Ede-Zuid, 
Veldhuizen, Kernhem en de dorpen 
met u in gesprek geweest. Tijdens 
koffieochtenden, inloopspreekuren 
en thematafels hebben is met 381 

inwoners gesproken. Daarnaast 
organiseerde de gemeente in november 
bewonersbijeenkomsten, waarbij 195 
inwoners vertelden over kansen voor 
leefbaarheid in de wijk/het dorp. 
Daarnaast hebben maar liefst 621 
inwoners de digitale enquête ingevuld. 
Op dit moment is de gemeente druk 
bezig alle informatie op een rij te 
zetten. Daarna maakt de gemeente 
van deze informatie de doelen om 
samen aan te werken. Als alles 
volgens planning gaat, zijn in maart de 
definitieve gebiedsagenda’s klaar. 

Onderweegs & De Groot en Van de Water worden ODG Accountants en Adviseurs 

REGIO - Onderweegs & De Groot 
Accountants en Adviseurs gaat vanaf 
1 januari samen met Administratie- 
en Belastingadviesbureau van 
de Water. De nieuwe naam van 
de organisatie zal zijn ODG 
Accountants en Adviseurs.
 
Robert van Dijk en Jan de Groot, 
partners van ODG, gaan in de nieuwe 
situatie samen met Niels van de Water 
de directie voeren. “Door de bundeling 
van onze krachten hebben we alle 
expertise in huis”, aldus Van Dijk. “Van 

administratie en salarisverwerking tot 
bedrijfs- en fiscaal advies. Daarnaast 
ondersteunen we veel ondernemers 
rondom personeelszaken en juridisch 
advies. En ons ODG AgroTeam, 
onder leiding van Gerjan Smit, is 
gespecialiseerd in complete advisering 
voor agrarische ondernemingen. 
Denk aan fiscale en juridische zaken, 
bedrijfsovernames en optimalisatie 
van rendement.” 
 
Lokaal betrokken
ODG Accountants en Adviseurs 

gaat werken vanuit het pand waar 
nu Onderweegs & De Groot al is 
gevestigd, namelijk aan de Boslaan 
21. Het kantoor blijft samenwerken 
met ODG Staerk Accountants en 
Adviseurs in Barneveld. “Fantastisch 
om vanuit Lunteren en Barneveld 
sterk vertegenwoordigd te zijn in 
de regio Foodvalley”, vindt Van de 
Water. “Vanuit lokale betrokkenheid 
bedienen we het mkb en grootzakelijk. 
Ik kijk uit naar de samenwerking met 
Jan, Robert en de andere collega’s bij 
ODG.” 

DE VALK – Leerlingen van de 
School met de Bijbel De Valk zijn in 
de afgelopen weken weer heel druk 
geweest met het inzamelen van geld 
voor Bartimeus. Deze stichting zet 
zich in voor blinden en slechtzienden. 

Met elkaar hebben leerlingen van 
de Valkse school het mooie bedrag 
van € 1790,10 opgehaald. Op de 
foto de winnaars (meer dan € 50,00 
opgehaald) van de groepen. Het betrof 
de jaarlijkse najaar actie van de school.

Valkse school in actie voor Bartimeus

Gemeente Ede verhoogt inkomensregelingen
REGIO - In 2023 krijgen minima 
een hogere tegemoetkoming van 
de gemeente Ede. Het College 
van B&W heeft hiertoe besloten 
omdat de kosten voor inwoners 
blijven stijgen door de inflatie en 
de hoge energieprijzen. "Hiermee 
sluiten onze regelingen beter aan 
bij de huidige prijzen, waardoor de 
financiële situatie van inwoners niet 
nog meer in gevaar komt", aldus 
wethouder Karin Bijl (armoede en 
schulddienstverlening).

Sporten en meedoen aan het 
maatschappelijk leven moet voor 
iedereen mogelijk zijn, vindt het 
college van B&W. De tegemoetkoming 
voor de zwemles wordt daarom 
verhoogd, omdat de kosten daarvoor 
flink zijn gestegen. 

Ook kunnen inwoners met een 
minimuminkomen een hogere 
bijdrage krijgen voor lidmaatschap 

van een sportvereniging of 
toegangskaarten voor theater of 
muziek. Daarnaast verhoogt Ede 
het bedrag van het Kindpakket, dat 
bestaat uit verschillende vergoedingen 
(bijvoorbeeld voor fiets of laptop) voor 
kinderen op het basis- en voortgezet 
onderwijs.

Huishoudens met schulden
Niet alleen de bijdrages gaan 
omhoog, ook komen meer inwoners 
in aanmerking voor de regelingen. 
Wethouder Bijl: "Huishoudens die een 
schuldentraject volgen bij gemeente 
Ede kunnen vanaf 1 januari ook een 
tegemoetkoming in de kosten voor 
maatschappelijke participatie bij 
de gemeente aanvragen. Voor deze 
groep mensen is het nu erg lastig om 
financieel rond te komen. Met de 
verruiming stellen we ook hen in de 
gelegenheid om actief mee te blijven 
doen en deel te nemen aan onze 
samenleving."

Brede aanpak
De verruiming van het minimabeleid 
past in een bredere aanpak van de 
gemeente Ede om financieel kwetsbare 
huishoudens te ondersteunen. “Zo 
hebben we kortgeleden een aanpak 
energiearmoede ontwikkeld. Hiermee 
helpen we onze inwoners om 
minder energie te gaan gebruiken. 
En minder energieverbruik betekent 
ook lagere kosten”, stelt wethouder 
Bijl vast. Bespaarhulpen en 
energiecoaches adviseren huurders én 
woningeigenaren over mogelijkheden 
om energieverbruik te verlagen. Dat 
kan gaan over woongedrag, maar 
ook over aanpassingen in of aan het 
huis. Ook werkt gemeente Ede samen 
met allerlei organisaties in Ede om te 
zorgen dat inwoners met geldzorgen 
weten welke hulp er is, hoe ze die 
kunnen aanvragen en wie kan helpen 
bij het aanvragen. Alle informatie over 
hulp bij geldzorgen vindt u op www.
ede.nl/geldzorgen.

V.l.n.r. Niels van de Water, Robert van Dijk en Jan de Groot.                

Vorige week heeft Bouwbedrijf Nap de binnenwanden van de Deka Markt in Lunteren geplaatst.
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Geldig in week 20
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 mei 2021

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING
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Spaar nu alle
20 Kruiden Sje�es.
Kweek je eigen kruiden en laat zien wie de Sjef is.
Van zondag 1 september t/m zaterdag 5 oktober 
2019 ontvang je bij elke 15 euro aan boodschappen* 
een gratis Kruiden Sje�e. Kijk voor lekkere recepten 
en de actievoorwaarden op plus.nl/sje�es

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49
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Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00
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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
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1111111

1111111
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romige yoghurt 
Alle bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

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

11111111111
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Alle varianten
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Alle enkelpakken à 500 gram,
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10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99
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1111111

1111111
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11111111111
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2e
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PRIJS
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of Duc de 
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Alle flessen à 75 cl

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

Vin De France 

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
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Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS
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1111111

1111111
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Alle bekers à 450 gram

11111111111
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Alle varianten
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Aroma Rood Filterko£e, 
2 pakken à 500 gram 

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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plus.nl

do vr za
11 nov 12 nov 13 nov WEEKENDPAKKERS

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST
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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 |    

plus.nl Openingstijden: ma - zo - 

 

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

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

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

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

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

KRUIDEN 

SJEFFIE

1 KRUIDEN SJEFFIE

1

PLUS 
Pangasiusfi let
Citroen-dille of tuinkruiden
Schaal 270 gram

4.00

Per schaal

3.49

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

2.05 1.53
De actieprijzen variëren 
van 1.16 - 2.31

25%
KORTING

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

4.99 3.74
Actieprijzen variëren van 3.74 - 8.99

KRUIDEN SJEFFIE

1

25%
KORTING

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

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

GRATIS

van 2.19 - 2.99

KRUIDEN 
SJEFFIE

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

Glen Talloch Whisky
Per fles à 1 liter 

Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

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

Hertog Jan Pils
Per krat 24 flesjes 
Hertog Jan Pils

Per stuk

14.99
Per stuk

16.99
Per stuk

11.49

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

Per stuk

6.99

plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2018

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

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

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

Per sixpack

3.29

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

Glen Talloch Whisky Floryn Jonge Jenever
Per fles à 1 liter

1111
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Geldig in week 11
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11/19 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle 
supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de 
totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

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

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

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

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

1.35 0.67
De actieprijzen variëren van 0.64 - 1.37

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

50%
KORTING PLUS Nederlandse 

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

6.58   3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.35 

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

2.50 1.25
De actieprijzen variëren van 0.89 - 1.25

1+1
GRATIS

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

5.70 2.85
De actieprijzen variëren van 2.79 - 3.99

Alle Garden Gourmet Vleesvervangers

1+1
GRATIS

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

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.75

1+1
GRATIS

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

2.98 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.69

PLUS Wiener schnitzel
Pak 4 stuks

1+1
GRATIS

PLUS 
Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

PLUS Verse frites
Zak 700 gram, uit de koeling

2.19 

Per bak  

    1.49
0.97 

Per zak  

    0.79
4.63 

Per pak  

    3.99

11.78 - 12.98 

2 stuks

    7.99   
1+1
GRATIS

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

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

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

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

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

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

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

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

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

Lekker bij 
de kerstbrunch.

1.29 - 2.09 

Per stuk  

    0    0..9999   
TOT 53% KORTING 

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

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

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

Kerstcadeautje:
Gratis bezorging!

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

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

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

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

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

Kortingscode*

KERST

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 
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 Milner
   Kaas 30+ plakken
   Alle pakken à 150-175 gram   

Karvan Cévitam
   Alle bussen à 50-60 cl, combineren mogelijk   

Geldig in week 50
zondag 11 t/m zaterdag 
17 december 2022

 1 1++11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

 1 1++11
    GRATIS   

50/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

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

22

Unox Soep
Alle zakken à 570 ml, 
combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. Unox Hollandse 
erwtensoep, 2 zakken à 570 ml

6.30 3.15
De actieprijzen variëren van 2.67 - 4.29

PLUS
Rode- of blauwe bessen of frambozen
Bakje 125 gram, combineren mogelijk
2 bakjes**
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 2 bakjes à 125 gram

5.58 2.29
  De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.89

 Coolbest    Sap 
Alle pakken à 330 ml of 1 liter, 
fruitontbijt
Alle flessen à 750 ml
of smoothie
combineren mogelijk
   2 stuks**
   Bijv. Coolbest Sap mango 
dream, 2 pakken à 1 liter

4.98 2.49
   De actieprijzen variëren van 1.15 - 2.59 

Hertog Jan of Bud 
Krat 24 flesjes à 30 cl
of   Jupiler Pils
 Krat 24 flesjes à 25 cl
    Per krat
   Bijv. Hertog Jan Pils, 
krat 24 flesjes à 30 cl

18.89 14.17
   De actieprijzen variëren van 13.50 - 14.17 

 PLUS
   Zalmfi let of zalmfi let blokjes
  Schaal 175-300 gram

 Ola    Viennetta
Alle dozen à 650 of 750 ml, combineren mogelijk 
    2 dozen**
   Bijv. Ola Viennetta vanille, 2 dozen à 750 ml

7.18 3.59
   De actieprijzen variëren van 3.59 - 3.99 

6.98 – 7.18 

2 bussen  

    4.9999

2.49 - 3.11

  Per 100 gram

22..1919

 1 1++11
    GRATIS   

Hertog Jan of Bud 

14.17
 25%25%
    KORTING   

Kor�ngscode:KERST

GRATIS
BEZORGING

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 17 december 2022.
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Woensdag 14 december 2022

Winter BBQ voor stoere kerels
Willem de Frel

Waarom zou je stoppen met 
barbecueën wanneer vorst en 
sneeuw ons land domineren? De 
stoere kerel trotseert ook sneeuw 
en vrieskou. Weet echter wel dat 
een winterbarbecue iets anders is 
dan een zomerbarbecue op sneakers 
en met de zonnebril op. Je moet je 
wel degelijk hierop voorbereiden 
om te voorkomen dat je eerste 
winterbarbecue niet in het water, of 
beter, niet in de sneeuw valt. 

Kies een geschikte barbecue
Veel goedkope barbecues zijn van dun 
plaatmateriaal gemaakt en dus lastig 
om de temperatuur vast te houden. 
Kies voor een barbecue met dubbele 
wanden, nog beter, kies voor een 
keramische Kamado, dan heeft de 
koude geen invloed op de temperatuur. 
Vanzelfsprekend heb je in de winter 
ook een deksel nodig voor de juiste 
temperatuur. 

Waar zet je de barbecue neer?
Zoek een plekje uit de wind, als het 
minus 12 graden is moet je heel wat 
meer energie creëren in de barbecue 
dan wanneer het plus 25 graden is. 
Hou er rekening mee dat je dus veel 
meer tijd nodig hebt om de gewenste 
temperatuur op te bouwen. Gas is 
geen aanrader kijk uit voor opgehoopt 

gas onder de deksel bij het aansteken 
kan een vuurbal ontstaan waardoor 
je gezicht er ineens een stuk minder 
leuk uitziet. Zorg evengoed voor een 
emmer water op gepaste afstand naast 
de barbecue en controleer regelmatig 
of er geen ijslaag op de emmer komt 
te staan. Flinke schep zout in het water 
doet wonderen, wel goed roeren. 

Lampen aan
Met een paar tuinfakkels ga je het 
niet redden, je kunt de gaarheid van 
je producten niet goed vaststellen. 
Het licht van een bouwlamp zorgt 
niet bepaald voor een gezellige sfeer. 
Er zijn helmen te koop en een lamp 
erop, maar dat is wel heel rigoureus en 
deze helmen zijn niet goedkoop. Meer 
praktisch is een lampje met een band 
die je om je hoofd kunt doen, dit zal je 
vrouw niet opwinden maar het is wel 
effi ciënt. 

En stoken maar
Omdat je barbecue fl ink harder moet 
werken om op temperatuur te komen 
is het verstandig om een extra zak 
houtskool beschikbaar te hebben. 
Denk je dat de temperatuur oké is, hou 
dan je hand ongeveer 10 centimeter 
boven het vuur als je je hand heel snel 
moet wegtrekken dan kan het vlees 
of de vis erop. Beter is om met een 
klemmetje een digitale thermometer 
boven het vlees te plaatsen. 

Wat gaan we roosteren?
Kies vlees dat snel gaart zoals vis 
of kippenpoten, kippenvleugeltjes, 
sateetjes van varkenshaas. Een paar 
gamba’s doen het ook prima. Wat 
groenten erbij is ook heel smakelijk, 
in het bijzonder groene asperges 
deze zijn in een paar minuten klaar. 
Pompoen is ook een prima optie. Denk 
ook aan champignons en uien, lekker! 
Of tomaten gevuld met rijst of nasi. 

Tips
Natuurlijk hoeft niet iedereen buiten 
te staan, de pitmaster heeft de leiding 
aan het vuur en natuurlijk komen er 
mannen buiten kijken met een biertje 
in de hand al was het alleen maar 
om lekker onnozel te lullen. Kleed je 
goed aan, aan de voorkant is het wel 
warm maar je kont kan fl ink afkoelen, 
doe thermo-ondergoed aan daar zul je 
plezier van hebben. Hou de recepten 
eenvoudig zodat je zelf ook genoeg 
tijd hebt om een gezellige avond te 
hebben. Bovendien kan dan je maatje 
het ook even van je overnemen. 

Zorg voor gereedschap zoals grote 
BBQ  vorken en spatels, een set voor 
het opleggen van rauw vlees en vis 
en een set aan de andere kant van de 
barbecue om de gare producten eraf 
te halen en op de borden te leggen. 
Dit is uiteraard ook voor een zomer 
barbecue aan de orde. 

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |   0318-482485

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

DE SCHAKEL

WWW.LUNTERENAKTIEF.NL  |  0318-482992

INFO@LUNTERENAKTIEF.NL

AANMELDEN ACTIVITEITEN TUSSEN 09.00 -17.00 UUR

WESTHOFFHUIS

UITGELICHT!

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

REPAIR-CAFÉ
Zoals u weet kunt u elke 1e en 3e woensdag van 
de maand in Het Westhoffhuis terecht voor aller-
hande reparaties. Ook als u hulp nodig heeft met 
de digitale (on)mogelijkheden bent u bij het repair-
café aan het goede adres. Loop binnen tussen
14.00-16.00 uur in Het Westhoffhuis. Voor de 
komende periode is dat woensdag 21 december 
2022 en woensdag 4 januari 2023.

NIEUWE RONDE! JANUARI 2023: 
BILJARTCURSUS!
Of je jezelf wilt verbeteren of beginnend nieuwsgierig 
bent naar deze prachtige sport, dat maakt niet uit. 
Onder leiding van Bram Vonhof leer je de basis (en 
meer) van het biljarten in zijn meest pure vorm (libre).
Het is een doorlopende cursus en de groepen komen 
wekelijks bij elkaar. Betaling geschied in blokken van 
10. Om iedereen de juiste aandacht te kunnen geven 
is er maar plek voor maximaal 4 cursisten in een 
groep, wees er dus snel bij! 
Groep 1: maandagavond (19.00-20.00 les; uitloop 
en oefenen tot 21.00 uur). Start 9 januari 2023.
Groep 2: woensdagochtend (10.00-11.00 les; uitloop 
en oefenen tot 12.00 uur). Start 11 januari 2023.
Kosten: € 50,- voor 10 lessen.
Aanmelden: info@lunterenaktief.nl / 0318-482992.

MUZIEK OP SCHOOT 
IN HET NIEUWE JAAR! 

Vanaf maandag 09 januari 2023 is er weer 
10 maandagen op rij* het populaire muziek op 
schoot.
Muziek op schoot is voor kinderen van 0 tot 4 jaar, 
die samen met papa, mama, opa, oma of de oppas 
willen zingen, versjes leren, klankspelletjes spelen, 
eenvoudige instrumentjes bespelen en bewegen op 
muziek. Welke dreumes of peuter vindt dat nou niet 
leuk?
Kosten: € 90,-  per gehele reeks (10x)ineens te 
voldoen, inclusief koffie/thee na de activiteit. 
Mocht u zelf een keer niet kunnen dan mag een 
andere verzorger invallen met uw kind.
Aanvang: inloop vanaf 08.30 uur start 09.00 
tot 09.45 uur.

*) met uitzondering van de schoolvakanties

BINGO – DE GEZELLIGSTE
VAN LUNTEREN IN DE SCHAKEL
Vrijdag 16 december
Gezelligheid voor jong en oud!, met mooie prijzen.
Met lunch: 12.00 uur start lunch € 8,50 p.p.
13.00 uur start Bingo € 5,00 p.p. 

REGIO - Zaterdag 10 december 
2022 heeft het NK teamspringen 
plaats gevonden in de 'Van der 
Knaaphal' in Ede. 

Hier deed een team van DOK Ede 
aan mee dat traint in 't Sporthuus en 
bestaat uit onder andere Lunterse 
deelnemers(sters).  

Zij zijn 2x Nederlands kampioen 
geworden en 1x 2de. Prijzen zijn 
uitgereikt door wethouder Peter de 
Pater.

Lunters succes bij NK teamspringen in Ede

V.l.n.r. Ilse Luttikhuisen, Laura Luttikhuisen, Marlou Kruizinga, Marlies Broekhuis, Janet van den Brink, Demi van 
Herwaarden, Hugo Elzenaar, Micha van Ginkel en Biense Wielstra.
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Traditioneel kunt u ook dit jaar weer 
genieten van overheerlijke oliebollen 
en appelbeignets! De Petrakerk 
organiseert deze actie ten bate van de 
afl ossing van de kerk.

Op zaterdag 31 december kunt u 
tussen 9.30 uur en 11.00 uur terecht 
voor oliebollen en appelbeignets bij 
de Petrakerk, Lunterseweg 25 in Ede. 
Voor de smaak hoeft u het zeker niet 
te laten! Ook dit jaar is het bakken 

van de oliebollen en appelbeignets 
overgelaten aan specialisten.  Voor 
10 oliebollen betaalt u €9,- en voor 5 
appelbeignets betaalt u €8,-. Daarnaast 
worden er kruidcake (€5,- per cake) 
en cashewnoten (2 zakjes voor 
€5,-) verkocht.Tot en met dinsdag 
27 december kunt u uw bestelling 
doorgeven via marcovandenbrink@
live.nl of 06-20409907. Zonder 
bestelling is er maar een beperkte 
voorraad aanwezig. 

Petrakerk organiseert actie met 
oliebollen en appelbeignets!

LUNTEREN - Van den Berg 
Tuinmachines  &  Bevestigingsmiddelen 
is gespecialiseerd in de verkoop van 
alle denkbare tuin- en parkmachines. 
Voor onderhoud en reparatie aan alle 
merken tuinmachines bent u aan het 
juiste adres. Particulieren en hoveniers 
zijn ook van harte welkom. 

“Wij zijn offi cieel dealer van 
Husqvarna & Kress, omdat wij enkel 
het beste van het beste willen verkopen 
en daar voor 100% achter willen 
staan,” aldus eigenaar Peter van den 
Berg. Onderhoud vormt een belangrijk 
onderdeel van het bedrijf. “Als een 
hovenier ’s avonds een heggenschaar 
komt brengen, moet deze de volgende 
morgen gewoon weer klaar zijn, zo 
simpel is het. Zonder heggenschaar 
kan hij zijn werk niet uitvoeren.” 
“Waar nodig gaan we naar de klant toe 
om te kijken welke tuinmachine daar 
goed werkt en past. Als je via internet 
koopt, is de prijs misschien lager, maar 

je hebt helemaal geen persoonlijke 
service, “ legt Peter uit.

Winter
In de wintermaanden halen ze de 
tuinmachines op, bieden onderhoud 
aan de tuinmachines en brengen ze 
weer terug naar de klant. 
De robotmaaiers worden de 
wintermaanden bij het  ‘robothotel’ 
van Peter onder gebracht en zodra het 
gras weer gaat groeien worden deze 
weer bij de klant in de tuin geplaatst.
Ze worden nagekeken, krijgen een 
update van de software, ze worden 
weer gepoetst en kunnen weer opladen 
voor het nieuwe seizoen.

Er vindt een verschuiving plaats 
richting het accugereedschap. 
Werken met een op accu aangedreven 
machine biedt veel voordelen. Het 
is lichter in gewicht, geen lawaai, 
geen brandstofkosten, geen snoeren 
en niet de luchtjes zoals bij een 

benzinemachine.
In een showroom vindt u alles op gebied 
van bevestigingsmiddelen (denk 
aan schroeven, bouten, moertjes en 
werkmaterialen). De andere showroom 
is voorzien van tuinmachines, 
tuingereedschappen (denk aan een 
bezem, stratenmakers-gereedschap tot 
een gedegen snoeischaar) en alles voor 
uw beregeningssysteem. 

Ze hebben werkschoenen van het merk 
Baak en voor nu de wintermaanden 
hebben we een nieuwe waterdichte 
werklaars in het assortiment 
gekregen. Zelfs voor de kinderen is er 
tuinmachine speelgoed, zodat u samen 
bv het gras kunt maaien of de struiken 
snoeien.“Het belangrijkste is blije en 
tevreden klanten. Alles begint met een 
eerlijk en gedegen advies!”

Dus kom langs in de showroom en 
werkplaats aan Kauwenhoven 11 te 
Lunteren.

Van den Berg Tuinmachines & Bevestigingsmiddelen
“service & kwaliteit staat hoog bij ons in het Vaandel”

Op maandagavond 19 december (van 
19.00 tot 20.00 uur), dinsdag 20 en 
woensdag 21 december (van 10.00 
tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00 uur) 
en donderdagochtend 22 december 
(van 10.00 tot 12.00 uur) kunt u uw 
kerstkaarten (zonder postzegels) in 
verenigingsgebouw Elim, achter 
de hervormde kerk in Wekerom, 
inleveren. U betaalt het PostNL-tarief 
van 91 eurocent per kaart (of meer 
bij zwaardere kerstkaarten of kaarten 
voor het buitenland).

Uw kaarten worden door vrijwilligers 
voorzien van een stempel of een 
postzegel. Kerstpost met een 
stempel wordt door vrijwilligers 
bezorgd in Wekerom en in veel 

plaatsen in de omgeving. Deze 
actie wordt georganiseerd door de 
zendingscommissie van de hervormde 
gemeente van Wekerom.

De opbrengst willen we dit jaar 
bestemmen voor Kees en Claudia 
Geluk, die namens de Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB) uitgezonden zijn 
naar Costa Rica. Kees Geluk geeft les 
aan het interkerkelijk seminarium daar, 
waar predikanten opgeleid worden. 
Hij ondersteunt ook het theologisch 
onderwijs in Cuba. Claudia Geluk zet 
zich in voor Nicaraguaanse migranten 
en hun kinderen. Dit echtpaar wordt 
door de hervormde gemeente van 
Wekerom fi nancieel ondersteund.
We ontmoeten u graag in Elim!

Eindelijk kan het weer! Na twee jaar van afwezigheid is het weer mogelijk. Het 
fanfareorkest van KNA onder leiding van Erik Kluin geeft in samenwerking 
met gospelkoor Spring onder leiding van Remco Hakkert een kerstconcert op 
vrijdagavond 16 december in de Maranathakerk. 

Het belooft een prachtige avond te worden onder het thema “Share The Joy”. Met 
een afwisselend programma van fanfaremuziek, koornummers en samenzang is 
er voor ieder wat wils passend bij de kerstgedachte. Het concert vindt plaats in de 
Maranathakerk aan de Hertenlaan in Lunteren. Het kerstconcert begint om 20:00 
uur en de deuren gaan om 19:30 uur open. Een kaartje kost 10 euro. Deze zijn 
verkrijgbaar bij: Abito Mode, Van Dijk Kappers en de leden van KNA.

Kerstconcert fanfare KNA en gospelkoor Spring

REGIO - Na 12 jaar onder de vlag 
van Keolis te hebben gereden is 
na een hernieuwde aanbesteding 
met ingang van 12 dec. Transdev 
de nieuwe moedermaatschappij 
waaronder o.a Connexxion valt de 
nieuwe vervoerder van de Buurtbus.

De Buurtbus lijn 505 biedt al meer 
dan 40 jaar de mogelijkheid aan de 
bewoners van de buitengebieden in de 
regio Overberg-Ederveen-Lunteren-
De Valk en Wekerom gebruik te 
maken van het openbaar vervoer.Wij 
als buurtbusvereniging Ederveen-
Overberg en samen met een vereniging 
uit Wekerom  verzorgen met onze 
35 vrijwilligers zes dagen per week 
een         1-uurs dienstregeling tussen 
Overberg en Wekerom.Voor u als 
reiziger verandert er niet veel, de bus 

blijft duidelijk herkenbaar als buurtbus 
u kunt gebruik blijven maken van uw 
ov chipkaart of een kaartje kopen de 
dienstregeling is wat aangepast en 
sluit nu beter aan op de vertrektijden 
van de trein vanaf station Lunteren 
naar Barneveld/Amersfoort.
Beleef het gemak van de buurtbus, 
waar u ook staat langs de route u steekt 
uw hand op en wij stoppen om u mee 
te nemen

Voor de actuele dienstregeling en 
alle overige informatie zie onze 
website                                Mocht u interesse 
hebben om chauffeur te worden op de 
Buurtbus, wij zijn nog op zoek naar 
enthousiaste  mensen die een keer per 
twee weken 4 uur op de bus willen 
rijden rijbewijs B is voldoende.www.
buurtbusederveenoverberg.nl

De Buurtbus heeft een nieuwe vervoerder

Avondschemering op de Veluwe
VELUWE - Avondschemering op 
de Veluwe - Een van de mooiste 
momenten van de dag, het moment als 
de dag afscheid neemt en langzaam 
maar zeker de nacht zijn intrede doet. 

Vroeger noemden ze dat het 
‘tweedonker’, of op z’n Veluws 
het ‘tweeduuster’, het moment 
tussen licht en donker, ook wel de 
‘Oelevlucht’ genoemd, omdat op dit 
moment de uil op jacht gaat. Dan 

weerklinkt zijn oehoe... geluid door de 
bomen van het oude dennenbos, voor 
sommige mensen kan dat dan heel 
angstaanjagend zijn, maar het hoort er 
wel helemaal bij.

In de avondschemering is het altijd 
genieten voor ons buitenmensen, er 
hangt dan een heel bijzondere, bijna 
mystieke sfeer in de natuur. Dan 
veranderen de geluiden, er gebeurt 
gewoon van alles, het kijken wordt nu 

luisteren, terwijl de ene diersoort zijn 
of haar slaapplaats op gaat zoeken, 
gaat de ander juist op pad om zijn 
kostje bij elkaar te scharrelen. 

Reken maar dat er gewerkt wordt in de 
natuur, ook ‘s nachts is er van alles te 
beleven, al zien en horen we het niet 
altijd, het gaat allemaal gewoon door, 
hoe bijzonder toch dit alles!   - Foto: 
©Louis Fraanje Meer natuurfoto’s en 
verhalen op: www.de-veluwenaar.nl

Kerstpostactie in Wekerom



Combineer!
Bijvoorbeeld:

2,5 kg 
kippendijen 

2,5 kg
kipfi let € 40

5 kg
Kippendijen

€ 40

1 kg
Rollades

€ 121,5 kg : € 16

5 kg
KiphaasjesKiphaasjes

€ 40

5 kg
Kipfi letKipfi let

€ 40

 Woensdag voor 23:00 uur besteld, 

donderdagavond geleverd.    

 Iedere donderdag tussen 17:00 en 22:00 

uur gratis bezorgd in Lunteren, 

Harskamp, Wekerom, Otterlo en 

Ederveen.

Afhalen mogelijk op zaterdag tussen 

09:00 en 12:00 uur aan het Hullerpad 13K 

te Lunteren.

Vries in en bespaar 
tot wel 40%!  

Verser dan vers! 

 Minimale bestelbedrag: € 40

 Gratis diepvrieszakjes 

bijgeleverd

Bestel online:
www.kipkanjer.nl

Bestel mee:

Nieuw in de regio!    Ki�  
uw kip-
pakket:
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De man en zijn hobby
‘Zo druk dat het aardig op werken begint te lijken’
LUNTEREN – Naast De Peperbus 
tegenover woonwijk De Molenpol 
bevindt zich de paling- en zalmrokerij 
van Wim Blokland. Wat begon als 
hobby is inmiddels uitgegroeid tot een 
kleine onderneming.

Toch vindt de altijd bedreven Wim Blokland 
dit niet erg. “Op een gegeven moment zit 
je zonder bedrijf en dan is de hele dag op 
de bank zitten ook geen optie,” vertelt de 
62-jarige Wim die voorheen een bedrijf had 
in de verwerking van houtvezels. 

De in Waddinxveen geboren Lunteraan 
begon op 22-jarige leeftijd als krullenjongen. 
“Toentertijd ging ik naar bouwbedrijven toe 
die krullen opvingen in een houtmothok. 
Dan was het gewoon zakken vol scheppen 
en aan veebedrijven verkopen. Zo is toen 
mijn bedrijf ontstaan,” vertelt Wim over zijn 
voormalige onderneming die hij later heeft 
verkocht. 

Begin
Het geld van de overname investeerde 
hij in vastgoed, wat tot op heden zijn 
hoofdinkomen is. “Alle klusjes die in en 
rondom de huurpanden gedaan moeten 

worden probeer ik zoveel mogelijk zelf te 
doen,” vertelt Wim. Naast die klusjes begon 
hij in 2020 hobbymatig paling en zalm te 
roken. Eerst voor zichzelf maar later ook 
voor familie en vrienden. “Op een gegeven 
moment wordt dit te groot en heb ik besloten 
om mij te laten inschrijven bij de KvK.”

Maar Wim is niet iemand van half werk, dus 
besloot hij het professioneel aan te pakken. 
“Toen heb ik door een reclamebureau uit 
Barneveld een logo laten ontwerpen en een 
site laten maken.” Hieruit is ook de naam ‘De 
Molenpol’ ontstaan dat afgeleid is van de 
woonwijk tegenover Wim zijn huis. Samen 
met zijn echtgenote Herma staat Wim ook 
op zomer- en kerstmarkten, waarbij hij de 
paling ter plekke rookt en zijn vrouw de 
verkoop doet.

Smaak
De paling die Wim verkoopt komt niet 
uit het IJsselmeer maar haalt hij bij een 
palingkweker. “Die paling is voor mij 
makkelijker rookbaar, want die hebben 
gelijkere maten. Kweekpaling wordt ook in 
een gecontroleerde omgeving met schoon 
water grootgebracht, terwijl zo’n wilde paling 
vol met zink of lood kan zitten,” legt Wim uit 

over zijn keuze voor kweekpaling. De zalm 
die Wim gebruikt komt ook van de kweek. 

Naast de herkomst van paling en zalm is 
het bereidingsproces ook bepalend voor de 
smaak. “Met zalm strooi je ze eerst in met 
zout en kruiden en doe je er wat wijn bij en 
nog een paar dingen. Dan laat je ze een half 
uur liggen en spoel je ze schoon. Vervolgens 
wacht je een nachtje en dan doe je ze in de 
rookoven. Eerst stook je ze droog en dan 
laat je de rook erbij. Net zolang tot dat ze 
goed zijn.  Ik heb wel een tempratuurmeter 
als hulpmiddel maar het is ook vooral een 
beetje fingerspitzengefühl,” legt Wim uit 
over het proces.

Kerstgeschenken
Sinds dit jaar verkoopt Wim ook gerookte 
paling en zalm geheel in stijl verpakt als 
kerstgeschenk. De laatste weken ziet Wim 
de vraag dan ook flink toenemen. Zelfs 
zo erg dat hij tot aan de kerst vol zit. “Ik 
heb een paar weken geleden geflyerd op 
industrieterreinen in Lunteren en Ede. Daar is 
behoorlijk wat uitgekomen,” vertelt Wim die 
aan sommige bedrijven wel meer dan 100 
pond zalm heeft verkocht. Over de toekomst 
van zijn paling- en zalmrokerij is hij dan ook 

nog niet helemaal uit.

“Moet het nou je hobby blijven of je werk 
worden? Als je er verder in wilt gaan dan 
moet je meer omzet krijgen, zodat je ook 
van die automatische machines kan kopen. 
Maar daar moet ik nog weleens heel goed 
over nadenken, want eigenlijk vind ik het wel 
goed zo,” sluit Wim af.

Benieuwd naar Wim zijn assortiment? Kijk 
dan op www.demolenpol.nl

Wim met de zalm voor de kerstgeschenken.

Wim maakt het hout gereed voor de rookoven.



Jongbloed Vuurwerk - Dorpstraat - 166Lunteren - T: 0318-482490

Vuurwerkwinkel 
geopend op

29/30/31 dec.
Voorverkoop tot 28 december: online te bestellen via 
www.devuurwerkwinkel.nl/lunteren of via de qr-code.
Volledige folders verkrijgbaar in de winkel

Openigtijden in de winkel: 29 en 30 van  
08:00 - 21:00 en 31 van 08:00 tot 17:00
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Vuurwerkwinkel 
geopend op
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Voorverkoop tot 28 december: online te bestellen via 
www.devuurwerkwinkel.nl/lunteren of via de qr-code.
Volledige folders verkrijgbaar in de winkel

Openigtijden in de winkel: 29 en 30 van  
08:00 - 21:00 en 31 van 08:00 tot 17:00
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Van onze “winst” verzorgen wij een gratis kerstmenu voor onze Oekraïense medeburgers op 7 januari.

Kerstmenu
Tussen 21 december en 26 december
zijn wij alleen open voor ons heerlijke

4-gangen

www.aantafellunteren.eu06 580 12 579 reserveringen@aantafellunteren.euBel: of mail:

Van 21 t/m 26 december  17.00 – 19.00  | 19.15 – 21.15.  Alleen op reservering.  Het zou ons helpen als u vooraf  uw keuzes doorgeeft.
 Op 20 december en 27 december t/m 1 januari zijn wij gesloten. 

Aanschuiven bij anderen: € 26 pp
Eigen tafeltje: € 28,50 pp

Keuze uit de volgende voorgerechten:

Zalm soep in een broodje
Broccolisoep in een broodje 

Bruschetta van gerookte zalm: met romige dille en komkommerdressing

Keuze uit de volgende tussengerechten:

Rundvleessalade met pittige dressing
Kabeljauwsalade met saffraansaus

Mexicaanse salade met pittige dressing (vegetarisch)

Keuze uit de volgende hoofdgerechten:

Geroosterde eend met rode wijnsaus van eend reductie en knolselderijcrème
Pompoenrisotto met of  zonder garnalen / Pompoenrisotto met blauwe kaassaus  (vegetarisch)

Keuze uit de volgende nagerechten:

Passievrucht custard taartje met mango ijs, cookie crumble and meringue

Vegetarische pastei van zoete aardappelen en champignons

Blondie van witte chocolade, walnotenijs en blauwe bessen
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Willem de Frel

Chris en Jeanine van Maanen wonen al 25 jaar in 
Lunteren. Ze hebben een gezinshuis en een stichting 
voor internationaal jongerenwerk. Chris zegt dat deze 
activiteiten vanuit passie zijn geïnitieerd. Sinds bijna een 
jaar hebben zij een bijzonder restaurant geopend in het 
voormalige pand van slager Van de Veen. 

is ook ons geloof, we zijn op de wereld om dienstbaar te zijn 
aan mensen die minder kansrijk zijn.” 

Vanuit passie
Dat ‘Aan Tafel’ een initiatief is dat tevens vanuit passie is 
ontstaan moge duidelijk zijn. De naam maakt al meteen 
duidelijk dat het gaat om een restaurant, er zijn 35 zitplaatsen. 
Zoals de website vermeldt is het een restaurant met ‘mooie 
mensen’, meerdere internationale vrijwilligers, soms kansarme 
jongeren. Hier gaan ze samen koken en serveren.
Het menu is verrassend en gevarieerd met vis-, wild- en 
vleesgerechten, vegetarische gerechten ontbreken evenmin. 
De dessertkaart telt maar liefst negen toetjes waarvan diverse 
‘huisgemaakt’. Naast de jongeren, in dienst of als vrijwilliger, 
werkt zoon Max als geschoold kok mee en ook een kok die 
uit Macedonië komt en tien jaar ervaring heeft. 

Uitbreiding menukaart
De menukaart is behoorlijk uitgebreid maar er worden 
binnenkort nog vijf voorgerechten en een aantal desserts 
toegevoegd. De reden is dat al veel mensen regelmatig 
hier komen eten en dan wil je de gerechten ook afwisselen. 
Daarbij zijn de prijzen aangenaam laag. 
Voor ontbijt, lunch en diner kun je bij ‘Aan Tafel’ terecht.

Bier en wijn
De bierkaart telt diverse speciaal bieren met maar liefst acht 

bieren van de lokale Heidebrouwerij. Behalve huiswijnen 
toont de kaart ook zeven witte en rode wijnen van het 
Argentijnse huis Salentein van wijlen Mijndert Pon, van het 
familiebedrijf Pon, importeur van onder andere Volkswagen, 
Audi, Skoda en Porsche. 

High Tea
High Tea voor slechts € 15,-- per persoon, op basis van 
vier personen. Met vier zoete dingen, zoals smoothie van 
vers fruit, Appeltaart en cheescake, brownies, macarons 
en muffins. Hartig: soepje van de dag, wrap met zalm en 
roomkaas, bruschetta, kaas met pesto. En toe: Mango ijs, 
diverse chocolaatjes en bonbons. 

High Beer
Voor € 15,50 per persoon met 10 overwegend hartige 
lekkernijen.

High Wine
Voor € 17,50 per persoon met maar liefst twaalf lekkernijen.

Overnachten kan ook
‘We hebben drie hostel kamers voor twee personen met 
stapelbedden, voor bijvoorbeeld fietsers op de Veluwe. De 
tarieven die wij voor slapen en ontbijt hanteren zijn ook laag’. 

Kortom een openbaring met veel verrassingen. 

Zie ook: www.aantafellunteren.eu 

Aan Tafel, restaurant voor ontmoeting en gezelligheid

Chris en Jeanine van Maanen.

Het is een sociaal restaurant dat zoveel mogelijk dienstbaar 
is aan de Lunterse gemeenschap. Chris: “Dat vullen we op 
verschillende manieren in, naast buitenlandse jongeren die 
hier ervaring in de horeca opdoen hebben we ook jongeren 
met afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld jongeren met 
een PGB of een Wajong uitkering, deze laatste groep mag 
niet werken maar wel vrijwilligerswerk doen. De jongeren 
komen onder andere uit Egypte, Azerbeidzjan, Georgië en 
uit nog meer landen. Wij zijn geaccrediteerd door de IND 
en kunnen zo heel makkelijk een visum voor deze jongeren 
krijgen voor de periode van een jaar.  Wij investeren zoveel 
mogelijk van de inkomsten in sociale projecten. Bijvoorbeeld 
de verdiensten uit het kerstdiner dit jaar besteden we aan 
een gratis kerstdiner op 7 januari voor Oekraïners, de datum 
waarop zij het orthodoxe kerstfeest vieren. We hebben hen 
eerder ook al aan tafel gehad. Sowieso kunnen mensen hier 
iedere middag van 14.00 tot 17.00 hier binnenkomen voor 
gratis koffie en thee. Mensen schuiven bij elkaar aan tafel 
en zo zijn we ook een verbindende factor voor mensen die 
eenzaam zijn of zich alleen voelen. Ook dagbesteding is aan 
de orde voor mensen die opgevangen moeten worden, die 
kunnen hier knutselen of een spelletje doen. Onze drijfveer 

Het interieur van restaurant Aan Tafel.
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Kerstmarkt Ederveen bij Dorpshuis De Zicht

Winterfair bij Kulturhus Wekerom 



Ben jij jong en enthousiast? Kom op zaterdag kijken of 
aluminium bewerking bij jou past!

Wat bieden we jou?
� Leuk werk op zaterdag en in de vakantie
� Werken in een jong & enthousiast team
� Een goed salaris
� Een fulltime baan
� Doorgroeimogelijkheden
� Opleidingsmogelijkheden (certificaten: heftruck, BHV, VCA)

Kom jij ons team versterken? Bel Rick Hardeman op 
0318 - 21 00 00 of mail naar rick.hardeman@cofac.nl. 

Kijk op onze website voor meer vacatures.

www.cofac.nl

WIL JIJ DE ZATERDAG VRIJ?

Assembleren Walsen Bewerken Heftruck rijden

Wil je leren:

Zet je (klein) kind aan het werk!



Foto’s zijn gemaakt:
zaterdagmiddag
10 december 2022

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

het KIJKEN bezien
Lunteren in Kerstsfeer (zaterdag 10 december 2022)



VACATURE

VOERSYSTEMEN VAN DE TOEKOMST
www.sieplo.nl

A   De Stroet 2  6741 PT Lunteren

T   0318 693 691     E   info@sieplo.nl

Word jij onze nieuwe collega?

www.sieplowerkt.nl

SIEPLO zoekt een

Supply Chain Manager

SIEPLO is fabrikant van 
innovatieve voersystemen 
voor de veehouderij.

We verkopen onze voersystemen 
door heel Europa én daarbuiten. 
We zoeken een gedreven collega 
die ons helpt onze kwaliteits-
eisen iedere dag waar te maken.

Past het bij je:
 Om vooruit te kijken in een wereld waar componenten 

schaars en levertijden grillig zijn;
 Scherp te zijn op kwaliteit van binnenkomende onderdelen;
 De spareparts voor onze klanten en dealers te beheren 
 en te versturen;
 De voorraad te optimaliseren;

En heb je affiniteit met techniek? 

Solliciteer dan direct!
Mail naar info@sieplo.nl of bel Jan Siebelink op 06 135 05 119.

Die zorgt dat de inkomende en uitgaande goederenstroom 
van A tot Z goed verloopt.

M O L E N P A R K W E G  1 0  |  6 7 4 1  Z R  L U N T E R E N  |  0 3 1 8  -  4 8  2 9  1 6
I N F O @ S T R O O M B E R G M A K E L A A R D I J . N L  |  W W W. S T R O O M B E R G M A K E L A A R D I J . N L

WIJ WENSEN U GOEDE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2023!

Nadat wij online onze huisstijl
al een upgrade gegeven hadden,
is deze nu ook doorgevoerd
op onze borden.

Heeft u er al een zien staan?

We danken u voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen periode
en in 2023 staan we graag weer voor u klaar.

Onze nieuwe huisstijl
is nu overal te zien.
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Wo 14 december, 13.00-17.30 uur 
KERSTMARKT 
met midwinterhoornblazers 
In Goede Aarde, Doesburgermolenw. 8 
_______________________________ 
Wo 14 december, 19.00-21.00 uur 
MANTELZORGTREFPUNT 
JAARAFSLUITING 
Vd Duijn v Maasdamstr. 16 
www.mantelzorgtrefpunt.nl 
_______________________________ 
Wo 14 december, 19.30 uur 
DORPSRAAD 
Algemene Leden Vergadering 
Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 
_______________________________ 
Wo 14 december, 19.30 uur 
KERSTSTUKJES MAKEN 
Zelf bakje, versiersel en oase 
meenemen 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
_______________________________ 
Do 15 december, 14.00 uur 
Workshop KERSTSTUKJES MAKEN 
Vooraf opgeven 
De Zicht, Marktplein 10, Ederveen 
_______________________________ 
Do 15 december, 19.30 uur 
Filmavond PRINCE OF MUCK of 
THE TRUFFLE HUNTERS 
Witte Kerkje, Dr. Kimmijserlaan 28 
www.vrijzinniglunteren.nl 
_______________________________ 
Vr 16 december, 12.00 uur 
KERST BINGO EN LUNCH 
De Schakel, Schaepmanstraat 58 
_______________________________ 
Za 17 december 
KERSTSHOW 
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1 
_______________________________ 
Za 17 december, 13.30-15.30 uur 
Demonstratie dag GLASKUNST 
Van hedendaagse kunstenaars. 
Museum Lunteren, Dorpsstraat 55 
www.museumlunteren.nl 

_______________________________
Za 17 december, 18.45-21.00 uur 
BOSUILENEXCURSIE 
Natuurcentrum Veluwe, Groot 
Ginkelseweg 2a, Ede 
_______________________________ 
Za 17 december, 19.30 uur 
KERSTCONCERT 
IKK De Regenboog 
Mannenensemble Yaron 
Oude Kerk, Dorpsstraat 59 
_______________________________ 
Ma 19 december, 16.00-19.00 uur 
Kerst-STALL KERSTMARKT 
Tevens mogelijkheid tot doneren van 
muziekinstrumenten. 
Odensehuis, Verbindelaarsw. 138, Ede 
_______________________________ 
Wo 21 december, 14.00-16.00 uur 
Vr 23 december, 15.00-17.00 uur 
NIEUWJAARSWENS  
Uitvinden, Bouwen, Programmeren 
Westhoffhuis / Bibliotheek 
www.digi-lab.org 
_______________________________ 
Vr 23 december, 19.30 uur 
VOLKSKERSTZANG  
LEGER DES HEILS 
Muziekkorps en zangkoor 
50I50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66 
_______________________________ 
Ma 26 december, inloop vanaf 15.00u 
KERST-INN 
Warmte en gezelligheid bieden aan 
mensen bij wie het er naar uit ziet dat 
ze de kerstdagen alleen zullen 
doorbrengen. 
Om 15.00 uur staan de deuren open 
voor een vrije inloop voor koffie of 
thee. De inloop is vrij maar voor het 
diner is het noodzakelijk dat u zich 
opgeeft.  
Uiterste aanmelddatum 16 december. 
Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 
_______________________________ 
Di 27 december 
MIDWINTERWANDELING 
DOESBURGERMOLEN 
Doesburgermolenweg 2 

Vitterweg 7 6741 JN Lunteren Tel: 0342-401322

Nog een cadeau nodig voor
de kerst?

Geef een Jur Soetendaal
cadeaubon.

Succes gegarandeerd!

In Lunteren bestaat een traditie om op de 
eerste kerstdag (25 december) 's ochtends van 
6.00 tot 8.00 uur kerstliederen zingend door 
Lunteren te gaan. Dit zingen van bekende 
kerstliederen vindt plaats voor de huizen van 
mensen die vanwege ziekte, ouderdom of om 
andere redenen aan huis gebonden zijn en 
daarom niet in staat zijn het kerstfeest in de 
kerk mee te vieren. 

Deze activiteit vindt plaats onder verantwoording 
van de Hervormde Gemeente Lunteren (Oude 
Kerk), de Gereformeerde Kerk, de Hersteld

Hervormde Kerk en de Maranatha kerk. 
Verzamelen op 25 december om 6.00 uur bij de 
Oude Kerk

Er wordt gezongen in groepen, die elk een route 
langs de huizen hebben. Om 8.00 uur wordt 
gezamenlijk afgesloten bij de Honskamp. Daarna 
zijn alle zangers en zangeressen van harte welkom 
om samen te ontbijten. Dit jaar verzorgt de Oude 
Kerk het ontbijt in het Meestershuis.

Graag nodigen wij jong en oud uit om mee te 
doen! Tot ziens om 6.00 uur bij de Oude Kerk!

Advendo ‘57
Thuis:
10:00 Advendo ‘57 JO13-1 - Fortissimo JO13-1 
14:30 Advendo ‘57 1 - Juliana ‘31 1
  
Uit
12:30 DVS’33 Ermelo JO19-2 - Advendo ‘57 JO19-1 

SDS ‘55
Thuis:
10:30 SDS’ 55 JO12-1 - csv Apeldoorn JO12-6 
10:30 SDS’ 55 JO14-1 - De Paasberg JO14-1

KoersbalDe koersbaluitslagen van donderdagochtend 8 
december van “De Kastanjehof” in het Kulterhus 
in Wekerom.

Coos v/Laar – Bertus Broekhuizen 14 pt.,
Dicky v.Voorthuizen – Teus Roelofsen 14 pt.,
Dik v.Dijk – Jaap v.d.Krol 12 pt.,
Helmert v.Voorthuizen – Gerrit d.Wit 12 pt.,
Ger v.d.Berg 10 pt.,
Jannie Broekhuizen – Evert v.Butselaar  9 pt.,
Jannie v.d.Broek – Wijntje Heij 6 pt.,
Jannie Meulenkamp – Kees Meulenkamp 6 pt.,

De uitslag van het koersballen in Buurtcentrum De 
Schakel van maandag 12 december is:

Mies Ruttenberg – 21 punten
Geesje v/d Berg – 20 punten
Rita Kelderman – 19 punten
Ada Brouwer – 18 punten
Riek Pol – 17 punten
Annette v/d Wind – 16 punten
Henk Versteeg – 15 punten
Marjan v. Donkelaar – 12 punten
Annie Landlust – 5 punten

SPORT
PROGRAMMA 17/  12
UITSLAGEN SJOELEN EN KOERSBAL

VV Lunteren
Thuiswedstrijden 
09:00 Lunteren JO13-4d - Bennekom JO13-5 
10:00 Lunteren JO13-3 - SDV Barneveld JO13-4 
12:00 Lunteren JO19-2d - WAVV JO19-1  
13:00 Lunteren 6 - Redichem 5 
14:00 Lunteren 2 - Voorwaarts T 2

Uitwedstrijden 
09:30 OVC ‘85 JO13-1 - Lunteren JO13-1 
09:45 Sparta Nijkerk JO11-5 - Lunteren JO11-2 
10:00 SV Otterlo MO15-1 (9-tal) - Lunteren MO15-1 
10:30 SDV Barneveld MO17-1 - Lunteren MO17-1 
10:30 Hierden JO15-1d - Lunteren JO15-1 
12:00 VDZ 45+2 - Lunteren 45+1 
12:30 Zeewolde JO19-2 - Lunteren JO19-1  
12:30 vv Ede/Victoria JO17-1 - Lunteren JO17-1 
12:45 Eldenia JO15-2 - Lunteren JO15-2  

Sjoeluitslagen Ederveense Sjoelvereniging 12 december 2022
(maandagavond in Dorpshuis “de Zicht” vanaf 19.30 tot 21.30)

Klasse A Marrie Mulder 1195 pt. Gerrie Groters 1186 pt. Janny vd Bospoort 1168 pt. Gert Mulder 1132 pt.
Klasse B Eef van Brummelen 1215 pt. Martien vd Bospoort 1171 pt. Henk Budding 1113 pt. Dicky van Wingerden 1083 pt. 
Klasse C Betsie Mulder 1181 pt. Gerda vd Bospoort 1043 pt. Alie Denekamp 1008 pt. Toetie van Ewijk 917 pt. 

Sjoelen

Kerstochtend zang Lunteren 

€40,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

KLEINTJE 
PLAATSEN?

€35,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@

LUNTEREN.COM

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST

VAN DE FYSIO...
THERAPEUTISCH CENTRUM LUNTEREN

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

LUNTERSE
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

WAARVAN AKTE
NOTARIËLE ZAKEN DOOR MAARTEN VRIENS

FAMILIEBERICHTEN

MONUMENT VAN DE MAAND
OUDE GEBOUWEN ONDER DE LOEP GENOMEN

  Huisartsenpraktijk Lambers
         is gesloten wegens vakantie:

Maandag 27-04-2020 

Vrijdag 01-05-2020

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

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

Waarneming door:
Dr. Broekhuyse 745210
Dr. Jonkheijm 482471
Dr. Lambers 482460
Het Kompas 482276

www.huisartskasbergen.nl

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

Waarneming door:
Dr. Broekhuyse 745210
Dr. Jonkheijm 482471
Dr. Lambers 482460
Het Kompas 482276

www.huisartskasbergen.nl

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

Waarneming door:

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

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

AFWEZIG
Maandag 20 juli t/m 

vrijdag 7 augustus

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

Dr. Lubbers is op donderdagen 
en vrijdagen gesloten.

CUVÉE DE FREL
WILLEM DE FREL VERDIEPT ZICH IN WIJNEN

ANDERS BETER
NATUURLIJK GEZOND

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

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

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

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

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53

Van de wijkagent …..
WhatsApp groepen Lunteren

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

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

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

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

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

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

Beste inwoners,
U heeft het ongetwijfeld al ergens gelezen en/of 
gehoord maar na 4 jaar wijkagent van Lunteren 
te zijn geweest ga ik deze functie verlaten. 
Woensdag 21 december zal mijn laatste werkdag 
zijn.

Per 1 januari start ik met een nieuwe uitdaging bij 
de Landelijke Eenheid. 

De afgelopen 4 jaren waren mooie jaren met o.a. 
de Oud Lunterse Dag. Wat een feest is dat! 

De samenwerking begon met Bart Bosman en de 
afgelopen 2 jaren was dit met Petra van Uunen-
Winkel. Samen met hen, heb ik hopelijk gezorgd 
voor een veiliger Lunteren. 

Gedurende mijn tijd in Lunteren heb ik vele 
contacten kunnen leggen (veelal op een positieve 
manier) en samen mogen werken met winkeliers, 
inwoners en instanties. Dank daarvoor! 

Met Petra beschikken jullie over een goede 
wijkagent, die zich ook volledig inzet voor het 
dorp. Inmiddels is er een vacature opensteld en 
hopelijk komt er snel iemand bij. 

Voor nu heel erg bedankt voor de samenwerking 
en het geboden vertrouwen.

Hopelijk tot ziens en alle goeds voor jullie 
allemaal! 

Groeten, 
Ilco de Ruijter

Kinderkerstfeest 2e Kerstdag Ederveen

EDERVEEN - Het is alweer bijna Kerst en 
dat willen we vieren, speciaal ook met jou. 
Dit willen we doen op 2e Kerstdag, in een 
dienst voor en door kinderen. En het is dubbel 
feest, want we mogen het dit jaar weer op de 
ouderwetse manier vieren, zonder corona-
maatregelen. 

Wat zou het dan ook fi jn zijn als de kerk helemaal 
vol zit met jullie. En jullie mogen ook je ouders, 
broers, zussen, andere familieleden, vrienden, 

buren, etc mee nemen. Zodat we met zijn allen 
kunnen vieren dat Jezus is geboren. 

Dan kunnen we de Heere danken dat Hij Zijn 
Zoon naar aarde heeft gezonden. Van dat goede 
nieuws ga je toch stralen en schitteren?

Dus kom 26 december naar de Hervormde kerk in 
Ederveen. De dienst begint om 10.00u

Zien we jullie dan?



Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

pagina 20

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

Woensdag 14 december 2022

Woonhuis met garage te huur. 
Buitengebied Ederveen.

Loopafstand stati on Veenendaal/
DeKlomp

Per 01-01-2023. Niet roken! Zeer 
goed bereikbaar. Reacti es op: 

huurhuisederveen@outlook.com

Gevraagd:
Zelfstandige huishoudelijke 
hulp voor de donderdag- of 

vrijdagochtend.
 In de omgeving van 

Kernhem

06.46063126

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

 
Deze week bij Restaurant “Aan Tafel”: 
 

       Naast “a la carte” nu een IERS 
                   Internationaal 3-gangen menu € 17,50 
 

Woe&Vrijdag middag gratis koffie en thee 
Indien u gezellig bij vreemden aan tafel  
komt zitten voor kletsen of een spelletje. 
(NEEM GERUST IEMAND MEE HIERVOOR!) 
Dorpsstraat 169, Lunteren. 06-58012579 

www.aantafellunteren.eu / reserveringen@aantafellunteren.eu 
 

domicilieexclusief.nl

SUCCESVOL
verkopen? 

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

pagina 08

€40,-    
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

BLADBLAZERS
STIHL

NEEM EEN KIJKJE BIJ
ONS IN DE WINKEL!

VITTERWEG 7 | 6741 JN | LUNTEREN | 0342-401322

WWW.JURSOETENDAAL.NL

NAJAARS
ACTIES

EN
BLADZUIGERS

BIJVOORBEELD
DE BG 56

NU VAN 349,- VOOR 329,-

praten
over

afscheid 
geeft

rust
Rinske Blok - van Middendorp

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

Hofrust

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
     WANDTEGELS
     VLOERTEGELS

     LAMINAAT
     PVC VLOEREN

LET OP!! LET OP !! LET OP !!
Imminkhof Brocante, is nog
niet leeg verkocht daarom

2e verkoop ronde van diverse
arti kelen tegen  lage prijzen.
donderdag-vrijdag- zaterdag

15 - 16 en 17 december
van   10.00 -17.00 uur

Vijfsprongweg 50 Lunteren

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!



Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: Ds. B. Jon-
geneel, 18.30 uur: Ds. G.H. Molenaar uit 
Genemuiden.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo: 09:30 uur: 
ds. J.A. Kloosterman, 
18:30: ds. P.C. Hoek. 
(www.hhglunteren.nl).

Geref. Kerk Oranjes-
traat : zo.: 10.00 uur: 
ds. Caroline Oosterveen, 
19.00 uur:  ds. W.J.W. 
Scheltens.

Herv. Gem. Maranathakerk:
zo:. 09.30 uur: ds J. Visser (Ermelo), 19.00 
uur: ds. J. van Slooten (Zuid Laren).

Molukse Evang. Kerk: zo: 11.00 uur: ds 
M.W. Patawala

Vrijzinnig Lunteren: zo: 10.30 uur: Sacrale 
dans / Meditatie in Beweging.

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30 
uur: Ds. A. Stijf  (Ede), 18.30 uur: Ds. E. De 
Mots (Ridderkerk). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30 
uur: ds. J. Koppelaar,  18.30 uur: ds. A.J. 
Schalkoort.

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

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo: 10.00 
uur: Ds. A. de Lange(Nieuw-
Lekkerland).18.30 uur: Ds. H. Wes-
terhout (Hasselt).

De Hartenberg (Apeldoornseweg 
60): zo:10.00 uur: ds. T.P. de Jong, 
14.30 uur: José Fredrikse    (zang-
viering).  

Harskamp
Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur: ds. J.A. 
van den Berg, 18.30 uur: ds. J.A. 
Mol.
Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.: 10.00 uur: ds. R.J. 
Oomen, 18.30 uur: ds. K. van Olst.

Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.: 10.00 uur: Dhr. J. Kroon 
(Barneveld).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: 
Ds. P.B. Verspuij, 19.00 uur: Ds. 
G.F. Willemsen (Veenendaal).

Ede
Ede Geref. Gemeente Ede (Petra-
kerk, Lunterseweg 25). zo.: 09.30 
en 16.00 uur: Leesdienst.

Zoek de 10 verschillen.  Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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KERSTVOORPRET
De donkere dagen voor Kerst zijn hier. 
Daarom kan om vijf uur ‘s middags de 

kerstverlichting al aan.
En dan is het lekker om met een 

warme drank bij de kerstboom te gaan 
ontspannen. Rustig terugblikkend op wat 

dit jaar heeft gebracht.
Of juist wat meer praktisch, er de 

planning voor Kerst te fi naliseren want 
volgende week is het al zo ver.

Woensdag 14 december 2022 pagina 21

PREEKBEURTEN
ZONDAG 18 DECEMBER 2022  

Aanleveringsti jden Lunterse Krant
De Lunterse Krant komt op woensdag bij u in de bus.

Advertenti es, berichten, foto’s, Middelpuntjes, Kleintjes e.d. dienen 
uiterlijk op vrijdag te worden aangeleverd (adverteren@lunteren.com) 

Wat betreft  de rouwadvertenti es: 
deze kunnen tot dinsdag worden aangeleverd.

Groet, het team van de Lunterse Krant, Willem de Frel, Theo van den Berg en Henk de Rooy.

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.

18 woningen in  Ede-Harskamp

GASLOOS
ENERGIELABEL A+++
INCL. WARMTEPOMP EN ZONNEPANELEN

» www.smachtenburgse-eng.nl
» 036 - 737 05 91
» info@dna-makelaars.nl

De bouw gaat starten
De bouw gaat starten

LAATSTE WONINGEN 
LAATSTE WONINGEN 

IN PRIJS VERLAAGD!
IN PRIJS VERLAAGD!



Stationsweg Oost 277

3931 ER Woudenberg

033 - 720 00 72

www.velthuizenkeukens.nl

Binnenkijken bij 
de familie 

Van Veldhuizen
uit Lunteren

“De keukenruimte van Mark en Arita leent zich 

perfect voor een royaal keukenontwerp. Omdat 

de hele ruimte grondig aangepakt ging worden 

was er de mogelijkheid om met creatieve 

oplossingen te komen die voor een strak 

eindresultaat hebben gezorgd. Zo is de muur 

naast de hoge kastenwand doorgetrokken 

en is de koffienis ook mooi ingekaderd. 

Details zoals de zwarte stalen deuren en het 

plafondarmatuur geven een moderne uitstaling 

en matchen perfect met de keuken..”

MEER ZIEN VAN DEZE KEUKEN?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/VANVELDHUIZEN
OF SCAN DE QR-CODE

“Zwarte fronten met  
een licht werkblad
geeft altijd een
fris contrast.”

JOHAN ADVISEUR

  Kom langs tijdens 
     onze Winterweek! 

VAN DINSDAG 27 DEC.
TOT EN MET ZATERDAG 31 DEC.

OLIEBOLLENKRAAM

WARME CHOCOLADEMELK

ERWTENSOEP

BBQ-HAPJES

SPRINGKUSSEN

EN NOG VEEL MEER!

MEER INFORMATIE?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/WINTERWEEK
OF SCAN DE QR-CODE
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