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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. O m bezoekers 
hierover optimaal te informeren, 
start Ede Marketing vanaf 1 
juli met de zomercampagne 
#B lijfEdeO ntdekken. Daarnaast 
i n er ier maa fiet ro te  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. 

O p avontuur in Ede
De eerste uitingen zijn zichtbaar 

vana  egin juli via o fline 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.

F estivals 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 

aa et route  

In en rondom Ede zijn ontzettend veel 
ondernemers die overheerlijke 

streekproducten maken. Met de vier 
e iale aa et route  unnen 

e oner  en e oe er  et en lang  
ambachtelijke streekproducten!  
De routes zijn gebundeld in een 

aa et route gid  en ver rijg aar 
bij de VVV Infopunten en enkele 

locaties uit het boekje. Verken deze 
et route  en roe  uivel  vlee  

brood, vruchten, bier, vers sap, honing 
en meer... Meer info:  bezoek-ede.nl/

aa et route

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 Storyt ile ‘Natuurlijk Ede’
 •  De Ruiter- en menroutekaart
  oute oe je Wandel  en et route  
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.

LU NTEREN- Het kan weer!  De 
braderieë n in Lunteren zijn weer 
begonnen. Vandaag, woensdag 
20 juli is de eerste en komende 
vier woensdagen zijn er ook weer 
de gezellige zomerbraderieë n en 
rommelmarkten in het centrum van 
Lunteren gehouden. De braderieë n 
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 braderieë n moeten er 
enkele verkeersmaatregelen genomen 
worden door de Gemeente Ede. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de braderieë n 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.)

P arkeren.
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 
S chakel’  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 C atering.Links in de  hoek I neke en hel em aal  rec hts E rwin. Z om erm arkt Lunteren.    A rc hief f oto: Lunterse K rant

W oest &  B ij ster 201 6.                                                      Foto: E de  M arketing

LUNTEREN- ‘ W e zijn het nog 
aan het uitzoeken, maar het is al 
bijna een halve eeuw dat S couting 
Lunteren los gaat met de jaarlijkse 
oliebollenactie op O udejaarsdag’ , zo 
vertelt S couting Lunteren-voorzitter 
Arjen Droog. 

“Waar we vroeger echt een dag én een 
volle nacht in ons clubhuis aan het 
bakken waren, hebben we inmiddels 
een succesvolle samenwerking met 
een van de betere bakkers van Lunteren 
en Barneveld, bakkerij De Vries. Hij 
levert de beste oliebollen, wij zorgen 
voor de distributie, de service en de 
gezelligheid eromheen”. 

Lunteren kent een van de grootste 
Scouting-groepen van Nederland. 
Wekelijks vermaken zo’n 150 scouts 
zich op zaterdag in het Luntersche 
Buurtbosch. Om extra materialen en 
evenementen te kunnen organiseren 
voor de jeugdleden, houdt Scouting 
Lunteren tegen elke jaarwisseling een 
oliebollenactie die dus inmiddels tot 
de ‘jaarlijkse tradities’ mag worden 
gerekend. 

De Scouts gaan niet meer zoals 

vroeger langs de deuren met de 
oliebollen, alles loopt sinds corona 
via oliebollen.scoutinglunteren.nl, 

waar gewoon via iDeal te bestellen 
is. Daarna is er de keuze om de 
oliebollen op Oudejaarsdag thuis te 

laten bezorgen of zelf op te halen 
in Lunteren of Barneveld. Tot en 
met Tweede Kerstdag kunnen de 

smakelijke oliebollen en appelbeignets 
online besteld worden. 

Ook zin in verse oliebollen op 
Oudejaarsdag?  Om ook op die manier 
Scouting Lunteren te steunen?  Vul dan 
het online formulier in en de Lunterse 
scouts regelen voor u de rest. Scan 
bijgaande code of ga naar oliebollen.
scoutinglunteren.nl

Scouting Lunteren houdt jaarlijkse traditie in stand
‘Oliebollen vers thuisbezorgd op Oudejaarsdag’

Mobiele Media Lab van de Politie in Ederveen

V .l .n.r. H enk van V oorst, M arij ke St eenbe rge n en T on van V uren.   

EDERVEEN - Afgelopen zaterdag 
was het Mobiele Media Lab 
in Ederveen. De vrachtwagen 
stond van 13.00 tot 16.00 bij het 
Marktgebouw tegenover P LUS  van
Rinsum. 

Het Mobiel Media Lab is een 
vrachtwagen waarin u welkom bent 
om mee te denken met de politie. Elke 

dag staat de truck op een andere plaats 
in Nederland. Bijvoorbeeld op de 
markt in uw dorp, voor de basisschool 
of bij een congres. 

De politie komt naar u toe, zij wil uw 
mening horen over wat u belangrijk 
vindt.  Dat gaat over verschillende 
onderwerpen. Deze keer was het 
onderwerp cybe rcrime aan de beurt. 

Zo stond de vrachtwagen eerder deze 
week al op verschillende plekken 
in Ede. Waar jong en oud werden 
bijgepraat over de gevaren van het 
internet.

Wil jij meer weten over Mobiele 
Media Lab?  Kijk dan op de sociale 
media kanalen @ mobielmedialab of 
kijk op www.politie.nl.

Rondje om de Koepel schenkt 30 
verjaardagsdozen aan Stichting Jarige Job

Het Rondje om de Koepel;  de 
Lunterse hardloopwedstrijd die elk 
jaar in oktober plaatsvindt, was niet 
alleen een succes vanwege de bijna 
200 enthousiaste deelnemers. Gert 
van Dalen, lid van de organisatie, legt 
uit:  “Wij organiseren het Rondje om 
de Koepel met veel plezier en zijn 
blij dat er zoveel hardlopers kunnen 
genieten van de mooie bossen rondom 
Lunteren. Maar dat is niet het enige;  
elk jaar geven we een deel van de 
inkomsten aan een goed doel”. 

Dit jaar koos de organisatie voor 
een schenking aan Stichting Jarige 
Job. Sinds 2010 verzorgt deze 
stichting verjaardagsboxen voor 
kinderen uit gezinnen die anders geen 
verjaardagscadeautjes krijgen en ook 
niet op school kunnen trakteren. De 
verjaardagsboxen hebben een waarde 

van €35,-. Hierin zit alles wat nodig 
is voor een echte verjaardag, thuis én 
op school. In 2022 vierden meer dan 
100.000 kinderen hun verjaardag met 
de hulp van Jarige Job. De prognose 
is dat dit aantal in 2023 oploopt tot 
125.000 kinderen. 

Met dank aan alle enthousiaste 
hardlopers kon de organisatie van 
Rondje om de Koepel een cheque , 
die goed is voor 30 verjaardagsdozen, 
overhandigen aan de medewerkers van 
Stichting Jarige Job.

Vind jij ook dat elk kind in Nederland 
een verjaardag verdient?  Voor een paar 
euro kun je al een bijdrage leveren 
en voor €35,- kan een kind van zijn 
verjaardag weer een echte feestdag 
maken. Meer weten?  Kijk dan op 
www.stichtingjarigejob.nl
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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 y oghurt li ter

€2.98T onijnsalade  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 ki lo

€12.95F rieslanders 20 ki lo

€4.98D oré  5 ki lo

€1.49Opperdoezer ronde ki lo

Vers gesneden:
Gegrilde worst 100 gram €1.39

Gebraden rosbeef 100 gram €2.25

Gebraden spekrollade 100 gram €1.6 9

500 gram €4.99e nel l e

Bij ons ook verkrijgbaar:inmaakzout - weckringen.

32 rollen €10.99Edet comfort toiletpapier
€9.95W espenvanger ook wespenspray

praten
over

afscheid
geeft

rust

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

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

Hofrust
Bettine 
van der Laan - Beekhuizen

OLD schoenen in 
diverse maten 

Start verkoop 10 december vanaf 11 uur 

In het oude pand van 
Overige openingstijden volgen. Zie winkel

Zelf kan ze door de Alzheimer geen zorg meer dragen 
voor d’r spullen, maar het is mooi als het bij 

liefhebbers terecht komt.

Oud  Luntersedag kleding en spullen 
van ‘Sjaantje van de Meulenpol’
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Pieter van Veldhuijsen

Na een leven van hard werken is, ruim 4 jaar na het overlijden van zijn 
geliefde vrouw Gijsje, geheel onverwacht overleden onze lieve, 
grappige, eigenzinnige (schoon)vader, opa en overgrootvader

Piet  

op de leeftijd van 84 jaar.

Betine en Bob                   
  Hugo, Julie                       
Mark en Anne                                                                                                         

Dirk en Margriet
  Esther
  Ilse en Dirk                                                  

Danny †   
Daniëlle en Matthijs
Kim en Bas                                               

Reini      en      Harry                                                                                       

30 november 2022
Correspondentieadres: 
Hulweg 55

De rouwdienst is gehouden dinsdag 6 december jl. in de Oude Kerk te 
Lunteren waarna wij hem naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid 

Frans Wagensveld

Jannie Wagensveld-van de Brink
Gert Wagensveld en Janienke Wagensveld-van Roekel         
   Frans en Sanne  
      Suze
   Gert Jan en Rianne
   Erik
Sjako Wagensveld (in liefdevolle herinnering)
Herbert Wagensveld en Linda Wagensveld-Bouwman
   Mees
   Guus
   Karel

Gelegenheid tot condoleren donderdag 8 december van 19.00 tot 
20.30 uur in de Oude Kerk, Dorpsstraat 34 te Lunteren.

De rouwdienst wordt gehouden D.V. vrijdag 9 december om 
13.15 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis 
omstreeks 14.30 uur zal plaatsvinden op de Gemeentelijke 

10 oktober 1940                          4 december 2022

Postweg 139
6741 MH Lunteren

Gelijk het gras is ons kortstondig leven...

Heel verdrietig zijn we om de leegte die hij achterlaat. 
Dankbaar voor wat hij met zijn warmte, liefde, betrokkenheid, 
behulpzaamheid en postieve instelling voor ons en vele anderen 
heeft betekend, nemen wij afscheid van mijn geliefde man, onze 
vader, grootvader en overgrootvader

Je blijft altijd in onze harten voortleven, ook al is het moeilijk 
zonder jou verder te gaan.

Geen bloemen
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TOPSLAGERIJ
AB VAN LEEUWEN

BEKROONDE KWALITEIT

WWW.SLAGERIJABVANLEEUWEN.NL

Bij aankoop van
4 Runder-

hamburgers

Supervoordeel 
bij uw Topslager!

4 GRATIS!

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN 
7 T/M 10 DECEMBER

Van Topkwalite it!

Staat van het fietspad aan de Edeseweg 

LUNTEREN/KERNHEM – Na 
meermaals contact te hebben 
o ge o t o er et fi et a  met e 

emeente e  ri t ert on ria 
i t tot e rant. 

“Ik heb meermaals met de gemeente 
gesproken en iedere keer krijg ik te 
horen dat er geen geld is,” vertelt Gert 
Mondria die et  et ad veelvuldig 
ge rui t  ij toort i  dan oo  
mateloos aan de vele oneffenheden 
in et a alt  n de e taat i  et 
ge oon gevaarlij  en i  et a ten 
o  ongelu en  e er et et oude 

eer o  o t

Gert hoopt dan ook dat er in de 
toekomst geld wordt vrijgemaakt 
voor de aan a  van et  et ad  

e one en eden ijn over et ele 
 et ad te vinden aan eide anten 

van de unter e eg en de e eg

Verpleeghuis De Honskamp verrast met patatwagen

  fgelo en ater ag 
toen eel e oner  in e alon nog 
ge annen e e tri  aten te 

i en  ton en olter el erman 
an el erman atering en 
erar  ater an oe a tgoe  
a elaar i  iten atat te a en.

De patatwagen kwam niet geheel 

onverra t aar voor veel e oe er  
vrijwilligers, werknemers en 
e oner  a  dit to  een aangena e 

vera ing  edereen genoot i t aar 
van de o t van de t ee unter e 
onderne er  

e on a  i  et t eetal dan oo  
eer dan aar voor un gulle a tie

V oorbe reidi nge n be tonvl oer van D e M aal de rij  in vol l e gang.  (Foto ge m aakt op m aandag 5 de c em be r)

STOELVRIJ met Kerstmis
  o  oor e er t agen 

in  o elt el i n organi atie 
al an er met et ro e t 

 men en  ie omen e 
fee t agen alleen i n  aan ga t ri e 

enaren ie een toel aan n 
er ttafel aan ie en.

eelnemer  er ent o ia t
Steeds meer mensen beseffen dat 
alleen ijn een groot ro lee  an 
ijn  at i  eteen oo  een uitdaging 

o  et er t ier at in te ete enen  
eelne er  reageren vaa  u er 

ent ou ia t  ltijd leu  o  en en 
te leren ennen  n e ga t a  o 

ge ellig  et e  nijdt du  e t 
aan t ee anten  olgend jaar eer 
den en e  o  nodigen teed  

eer en en uiten  
un ga ten eer uit en e en va er 
onta t   

 en al an er 
et i  a tellen naar de er tdagen du  

de organisatie inventariseert graag 
vraag en aan od  teed  eer en en 
doen mee de afgelopen jaren en 
genieten et veel le ier et on e
enden  van un er t aaltijd  

e o iaal er er  van Mal ander 

nemen de komende periode informatie 
ee over  o  aan 

inwoners van de wijken in de gemeente 
de te over andigen  

De animo is elk jaar groter, van 
aan ieder  en aan uiver  o  
dit jaar etten e on  in o  de e te 

at e  te a en  

O proep 
Wilt u eedoen al  ga t o  ee t u 
een toel vrij et er t   an elden 
an tot uiterlij   de e er  via 

al ander ede nl a tiviteiten
a  o  el et Mal ander via  

   o  tuur een e ail naar 
in o al ander ede nl

   oen ag  e em er 
 o t aga ti iteiten entr m 

n oe e ar e eer een ge ellige 
er tmar t. 

e ar t ordt ge ouden o  et 
terrein aan de oe urger olen eg  
en i  o el innen al  overde t uiten

r ijn raa je  et onder andere                                               
tree rodu ten  aar en  ee je  
orn dollie  inter  en er tarti elen 

en o olade udge  oe je  en 
on on  o  de utne  ja  en 
o terd van n oede arde ijn 

natuurlij  ver rijg aar  erder unt u 
ij en naar et vle ten van anden  

De kerstsfeer wordt versterkt door het 
geluid van een id inter oorn en 
et vuur van de vuur orven  oven 
et vuur unnen ar allo  o  
to rood ge a en orden

 ent van arte el o  tu en  
en  uur

Kerstmarkt bij Dagactiviteitencentrum In Goede aarde

A rc hief f oto van de  voorgaande  kerstm arkt. 

Kavóca komt met Lessons & Carols naar Lunteren
    on ag 

 e em er  i  er in e 
ereformeer e er  aan e 
ran e traat eer een fee teli e 
it oering an et e ti al of 
e on  an  arol . 

av a o t daarvoor naar unteren  
ter ijl an roe ui  aan de vleugel 
it en o  ndr  et orgel e eelt
et t e a i  eilig ind  at i  in 

een wereld met bar en boos geweld en 
rutale vler erig eid e t een 

o er elij  t e a  et gaat dan oo  
niet over een gewoon kind, maar over 
de oon van od  e toegang  i  vrij 
en de aanvang i   uur  oorganger 
in de e ij ondere dien t i  d  Wi  

elten  uit unteren

  ater ag  
e em er i  er eer e aarli e 
er tmar t in nteren. e 
er illen e er en it nteren 
taan met een e angeli atie raam 
la i  e e eter. 

e raten daar graag et u over de 

goede ood a  van er t  et al  
voorgaande jaren i  de ude er  
geo end van     innen 
te lopen, rond te kijken of iemand aan 
te spreken, terwijl het orgel bespeeld 

ordt  o  dit jaar i  er een ing in 
van     et el aar te 
ingen o  ge oon te genieten en te 

in dago tend  de e er gaan e eer er t a je  a en o  uur ij 
de a ilie ou  aan de lo er eg  ergeet geen e je o  noei aar et 
een a je ee te rengen onderdag avond   e e er vieren ij er tavond

e avond egint o   uur in de et el er  aver a  

Mededelingen De Christenvrouw Lunteren

Evangelisatiekraam tijdens kerstmarkt Lunteren

Zangavond  aterdag  de e er   ordt er in de 
etra er  van de ere or eerde e eente van de  unter e eg  een 
angavond rond er t georgani eerd et a en ang  oegang vrij  olle te 

t v  nood ul  via de utaat a  ij ondere oden  anvang  uur
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    
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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

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

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
    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
    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  

    1.99   
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1.39   
15.29 

  Per kilo  

    6.99

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  

    0.99

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

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

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

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

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

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

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS
BEZORGING

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

5.78

Per 250 gram

3.49PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

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

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

1+1
GRATIS

Johma Salade
Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk

5.55 – 9.57

3 bakjes

4.99
PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

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

5.97 – 12.27

3 stuks

5.-
TOT 59% KORTING 

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

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

16.99 – 17.49

Per krat

9.99
Amstel Radler, Desperados, 

2=1

25%
KORTING

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen |    
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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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

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

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

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

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

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

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

1+1
GRATIS

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

Per fl es

3.79

5.65

Zak 5 kilo

3.49

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

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl
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1111111

1111111
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Alle bekers à 450 gram

11111111111
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Alle enkelpakken à 500 gram,
Pads Zak 54 stuks 
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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
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combineren mogelijk
2 stuks**** 
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 fl essen à 30 cl

2.14   1.07
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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
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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

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

5.12   2.56
De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1111111

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

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

11111111111

PLUS Verse Zalmfi let
Alle varianten

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

10.98   8.23
De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle enkelpakken à 500 gram,

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

2e
HALVE
PRIJS

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

2.14   1.07
De actieprijzen variëren 
van 0.92 - 7.99

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

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

Vin De France 

Robijn 
Wasverzachter
Pink Sensation of Zwitsal, 
flacon 450 ml 

2.19

Per fl acon

1.-
54% KORTING

OP=OP

PLUS
Kruimige 
aardappelen

2.44 - 3.68

2 stuks

1.99

2.57 - 3.08

Per 100 gram

1.99

4.99

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 | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -

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
    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
    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  

    1.99   
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1.39   
15.29 

  Per kilo  

    6.99

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  

    0.99

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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Geldig in week 49
zondag 4 t/m zaterdag 
10 december 2022

WEEKENDPAKKERSdo vr za
8 dec 9 dec 10 dec

49/22 
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

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

PLUS Nederlandse 
Aardappelen 
Kruimig of vastkokend, 
zak 5 kilo 

PLUS
    Gemengd gehakt
Kleinverpakking 

 Alle PLUS Klaverland 
Kaas 48+ of     Boeren-
buiten kaas 50+ 
stukken of plakken
M.u.v. geitenkaas 

Alle Almhof     
Volle kwark
Combineren mogelijk
    2 bekers**
    Bijv. Almhof Volle kwark Spaanse sinaasappel, 
2 bekers à 500 ml

5.78 2.89
De actieprijzen variëren van 1.65 – 2.89   

 1+1
    GRATIS   

Alle Robijn 
  Wasmiddel, dry wash 
of geurstokjes
Combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Robijn Klein & krachtig color original, 
2 flacons à 19 wasbeurten

20.58 10.29
De actieprijzen variëren van 3.69 - 17.99   

 Alle Robijn 

22

  Wasmiddel, dry wash  1+1
    GRATIS   

1.43 – 2.36

  Per 100 gram

1.29
5.49

Per zak

2.75

50% KORTING 
1.90 - 2.29

  Per 250 gram

1.69

11.90 - 16.78

2 stuks

9.99

PLUS
    Hartige mini snacks
Mini worstenbroodjes, kaashapjes 
of saucijzenbroodjes, pak 9 stuks   

PLUS
    Rundersteaks
Naturel, gemarineerd, superieur of peper 

PLUS 
Zoete puntpaprika’s
Zak 2 stuks

PLUS Pruimen
Bak 500 gram

     Per zak

    0.99
     Per bak

    1.49
    Hartige mini snacks

 1.89 – 2.20
    Per pak

    1.49
 1.95 – 2.56

Per 100 gram

    1.69

Van Rinsum | Schras  9 | 6744 WT Ederveen | 

plus.nl Openingstijden: ma - zo -
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HERFSTWANDELINGEN IN HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH 

De vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch organiseert deze herfst 
ook weer wandelingen. Deze zullen plaatsvinden onder leiding van Govert 
Versteeg. 

Govert Versteeg neemt u mee op zoek naar paddenstoelen, dierensporen, en 
wat we verder nog tegenkomen in dit mooie bosgebied. Vorig jaar hebben we 
onder zijn leiding prachtige, bijzondere, grote en kleine paddenstoelen in allerlei 
kleuren gevonden. Bent u benieuwd wat we nu weer tegen zullen komen dan 
kunt u zich opgeven voor deze wandelingen. Zie hieronder en de website van het 
Luntersche Buurtbosch.

Zaterdag  22 en 29 oktober. Start 13.00 
uur bij het Bosbad, op de Boslaan bij 
huisnummer 89/ 91 te Lunteren.

Beide wandelingen duren ongeveer 2 
uur en eindigen bij de Pleisterplaats/
Koepel. Alwaar de mogelijkheid is 
voor eigen rekening een consumptie te 
gebruiken.

Voor leden gratis, niet-leden 2 euro, 
graag gepast betalen.

Opgeven per mail:  vrienden@
buurtbosch.nl onder vermelding van 
de datum en het aantal personen.

Themabijeenkomst in Het Westho�huis 
‘Reanimatie: wat is de juiste keuze?’

LUNTEREN – In samenwerking 
met Nederlandse P atië nten 
Vereniging, Icare en O pella 
organiseerde Huisartsenpraktijk 
Lambers een themabijeenkomst in 
Het W esthoffhuis.

W at is de juiste keuze bij reanimatie? 
Een vraag waar de meeste mensen 
onder ons liever niet over nadenken. 
En terecht!  Want we hopen allen dat 
het nooit gebeurt. Maar wat als het wel 
gebeurt?  Wat zijn dan de gevolgen?  
“Velen van ons hebben een te positief 
beeld van reanimeren. Want ook al 

zijn de overlevingskansen gestegen 
van 9 procent in de jaren negentig 
naar 23 procent nu, zijn het geen 
succescijfers.” Met deze woorden 
opent dokter Lambers de bijeenkomst. 

NP V
Niet even later neemt Astrid Bokhorst 
beleidsadviseur van de Nederlandse 
Patië nten Verenging de microfoon 
over, om de zaal van zo’n 30 ouderen 
verder te informeren. Aan de hand 
van drie voorbeelden legt zij de 
gevolgen van een hartstilstand uit en 
geeft zij duiding aan bovenstaande 

cijfers. Zo zijn er gevallen waarbij 
een patië nt zonder onderliggend 
lijden en een snelle reanimatie ‘bijna’
volledig hersteld. Maar deze kans 
wordt kleiner naarmate iemand ouder 
wordt. Zo begint de afbouw al rond het 
vijfentwintigste levensjaar waarna de 
kansen op volledig herstel verkleinen. 

Als je boven op die afbouw ook nog 
eens onderliggend lijden telt worden 
de kansen enkel kleiner. Het is dan 
belangrijk dat er goed nagedacht 
wordt over reanimeren. 

Want de nasleep en de hectiek rond zo’n 
ingreep is vaak heel ingrijpend voor de 
patië nt en de direct betrokkenen. Zo 
kunnen er ribben breken en de longen 
penetreren. Vaak overlijdt de patië nt 
later alsnog in het ziekenhuis. Terwijl 
de wens vaak is om thuis te overlijden.

In zeventig procent van de gevallen 
krijgen mensen thuis een hartaanval. 
Maar mocht het buitenshuis gebeuren 
dan is er wel een grote kans dat 
omstanders niet van de situatie afweten 
en alsnog reanimeren. Voor deze 
gevallen zijn er nog geen passende 
oplossingen gevonden. 

Voor meer informatie kunt u naar 
npvzorg.nl of raadpleeg uw huisarts.

A strid B okhorst be l eids adv iseur N P V .              

Het 
Luntersche Buurtbosch

Opbrengst collecte Nierstichting

De Nierstichting bedankt alle collectanten die met enorme inzet het prachtige 
bedrag van €6466,78 hebben opgehaald!

Namens Nierstichting Lunteren:  Heidi, Willy e n Janny .

Najaarsverkoping t.b.v. 'De Schutse'
EDERVEEN – D.V. zaterdag 22 oktober 2022 wordt de halfjaarlijkse 
verkoping t.b.v. gehandicaptenorganisatie ‘ De S chutse’  gehouden in en om 
de gymzaal van het dorpshuis ‘ De Z icht’ , De Z icht 3 t e Ederveen. 

U  kunt er terecht voor:   wenskaarten, legeruniformen en -accessoires voor 
kinderen, speelgoed, zelfgenaaide poppenkleertjes, nachtkleding, ondergoed, 
handwerkartikelen, (kamer)planten, sokken, boeken, woonaccessoires, Aloë  Vera-
producten van For Ever,  bakmixen, koeken, cake, krentenbrood, fruit, heerlijke 
rollades, verschillende soorten worst, slaatjes,  snoep, honing, enzovoorts. 

Gebruik er uw lunch, want er is een eetterras met allerlei versnaperingen en 
innen i  er een o e oe  aar u een o je o e unt drin en et at le er  

erbij. Voor de kinderen is er een knutselhoek. U  bent van harte welkom van 10.00 
uur tot 15.00 uur.

LUNTEREN - Restaurant Belmont, restaurant De Lunterse Boer en 
Restaurant Het Uilenbos kregen op 4 oktober een Duim uitgereikt uit 
handen van W ethouder P eter de P ater. Hij heeft Lunteren als buitendorp in 
zijn portefeuille. De uitreiking vondt plaats bij restaurant De Lunterse Boer.

De Lunterse Boer trad op als gastheer en de vertegenwoordigers van Belmont en 
Het U ilenbos waren daar ook aanwezig. Lunteren mag trots zijn op zo’n goede 
start van ‘Gewoon Welkom! ’. 

We hopen dat meer restaurants zich melden voor een schouw van hun locatie die 
dan hopelijk leidt tot de uitreiking van een 4e, 5e of 6e Duim. Vraag een schouw 
aan op koplopersede@ gmail.com 

Lunterse restaurants krijgen een Duim uitgereikt

Lezing en rondleiding rondom expositie ‘Vreemde Vogels’

O TTERLO  - Vogels spreken al 
duizenden jaren tot de verbeelding, 
ook op tegels sinds de zeventiende 
eeuw. Dat is nu te zien in de 
tentoonstelling ‘ Vreemde Vogels’ . 
Het museum organiseert op 14 en 
22 oktober rondom de exp ositie een 
middagprogramma met een lezing 
en rondleiding. 

Historicus en conservator Hans Mulder 
geeft op vrijdag 14 oktober een lezing 
bij de expositie Vreemde Vogels. 

Na de lezing leidt de gastconservator 
Frans Klein je door de expositie 
heen. En op zaterdag 22 oktober geeft 
gastconservator Frans Klein een lezing 
én rondleiding. Het programma is van 
13: 30 – 16: 00 uur. 

Hans Mulder is historicus en 
conservator. Hij beheert de bibliotheek 
van Artis en won in 2021 de Jan 
Wolkers Prijs met zijn boek ‘De 
ontdekking van de natuur’. Frans 
Klein is lid van de expositiecommissie 
van het museum en gastconservator 
van de expositie ‘Vreemde Vogels’.

Deelnemers hebben alleen een 
entreebewijs voor het museum nodig. 
De activiteit is gratis maar aanmelden 
is verplicht. 

Meld je aan door een e-mail te sturen 

aan info@ nederlandstegelmuseum.
nl o.v.v. je voor- en achternaam, 
telefoonnummer en gewenste datum. 

O ver de exp ositie
Wanneer de Hollandse tegelindustrie 
in de zeventiende eeuw tot bloei 
komt worden er al snel hele series 
met vogels en bloemen gemaakt. 
Opvallend zijn vooral de ‘vreemde’, 
exotische vogels die de tegelschilders 
zelf waarschijnlijk nooit in het echt 
gezien hebben. Zij baseren zich op 
prenten, die meestal niet ingekleurd 
zijn. In de tentoonstelling ontdek je 
tegels met pauwen en kalkoenen, 

kanaries, papegaaien en struisvogels 
gecombineerd met uitvergrotingen van 
tekeningen en schilderijen.

Het Nederlands Tegelmuseum
Het Nederlands Tegelmuseum toont 
de grootste en meest veelzijdige 
collectie Nederlandse wandtegels 
en tegeltableaus. Al wandelend 
door het museum ontvouwt zich de 
geschiedenis en de herkomst van de 
tegel. Van de opkomst tussen 1580 en 
1625, via de latere schaalvergroting 
door het ontstaan van meer 
tegelbakkerijen tot en met de invloed 
van industrië le technieken. 

ZIN IN THEATER? KOM NAAR DE OPEN LES IN DE SCHAKEL OP 17 OKTOBER

Heb je altijd al willen ontdekken of 
je talent hebt voor theater? Grijp nu 
je kans!

Je kunt vrijblijvend meedoen op 
maandagavond 17 oktober in de 
Schakel in Lunteren. Aanvang 20.00u

Aanmelden via:  zangstudioalali@
gmail.comHet seizoen is al een tijdje 
gestart voor de zanglessen aan de 
Dorpsstraat in Lunteren. 

Maar Ali Hendriksen is naast 
zangpedagoog ook regisseur. 

We gaan in de open les ontdekken wat 

je leuk vindt:  zing je graag in opera 
of wil je ontdekken hoe incasseren 
werkt?

Wil je in de huid kruipen van een 
personage, zodat je kunt ontdekken 
hoe je dat doet?
Of ben je nieuwsgierig naar de 
verschillende stijlen, zoals slapstick of 
grotesk spel?  

Doe mee en je kunt het vrijblijvend 
uitproberen.

Wetenswaardigheden uit ons bos
Bosaanplant en laanherstel

De droogte en verzuring laten ook het Luntersche Buurtbosch niet ongemoeid. Op 
veel plekken zijn sparren doodgegaan maar ook de tsuga heeft enorm te lijden. Het 
perceel aan het eind van de Boslaan is daarom in zijn geheel gekapt. Dat is op zo’n 
manier gedaan, dat jonge berken en grove dennen zoveel mogelijk gespaard zijn 
gebleven. De Stichting heeft als verantwoordelijkheid het bos duurzaam in stand 
te houden, ook in moeilijke omstandigheden als die we nu meemaken. Daarom 
hebben we het gekapte perceel ingeplant met soorten waarvan we weten dat 
deze de calcium-kringloop versterken en beter tegen mogelijke droogte kunnen. 
Daarmee hopen we het bos te revitaliseren en klimaatbestendiger te maken. Er 
zijn zo’n 1250 stuks boompjes geplant door vrijwilligers van de Boswerkgroep. 
De gekozen boomsoorten, waaronder linde, haagbeuk, boswilg, noorse esdoorn 
en hazelaar worden bijzonder graag 
gegeten door het reewild. Daarom 
is het perceel geheel omrasterd. Het 
raster zal na een paar jaar verwijderd 
worden als de jonge bomen groot 
genoeg zijn en het reewild niet meer 
bij de boomtoppen kan komen.

De Stichting heeft de gelegenheid te 
baat genomen om het laankarakter 
van de Boslaan langs dat perceel te 
herstellen. Met een gulle donatie van 
de Vrienden zijn een 40-tal laanbomen 
aangeschaft en geplant. De boswachter 
heeft tijdens de droge zomer de 
laanbomen meermaals water moeten 
geven en gelukkig heeft het merendeel 
de zware beginperiode overleefd.

TOPSLAGERIJ
AB VAN LEEUWEN

BEKROONDE KWALITEIT

WWW.SLAGERIJABVANLEEUWEN.NL

Bij aankoop van
1 kg botermalse

Riblappen

Supervoordeel
bij uw Topslager!

Van eigen slacht
uit De Valk

2e KG GRATIS!

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN
26 T/M 29 OKTOBER
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In 2 avonden leiden we u, volgens de laatste richtlijnen van de hartstichting 
op zodat u kunt reanimeren en de aed veilig kunt bedienen de data zijn 22 
en 29 n ovember 2022

De lessen zijn op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, ongeveer halverwege de 
le  i  er een orte o e t ee au e  et ur u geld edraagt  euro  a afloo  
rijgt u een o ieel erti aat van de art ti ting

nli tingen en o gave  e etariaat M orggreve el   ail
orggreve n ail nl

Reanimeren kunt u leren

Straatnaamgeving in Lunteren 
In Lunteren wordt op korte termijn op een braakliggend stuk terrein tussen 
de Klomperweg, de W estzoom en de Hulweg begonnen met nieuwbouw 
van woningen. O ok grenst dit gebied aan het kerkhof in Lunteren, vroeger
genaamd dodenakker.

e o i ie naa geving telt voor o  voor de nieu  aan te leggen traatnaa  
de naa  ula er te ie en  e e naa  ver ij t naar o el de naa tgelegen 

ul eg al  naar et ieraan gelegen er o  vroeger dodena er genoe d

EDE - Op 5 november 2022 
organiseert de Egerländer Kapel 
Ede, die inmiddels al 46 jaar bestaat, 
weer haar najaarsconcert in de Kei 
te Ede. Tijdens dit concert kunt 
u weer genieten van de heerlijke 
Böhmische blaasmuziek die bestaat 
uit marsen, polka's en walzen.

Dirigent Marc Busscher heeft een 
mooi programma voor u samengesteld 
met weer een groot deel nieuw 
ingestudeerde muziekstukken,
maar natuurlijk zullen ook de 
traditionele nummers niet ontbreken.

Drieëntwintig enthousiaste 
muzikanten zullen u een fijne muzikale 
middag bezorgen. De presentatie is 
wederom in handen van Henry Meijer.
De zaal is open om 13.30 uur en het 
concert begint om 14.00 uur tot 17.00 
uur.

Kaarten kosten € 5.00 p.p. en 
zijn op de middag aan de kassa 
verkrijgbaar maar u kunt ook uw 

toegangskaarten reserveren via info@
egerlanderkapelede.nlof via 06-
43708760. Natuurlijk wordt ook in 
de pauze de traditionele grote loterij 
gehouden met vele prijzen. Donateurs 
van de Egerländer Kapel Ede hebben 
gratis entree. 

Onlangs hebben zij hiervoor de 
nieuwsbrief ontvangen met daarin 
alle informatie. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid bij de Kei, 
Peppelensteeg 12 te Ede. 

Graag tot ziens op 5 november!

Najaarsconcert Egerländer Kapel bij de Kei te Ede

LUNTEREN - O p dinsdag 18 oktober 2022 vindt de volgende bijeenkomst 
van Businessclub Lunteren (BCL) plaats.

W e kunnen " Aan Tafel"
rie jaar geleden o ten ij  ri  en eanine van Maanen de voor alige 

lagerij  l generatie  lang een vertrou d eeld in de in el traat  r oe t dan 
oo  eel veel aan ge euren  e oor ron elij e lannen ij aan oo  gingen van 
tafel door de tijd en een nieuw idee groeide.

l  tegen lag aa t dat dingen on ogelij  lij en el t et te oe en naar iet  
at el aal aar i  Wat i ien nog el ooier i  en ovendien ij je a t
o ont tond et idee o  vanuit on e ti ting o  olid voor nternationaal 
ongeren er  een lein o iaal non ro t re taurantje te tarten et 

onderge i t een lein alig o tel  unteren ent i er  veel toeri ten  oo  
o  de et  oor en i  er een eenvoudige ogelij eid tot overna ten en ont ijt

Locatie
e ijeen o t vindt laat  ij e taurant an a el aan de or traat  in 
unteren  e ijeen o t tart o   uur (inloo  vana   uur) en de e 

avond ordt a ge loten et een a je en een dran je

Aanmelden
nderne er  die aan e ig illen ijn  unnen i  aan elden o  
u ine lu lunteren nl  ij innen o t ordt een ijdrage verlangd van   
er deelne er voor de ga t eren al  tege oet o ing in de o ten  

Bijeenkomst Bussinessclub Lunteren

Bedrijfsschietcompetitie bij schietsportvereniging TYR in Lunteren

LUNTEREN – Z o’ n 6 avonden 
in het jaar strijden 60 á 70 teams 
van verschillende bedrijven om 
de beker. “V roeger hadden we ook 
een nacompetitie, maar nu is het 
gewoon meer een leuk bedrijfsuitje 
geworden,” vertelt, één van de 
organisatoren, Evert Cornellisen,

S chietsportvereniging TY R
Aan de Kees de koninglaan t.h.v. de 
Wor oe  in unteren taat et and 
van de vereniging. De vereniging telt 
o n  leden en e taat al eer dan 

 jaar  ijna iedere aandag o t er 
een groe  ijeen o  et ver illende 

a en  un iet un ten te 

eoe enen  Maar oo  ge oon voor de 
gezelligheid.

ie ge oedelij eid i  er 
ook op de avonden van de 
edrij iet o etitie  ijden  

deze avonden voorziet een aantal 
vrijwilligers van de vereniging de 
gasten van een hapje en een drankje, 
ter ijl er iet  verdero  de aan 
ge oten an orden  adat iedereen 
ee t unnen oe enen egint de 
ed trijd   de t ee iet aarten 
an vij  eer er aart ge oten 

worden, de roos telt voor twaalf 
unten en ij iedere ring daarvandaan 

gaat er een puntje af.

Aan het eind van de avond is de 
rij uitrei ing  aar ij de drie e te 

tea  een e er rijgen  e e te 
an  en vrou elij e utter orden 

oo  eloond et een rij  

n or atie o vragen an ij 
j rand o g ail o

De slotconcerten van scholenproject
KNA Lunteren gaan weer van start!

LUNTEREN - Vrijdag 21 oktober
om 19 :00 is het weer zo ver: nu 
de zomervakantie er op zit is het 
tijd voor het eerste slotconcert 
van het scholenproject van 
muziekvereniging KNA Lunteren!  

n dit on ert laten de inderen van 
a i ool eder oud oren at e 

de a gelo en e en e en geleerd in 
de u ie le en die e van de do enten 
van e en ge ad  e inderen 
geven dit on ert a en et et 
jeugdorkest, de jeugdslagwerkgroep 
en de a en eelgroe  van  die 
ook zelf hun kunsten zullen vertonen. 

it jaar elen de groe en    en  
ee  l e ool in unteren doet oo  

dit jaar eer ee  aar ij eel lij 

ee ijn   dit ogelij  te a en 
orden e ge ol en door u idie  

en on or  Maar e unnen oo  
u  ul  ge rui en  ee  daaro  u  

de oet on aan et olen roje t 
van  odat e dit unnen lijven 
doen. Dit kunt u doen door zelf te 
oe en o  unteren o  ededoet

nl o  door u  on aan een van on e 
leden do enten te geven  e e unt u 
oo  ij et on ert nog a geven

u  ent u enieu d naar at de 
inderen e en geleerd en ilt u 

een leu e avond et a i elende 
u ie  edereen i  el o  o  

vrijdag  o to er in de aal van a  
loor   uur gaat de aal o en  o  

 uur gaan e van tart  e entree 
is gratis.

EDE – Cultura Erfgoed nodigt je 
van harte uit om op 27 oktober
om 15: 00 aanwezig te zijn bij de 
opening van de tentoonstelling ‘ 100 
jaar ENKA I Mode in Beeld’ . De 
exp ositie toont ca. 12 japonnen die 
een eeuw vol modieuze silhouetten 
tonen. Daarbij ga je terug in de tijd 
door eigentijdse mode-reclame en 
originele filmfragmenten.

e a rie  ee t veel ete end 
voor de ontwikkeling van het 
oerendor  de  aar a  oo  een 

grote eler innen de internationale 
ode indu trie  eu enlang 

droegen vrouwen grote jurken van 
are to en aar ij rondingen 

gea entueerd erden  an et egin 
van de 20e eeuw veranderde het 

ode eeld door de vervaardiging van 
vi o e en door de trend van ja onnen 

et re te lijnen

e a rie en in rn e  en 
de eelden in o  de te nie en 
aar ee goed o ere te tiel on 
orden ge rodu eerd  na elij  
un t to ijde  ui enden ei je  
er ten aan et rodu  van de dunne 

vi o edraden  anuit de 

a rie en ont tonden de er na en 
n alon en erlen a   de e 
odetentoon telling ontde  je  

jaar ode en de rol van de 
a rie  innen de internationale ode

industrie. 

Jubileummagazine
n et ader van  jaar 

i  er in ei een een alige 
aga ine ver enen  n de e uitgave 

lee  je over de i torie van de a rie  
vertellen oud ede er er  over un 
erinneringen en o en 
e oner  aan et oord  
e oe er  unnen na afloo  van et 

tentoon telling e oe  grati  et 
aga ine eene en ( )

Opening expositie ‘100 jaar ENKA I Mode in Beeld’ in Cultura Ede

LUNTEREN - O p vrijdagavond 
4 november organiseert damclub 
D.E.S . een huisdamtoernooi voor
de huisdammers uit Lunteren 
en omgeving. Het is een gezellige 
damavond waarbij iedereen van 
harte welkom is.

Er wordt gespeeld in één groep 4 of 5 
partijen tegen elkaar.

Inschrijfgeld hoeft niet betaald te 
worden. De damclub zorgt voor 
lekkere hapjes en paar leuke prijsjes.

Het huisdamtoernooi begint om 
20.00 en duurt tot ongeveer 23.00. 
Damclub D.E.S. hoopt dat weer 
veel huisdammers op deze activiteit 
afkomen.

De speellocatie is De Schuifeldam, 
Bisschopweg 104 A te Lunteren.

Huisdamtoernooi D.E.S. Lunteren

Kerstzolder ’t Schuurtje weer open
DE VALK – W ie wel eens bij het 
plattelandswinkeltje ’ t S chuurtje in 
De Valk komt merkt hoe ‘ eigen’  deze 
bijzondere winkel wel is. 

Een speciaal gevoel geeft het wanneer 
de deur opengaat en de ouderwetse bel 
luid klingelt. Je stapt als het ware in de 
tijd terug.

S treekproducten
Menshoog staan de artikelen 
opgestapeld in de winkel. Er is keus te 
over in een scala aan (streek)artikelen. 
Verse pinda’s en noten, eigen gebakken 
appeltaart en de Valkse hompjes, 
Valkse advocaat en verschillende (bio)
wijnen, biologische (kruiden)kaas en 
geitenkaas, (bio) vlees, rookworst en 

rookspek, streekhoning, oud-Hollands 
snoep en nog veel meer. Kortom, 
bedenk het en het is verkrijgbaar in de 
plattelandswinkel van Jeltje en Bram 
Hofman.Maar de klant kan er ook 
terecht voor aardappelen, groenten, 
fruit en fruitmanden. En…, niet te 
vergeten de eigen gebakken appeltaart 
van ‘t Schuurtje. Deze worden nog 
steeds op dezelfde ambachtelijke 
wijze gebakken.

Kerstzolder
Maar wist u dat er meer is, de 
zolderruimte in de nok van het 
winkeltje. Deze gezellige ruimte is 
momenteel ingericht als een sfeervolle 
kerstzolder. U itgestald staan originele 
kerstpakketten. Het zijn pakketten 
in diverse maten en met evenzovele 
thema’s. Bijzonder in trek zijn dit 
jaar de Veluwse streekpakketten. 
Zelf samenstellen naar eigen inzicht 
en prijsklasse is eveneens mogelijk. 
Graag aanbevolen zelfs!  
Wanneer u rondkijkt op de kerstzolder 
of in de winkel, bakt Bram in de kelder 
alweer de eerste oliebollen van het 
jaar.

Boslaan (gedeeltelijk) afgeslote vanaf 31 oktober

LUNTEREN - In opdracht van de 
gemeente start Gebr. van Kessel 
binnenkort met de vervanging van 
het riool in de Boslaan. 

Het werk start eind oktober en zal in 

maart 2023 gereed zijn. Tijdens deze 
periode zullen delen van de Boslaan 
gedeeltelijk of geheel afgesloten zijn. 

W erkzaamheden
Zij zullen de volgende 

werkzaamheden uitvoeren:  vervangen 
vuilwaterriool, aanleggen hemelwater 
in ltratieriool  vervangen van de 
wegfundatie, aanbrengen van nieuwe 
(milieuvriendelijke) asfaltverharding, 
aansluiten van de bestaande inritten 
aan de nieuwe asfaltverharding.

P lanning
Om de hinder als gevolg van de 
werkzaamheden te beperken voeren 
zij de werkzaamheden zoveel mogelijk 
gefaseerd uit. Het aanbrengen van de 
asfaltverharding doen zij, in verband 
met de kwaliteit van het product, op 
het hele werk in één keer. Per fase zal 
er een andere afzetting zijn. 

De eerste fase, tussen kruising 
Boslaan/  Dingerlaan tot Boslaan 41 
start maandag 31 oktober 2022. 

Een exacte datum waarop de volgende 
fase start is nog niet te geven, omdat de 
weersomstandigheden grote invloed 
hebben op de voortgang van het werk. 

HARS KAMP - O p vrijdag 4 
november wordt er een gezellige 
najaars- en cadeautjes markt 
georganiseerd bij Echos Home in 
Harskamp (voorheen P MT). 

Diverse enthousiaste verkopers zijn 
op deze markt aanwezig met een grote 
diversiteit aan koopwaar. Zo kunt u 
op deze dag terecht voor o.a. parfum, 

snoepgoed, rookworst, kaarsen, 
droogbloemen, honing, brocante 
woondecoratie, tassen, sjaals, 
sieraden, speelgoed, tupperware, 
kinderkleding, neolife, optidee, 
dierenbenodigdheden, wol etcetera.  
Extra leuk voor cadeautjes tijdens de 
feestdagen. Naast alle verkoopkramen 
die zowel binnen als buiten zijn, is er 
ook ruim de gelegenheid om een lekkere 

snack en iets te drinken te kopen en te 
nuttigen. U iteraard vergeten we ook 
onze kinderen niet!  Voor hen zijn er 
diverse leuke activiteiten (schminken, 
ballonnenclown, spel) en is er een 
kleurwedstrijd (kleurplaat op te halen 
bij Prima en Plus in haskamp)!  

Graag tot ziens op vrijdag 4 november 
bij Echos Home aan de Otterloseweg 
12a in Harskamp!  De markt begint om 
15.00 uur tot  21.00 uur. 

Najaars- en cadeautjesmarkt in Harskamp

Net voor zonsondergang gaf de zon de kleurrijke herfstbomen nog meer glans en kleur op de Goudsberg. 
Heel even was het dus inderdaad een  ‘Goudsberg’ vol herfstkleuren.  (Foto en tekst: Gerwin van Luttikhuizen.)

Wetenswaardigheden uit ons bos
Uitzicht en koepel

Vanaf de Koepel, middenin in het Luntersche Buurtbosch, heb je een prachtig 
uitzicht. Dat was midden vorige eeuw wel anders. Het bos groeide boven de Koepel 
uit en het toenmalige stichtingsbestuur liet er in de jaren ’60 twee verdiepingen 
op bouwen. Sinds die tijd torent het rijksmonument boven de bossen uit en biedt 
een prachtig uitzicht voor wie de moeite neemt helemaal omhoog te lopen. De 
bomen groeiden echter door en zijn nu zo groot geworden dat ze het uitzicht 
belemmeren. Nu willen we bomen vooral de ruimte geven en laten groeien, maar 
in dit geval hebben we de moeilijke keuze gemaakt om het zicht naar de Gelderse 
Vallei open te maken. 

Gelukkig betreft het bomen die goed tegen snoei kunnen zoals eik en linde. 
Daarom zijn onder toezicht van de boswachter en met behulp van een hoogwerker 
de toppen eruit gezaagd. Hij heeft het zo gedaan dat er volgend jaar nauwelijks 
nog iets van te zien is. De linde, die hier staat, is de enige volwassen lindeboom 
in het Buurtbos, dus zorgvuldigheid was geboden. Dat was aan Douwe Methorst, 
die de klus aannam, wel toevertrouwd. 

Omdat we het zicht tussen Ede (ZZO) en Barneveld (NNW) open wilden hebben, 
waren we genoodzaakt ook een kapitale beuk te toppen. Methorst heeft het zo 
gedaan dat er een minimale kans op zonnebrand is. Inmiddels kunnen bezoekers 
van de Koepel weer genieten van een prachtig panorama. De kerktorens van Ede, 
Lunteren, Amersfoort en Barneveld zijn weer in één ononderbroken beeld te 
zien. Deze kostbare ingreep is mogelijk gemaakt door een gulle donatie van de 
Vrienden.

Zo’n prachtige en monumentale uitkijktoren onderhouden is geen sinecure. 
Monumentenwacht geeft jaarlijks een overzicht van aandachtspunten en daarnaast 
heeft het stichtingsbestuur een Meerjaren Onderhoudsplan. Deze keer was het 
schilderwerk aan de buitenkant en het voegwerk onderaan de toren aan de beurt. 
Ook hierbij werd de hoogwerker ingezet. Onze huisschilder Nico Roodenburg 
heeft ruime ervaring met schilderwerk aan oude gebouwen en doet al jaren de 
Koepel. De houten kozijnen aan de zuid- en westzijde zijn grondig aangepakt. 
Verder heeft Roodenburg de pomp naast de toren belangeloos een schilderbeurt 
gegeven. 

Martinus van Milt van Van Milt Restaurateurs heeft het pleisterwerk aan de 
binnenkant bemonsterd op zoutbelasting en zal een onderhoudsadvies geven. 
Zijn mensen hebben het buitenvoegwerk aangepakt. De voegen die losgebarsten 
waren, zijn uitgebikt en er zijn opnieuw knipvoegen gezet. Daarbij heeft het 
voegwerk van de pomp ook een onderhoudsbeurt gehad. De voorman van 
Van Milt, Barend Paul Groeneveld, was hier extra mee begaan en dat is wel 
begrijpelijk. Zijn overgrootvader was de Groeneveld naar wiens nagedachtenis 
de pomp is geplaatst.

We kunnen rustig zeggen dat de Koepel er nog nooit zo goed heeft bijgestaan.

Kerstconcert Ha Kol Tsa Ier & Irene in Ederveen
EDERVEEN - Bij dezen nodigen 
Gospelkoor Ha Kol Tsa Ier en 
Muziekvereniging Irene u uit om 
17/12 het kerstconcert bij te wonen.

De avond zal bestaan uit afwisselende 

optredens van koor en fanfare. 
Maar ook u als publiek gaat actief 
deelnemen aan dit kerstconcert in de 
vorm van samenzang. 

Het beloofd dus weer een mooie 

gelegenheid te worden om alvast in 
de prachtige sfeer van het kerstfeest te 
komen. Het concert vindt plaats in ‘De 
Zicht’ te Ederveen en begint om 20.00 
uur. De zaal is open om 19.30 uur en 
de toegang is vrij.

Kerstconcert Grootkoor Jubilate Deo en Mannenensemble Cantare 

LUNTEREN - Grootkoor Jubilate 
Deo (o.l.v. Marco den Toom) en 
Mannenensemble Cantare (o.l.v. 
André van Vliet) geven op woensdag 
21 december een kerstconcert.

Dit vindt plaats in de Bethelkerk in 
Lunteren en begint om 20.00 uur. De 
beide dirigenten nemen plaats achter 
het klavier van het imposante Van 
den Heuvel orgel. Johan Bredewout 

(vleugel) en Marjolein de Wit (fl uit) 
verlenen muzikale medewerking. 
Op het programma staat bekende 
en minder bekende kerstmuziek en 
er is ook samenzang. De kerk opent 
om 19.30 uur haar deuren.Na het 
uitverkochte kerstconcert in de Oude 
Kerk van Lunteren (2019) is nu de 
Bethelkerk gekozen als concertlocatie. 
Deze kerk is recent gebouwd en in 
december 2017 in gebruik genomen. 
Het Van den Heuvel-orgel met liefst 
3148 orgelpijpen geniet internationale 
bekendheid. 

Voldoende gratis parkeergelegenheid. 
Tickets à € 12,50 zijn nu verkrijgbaar 
in de webwinkel van Jubilate Deo. 
Bij de kerk betaalt men voor aanvang 
€ 15,00 per persoon. Kinderen tot 12 
jaar krijgen gratis entree.

Edese Adventskalender weer gestart
EDE – Ede Marketing presenteert 
tot en met 24 december dagelijks een 
online adventskalender. Bezoekers 
van deze Edese Adventskalender 
kunnen elke dag online een vakje 
van de kalender openmaken. Daar 
staan mooie, typisch Edese prijzen: 
van arrangementen en activiteiten 
tot cadeaupakketten of souvenirs.  

De kalender is zeer enthousiast 

ontvangen door winkeliers, culturele 
instellingen, horecagelegenheden 
en recreatieve organisaties in de 
gemeente Ede. “Voor hen is dit dé 
kans om in de cadeaumaand nog een 
keer onder de aandacht te komen bij 
het regionale publiek. Dankzij deze 
samenwerking hebben we met elkaar 
prachtige, lokale kerstcadeaus te 
verloten onder de deelnemers van de 
online adventskalender”, aldus Daan 

Berends, directeur Ede Marketing.

Deze adventskalender is gericht 
op inwoners en bezoekers van de 
gemeente Ede. 

Wie geen vakje wil missen, kan 
zich aanmelden voor de dagelijkse 
nieuwsbrief of de te winnen prijzen 
via Facebook en Instagram in de gaten 
houden. 
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OLIEBOLLEN
Elke vrijdag en zaterdag in december
gaan we live oliebollen bakken in

Barneveld !

Ook staan we in Lunteren & Ede
Parkweide regelmatig te bakken op de

zaterdagen.

Laarweg 18 - Harskamp

V A C A T U R E

0318 46 13 47

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER / INKOOP (fulltime) 

Voor onze lokale gereedschapswinkel zijn wij op zoek naar een administratief 
medewerk(st)er.  
Wil jij graag je handen uit de mouwen steken en houd jij onze administratie op orde? 
Dan zoeken wij jou! 

Jouw taken zijn: 
- Administratieve werkzaamheden, zoals kas- en bankboek bijhouden;
- Inkoopfacturen inboeken en betalen;
- Het voorbereiden en opstellen van uitgaande facturen; 
- Debiteurenbeheer: het bewaken betalingstermijnen, het versturen van 

aanmaningen; 
- Bestellen van winkelvoorraad incl. bestellingen van klanten;
- Diverse backoffice werkzaamheden, zoals het verzorgen van 

keuringsformulieren, het bestellen van kantoorartikelen en overige
voorkomende werkzaamheden. 

Functie-eisen: 
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding niveau 3/4, bij voorkeur 

administratief; 
- Goede computervaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Beschikbaar voor 40 uur in de week.

Zet jij graag de puntjes op de I en ben jij cijfermatig sterk? Dan zoeken wij jou! 

Heb je interesse? 
Stuur een e-mail met je CV en motivatie naar: info@drostgereedschap.nl. 

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,-

95

69
89

(Aanbiedingen geldig in week 49 - Maandag 5 dec t/m zaterdag 10 dec )
bezoek ook onze website: www.minimarktvandenbrink.nl

Alles bij ons is vers gesneden
Jong belegen kaas €9.50kilo

€1.
69

Slagerboterhamworst
Boerensnijworst
Kipfi let

€0.

Mager gerookte spek

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.

€5.

100 gram

100 gram

     100 gram

500 gram

€1.

Bildstar aardappelen €15.95
25 kilo

Zalmsalade 

Rundvlees, zalm of eisalade

Debic slagroom
Schoonmaakazijn

98€1.100 gram

€4.99
900 gram

700 ml€7.98

can 5 liter€2.98

Feetje wafelpyama maat  62 t/m 152 diverse kleuren, 
ook de nieuwe herfstkleuren, navy, brique, brown
Bij ons verkrijgbaar: 
De lekkere oathie havercrackers  4 st    €3.99

Westland schotel:



2022
Lunteren in Kerstsfeer

Vrijdag 9 en zaterdag 10 december

Op 9 december is het weer zover! De commissie Ederveensedag organiseert dan op 
het Marktplein te Ederveen, na 2 jaar afwezigheid door corona, weer een gezellige 
Ederveensedag Wintereditie  van 16.00 uur tot 21.00 uur. Het belooft een gevarieerde 
markt te worden  in kerstsfeer.

Net zoals voorgaande jaren zal er dit jaar ook weer een wenskerstboom zijn.
Hier kan iedereen die dat wil anoniem een kerstwens achterlaten voor iemand die volgens 
hem/haar wel een opsteker verdient.Er zal 1 wens getrokken worden en de commissie 
zal proberen deze in vervulling te laten gaan. Er is hier €. 250,-- voor beschikbaar.

Ook voor de kinderen is er van alles te doen en te beleven. Zoals het versieren van 
een speculaaspop, die dan thuis lekker kan worden opgegeten. De poppen worden 
beschikbaar gesteld door Bakkerij van Voorthuizen die ook met zijn oliebollenkraam 
aanwezig zal zijn.

Elk uur zal er een gratis voorstelling gegeven worden door de BETOVERDE BIBLIOTHEEK.
De kinderen maken kennis met de zonderlinge eigenaar van de Betoverde Bibliotheek. 
Zijn oneindige verzameling van magische boeken is het startpunt van een avontuur dat 
de kinderen samen met hem beleven. Door onverklaarbare omstandigheden komen 
de hoofdpersonen uit de Betoverde Boeken tot leven. Misschien wordt er wel iemand 
uitgenodigd om de Biblotheek binnen te stappen....

Om 17.00 uur en om 19.00 uur zal er Bingo gespeeld worden in de tent op het plein met 
leuke prijzen.Hier kan iedereen gratis aan deelnemen.

Muziekvereniging Irene zal ook deze avond nog van zich laten horen. Vereniging Oud 
Ederveen heeft een diapresentatie samengesteld van foto's van het Ederveen van toen. 
Deze zal op een groot scherm regelmatig vertoond worden.

Ook de WK voetbalwedstrijd die die avond in Qatar wordt gespeeld zal op een scherm 
te zien zijn.
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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

LAATSTE WONINGEN 

IN PRIJS VERLAAGD!



MUSEUM LUNTEREN WENST U EEN MOOIE KERST!

GRATIS TOEGANG OP ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 

G raag heten we u  van harte welkom in Mu seu m L u nteren op zaterdag 1 0  december 
aanstaande.  U  bent onze gast om u  te verwonderen over wat Mu seu m L u nteren jong en ou d 
kan bieden.  

Om te genieten van zes zalen van ons erfgoed, K u nst met glas, moderne ku nst, cu ltu u r en de 
mooie dingen van vroeger en nu .    

U  komt toch ook?  G raag tot zaterdag 1 0  december!

MUSEUM LUNTEREN WENST U EEN MOOIE KERST!

G raag heten we u  van harte welkom in Mu seu m L u nteren op zaterdag 1 0  december 
aanstaande.  U  bent onze gast om u  te verwonderen over wat Mu seu m L u nteren jong en ou d 

Om te genieten van zes zalen van ons erfgoed, K u nst met glas, moderne ku nst, cu ltu u r en de 

Prijswinnaars Decemberactie
Gea van de Brink, Julianalaan 8, Bennekom
Els de Bas, Corversbos 26, Ede
Westeneng, Berkhofweg 31, Lunteren
B. van Roekel, Kuipershoekje 30, Lunteren
Soetendaal, Everlaan 40, Lunteren
Schellen, Rhenendael 130, Rhenen
Gretha Klok, Ruitenbeekweg 4, Lunteren
Fam. Maanen, Het Hoefje 8, Lunteren
Gerestein, Hoofdweg 103, Ederveen
van Holland, Kastanjelaan 9, Lunteren
B. Steenbeek, Oude Arnhemseweg 23, Lunteren
Steven Slotboom, Bisschopweg 34, Lunteren
Burgwal, Julianastraat 34, Lunteren
G. van Heuven, Everlaan 20, Lunteren
van Veldhuisen, Veenstraat 7a, Lunteren
P. Schouten, Dorpsstraat 177, Lunteren

Hoofdprijzen

Alle bonnen kunnen vanaf nu opgehaald worden bij Blink mode voor kids, Dorpsstraat 105

H. de Groot, Wormshoefweg 13, Lunteren
N. Boersma, Stationsstraat 22b, Lunteren
Middelink, Dokter Kimmijserlaan 3, Lunteren
Petra Huibers, Schimmelpennincklaan 13, Renkum
W. van Blijderveen, De Haverkamp 72, Lunteren
Jacoline Pater, Vaarkamperhof 20, Lunteren
P.T. van Weelden, Molenparkweg 30-a, Lunteren
R. van de Wal, Willem Welgravenlaan 15, Lunteren
M. van Voorthuizen, Postweg 48, Lunteren
D. Schinkel, Beethovenlaan 28, Veenendaal
van de Lagemaat, Klomperweg 125, Lunteren
Jacolien van de Berg, Nieuwenhuizerweg 19, Lunteren
J. Besselsen van den Hamlaan 2b, Lunteren
Esther Ploeg, Vaarkamperengweg 29, Lunteren
Monique Groeneveld, Slangeburg 39, Barneveld
W. van Stroe, Kruisbeekweg 20, Lunteren

H. Lourens, Oranjestraat 10a, Lunteren

Boogaart, Reeënlaan 5a, Lunteren

v/d Broek, Schuurmanskamp 6, Lunteren

H.E. Kelder, Den Straat 10, Amersfoort
Wijnen, Klomperweg 35, Lunteren
Siebelink, Heuvelseweg 12, Lunteren
Sanders, De Hucht 10, Overberg
Tombroek, Klomperweg 9, Lunteren
M. Geuze, Marskamp 1, Lunteren
E.H.A. van Vliet, Veenweg 40, Lunteren
J. Jacobs, Dorpsstraat 171b, Lunteren
A. Blotenburg, Kerkhoflaan 13, Lunteren
D. Lagemaat, Valkseweg 17, Lunteren
Cora Vorst, Molenparkweg 26, Lunteren
Lisa, Vogelwikke 37, Barneveld
Buijs, Immenweg 15, Lunteren
Bloemendal, Ieplaan 10, Lunteren
Spaander, Helflrichlaan 24, Dieren
R.B.M. Vet, Adamsdreef 185, Ede

Witgoedspecialist Van Heerdt€ 250,=
Jongbloed & Zn€ 150,=

€ 75,= Slagerij van Rooyen
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EDE - Donderdag 24 november 
ontving Malkander raadsleden en 
ambtenaren van de gemeente Ede 
in de Ericahorst om in gesprek te 
gaan over welzijnsvraagstukken 
waarmee inwoners te maken 
(kunnen) hebben. 

‘Hoe houdt u alle ballen omhoog in 
uw leven?’ was het gekozen centrale 
thema omdat iedereen plotseling te 
maken kan krijgen met bijvoorbeeld 
mantelzorgondersteuning, problemen 
met betrekking tot de energietransitie, 
je dochter met mentale problemen of 
je eenzaam voelen door een verlies. 

Wat zijn dan de stappen die je kunt 
ondernemen om weer in balans 
te komen en verder te kunnen en 
waar kun je terecht voor informatie, 
ondersteuning en begeleiding. 
Tijdens deze ontmoeting vertelden 
inwoners wat zij hebben gehad aan 
de dienstverlening  van Malkander 
en sociaal werkers vertelden over de 
trends, waarna bij elk thema afgesloten 
werd met een vraag aan de raadsleden.

Mentale gezondheid meisjes
In de media is de laatste tijd veel 
aandacht gegeven aan de mentale 
gezondheid van meisjes, waarbij uit 
onderzoek blijkt dat de helft van de 
tienermeisjes vaak of regelmatig druk 
voelt om aan hun eigen verwachtingen 
te voldoen maar ook vanuit de 
maatschappij. Soms speelt ook een 
migratieachtergrond een rol om juiste 
keuzes te moeten maken, wat stress 
kan veroorzaken. 

Maar ook sociale media spelen een 
grote rol, hierbij gaat het vooral 
om niet sociaal buitengesloten te 
worden of aan het perfecte rolmodel 
te voldoen. Een jongere vertelde haar 
verhaal en welke rol jongerenwerker 
Mariam heeft gehad om in haar leven 
het verschil te maken. 

Malkander heeft inloopuren speciaal 
voor meisjes om met jongerenwerkers 
te praten over zaken die hen 
bezighoudt. 

Ook geven jongerenwerkers 
voorlichting op scholen onder meer 
over mentale gezondheid bij jongeren.  

Vrijwilligerswerk en eenzaamheid
Vrijwilliger Juri vertelde over zijn 
vrijwilligerswerk en wat hij heeft 
aan de trainingen en ondersteuning 
van Malkander. Sociaal werker 
Margreet en hij hebben verteld over 
de trends in vrijwilligerswerk, dat 
vrijwilligerswerk wel vrijwillig moet 
blijven. 

Daarnaast werd nog eens aangehaald 
hoe het zijn van een vrijwilliger 
bijdraagt aan verbinding met 
anderen. Waarmee eenzaamheid 
wordt voorkomen of vermindert. 
Malkander heeft een vacaturebank 
waar vrijwilligers leuk en betekenisvol 
vrijwilligerswerk kunnen vinden en 
deel kunnen nemen aan interessante 
cursussen. 

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorger Bert vertelde hoe 
hij voor zijn dementerende vrouw 
zorgt. Hij krijgt ondersteuning van 
Malkander onder meer in trainingen 
over omgaan met dementie, dit helpt 
hem in de dagelijkse verzorging van 
zijn vrouw. Sociaal werker Folkert 

vertelde over de trend hoeveel mensen 
nu mantelzorger zijn en welke groei 
wordt verwacht. En welke belasting 
mantelzorg geeft. Hierover werden 
goede gesprekken gevoerd met de 
gemeenteraadsleden.  

Energietransitie
Sociaal werker Anouk heeft onlangs 
op initiatief van een inwoner een 
energiemarkt geregeld en gaf aan 
welk duurzaam resultaat deze 
heeft opgeleverd, bijvoorbeeld een 
breiclubje dat is ontstaan. Ook kwam 
aan de orde de kloof die ontstaat tussen 
arm en rijk in de energietransitie. 
En de rol die de sociaal werkers van 
Malkander hierin kunnen hebben 
omdat zij de contacten hebben met de 
bewoners in de wijken. 

Met elkaar voor elkaar
Beide partijen kijken terug op een 
interessante ontmoeting waar een 
goede ‘vibe’ was om te praten over 
deze welzijnsvraagstukken en de 
ondersteuning, begeleiding die 
Malkander biedt aan de inwoners van 
de gemeente Ede. 

Malkander in gesprek met raadsleden

Op vrijdag 30 december 2022 heeft 
Christelijk Gemengde Zangvereniging 
De Lofstem uit Ederveen haar 
jaarlijkse oliebollenenactie

Wij willen u net als vorig jaar de 
gelegenheid geven om de overheerlijke 
oliebollen en appelbeignets van bakker 
Ritmeester te bestellen. U kunt uw 

bestelling uiterlijk 14 december door 
geven aan eefjevm@gmail.com  of 
0619500448. U kunt uw bestelling dan 
afhalen op 30 december 2022 tussen 
14.30 en 16.00 uur op Bruinehorst 40, 
6744 PB Ederveen.

De oliebollen kosten 10 voor     € 10,00 
en de appelbeignets      € 1,50 per stuk. 

Oliebollenactie Zangvereniging 
“De Lofstem” Ederveen

Actie schoenendoos Oekraïne
Voor de Stichting Hart en Handen 
voor Oekraïne starten we een 
ACTIE SCHOENENDOOS! Doen 
jullie mee? Zowel door kinderen als 
volwassenen te maken!

Versier een schoenendoos en vul 
hem met lekkernijen en voedsel 
voor kinderen. Denk aan Wicky, 
ontbijtkoek, kaasstengels, rozijnen, 
Cup-a-soup, noedels, knakworstjes, 
blikje mandarijnen, klein pakje brinta 
enz. Doe er een kaarsje in voor wat 

extra licht in deze donkere dagen 
in Oekraïne en voeg er een mooie 
tekening of geschreven kaartje bij en 
klaar is jouw doos!

Zo proberen we met z'n allen vele 
kinderen blij te maken met een kado uit 
Nederland! Deze doos is in te leveren 
aan de Heuvelseweg 2 Lunteren.

Voor meer informatie neem contact op 
met Jacqueline Henken 06-36298618. 
www.h2oek.com

LUNTEREN - Dinsdag 13 december 
2022 zal docent kunst - architectuur 
Oene Dijk een lezing verzorgen over 
“Het Schip” in Amsterdam. Begin 
van de sociale woningbouw.

Problemen op de woningmarkt zijn 
niet uniek. In 1901 kwam de eerste 
woningwet tot stand.Het duurde jaren 
voordat de resultaten ervan zichtbaar 
werden. 

Het gebouwencomplex “Het Schip” 
in de Spaarndammerbuurt is in 
ongeveer 1900 ontworpen door de 
talentvolle architect Michel de Klerk 
in de rijk gedetailleerde Amsterdamse 
School stijl, die stadspaleizen voor 
de arbeiders werd genoemd en 
gerealiseerd in 1919. Kenmerkend 
voor deze bouwstijl is het gebruik 
van baksteen, gecombineerd met 

versieringen als beeldhouw- en 
smeedwerk (Gesamtkunstwerk). De 
vaak plastische gevels zijn voorzien 
van laddervensters. Volgens de 
architect was “niets mooi genoeg 
voor de arbeider die al zo lang zonder 
schoonheid leefde”.

Het bevatte oorspronkelijk 102 
woningen voor de arbeidersklasse, 
een vergaderzaaltje, een postkantoor 
en een basisschool. Het Schip wordt 
grotendeels nog steeds bewoond. 
Sinds 2001 zijn er museale functies 
aan toegevoegd, waaronder het 
voormalig postkantoor.

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

Lezing Culturele Kring Lunteren

Met ingang van 6 december bestaat 
de mogelijkheid voedsel en of 
andere boodschappen met lange 
houdbaarheid in te leveren bij 
het Meestershuis achter de Oude 
Kerk. Te denken valt aan een blik 
groenten, rijst, suiker, spaghetti 
enz. Maar ook producten voor 
persoonlijke hygiëne zoals shampoo, 
tandpasta, tandenborstels e.d. 

De inzameling voor deze locatie is tot 
en met 28 februari. De openingstijden 
in de morgen van 10.00 uur tot 12.00 
uur. De openingstijden in de middag 

van 13.30 uur tot 16.00. Steeds op 
de dinsdagen. Na de 28e februari 
wordt de actie voortgezet bij een van 
de zusterkerken. U kunt als u dat 
liever wil ook een bedrag overmaken 
, u kunt dat doen via: NL60RABO 
0364 528370  Hervormde Gemeente 
Lunteren o.v.v. Actie Voedselbank
Ik wil graag in contact komen met 
vrijwilligers die willen helpen 
goederen in ontvangst te nemen en te 
sorteren
U kunt zich opgeven via  : 
06-21640519 of via
tjipketimmer@gmail.com

Inzameling ‘Actie Voedselbank’

“Droomt u er al een langere tijd van 
om bij de Veluwe te wonen? Dan 
hopen wij dat er nog een passende 
woning voor u tussen zit!”

Op het moment hebben wij nog 2 XXL 
tussenwoningen, een hoekwoning, 
een twee-onder-een kapwoning en 
een vrijstaande woning beschikbaar 

voor een zeer interessante prijs! De 
prijzen van de woningen zijn vanaf 
€ 399.500 - € 649.000 v.o.n. De 
woningen hebben een woonoppervlak 
van 136m2 – 150m2 een perceel van 
158m2 – 415m2 en beschikken over 2 
privéparkeerplaatsen op eigen terrein.
Het project bestaat in totaal uit 
18 woningen en wordt gebouwd 

aan de rand van de Veluwe op een 
oude eng van Harskamp, in de wijk 
Smachtenburg, gemeente Ede tussen 
de Boven Engweg en Willemshoek.
Heeft u interesse? Maak een geheel 
vrijblijvende afspraak op locatie of 
bij ons op kantoor: DNA Makelaars, 
036-7370591 info@dna-makelaars.nl
Antennestraat 86, Almere.

De bouw gaat bijna van start, nog maar enkele woningen beschikbaar!
Daarom de laatste woningen in prijs verlaagd

H et Sc hip i n A m sterdam .       Foto: J aneric l oebe



Wij zijn wel wat vroeg, maar kerst nadert. 
Traditioneel wensen vele bedrijven, medische 

praktijken en maatschappelijk-culturele instanties 
de goede wensen in de kerst-editie van de Lunterse 
Krant. Dit jaar maken wij het heel makkelijk, ga naar 

de site hieronder en vul daar je wensen in (voor 12 
december) die wij in een fraaie kerstbal ‘verpakken’ 

en plaatsen in de Lunterse Krant die uitkomt op 
woensdag 21 december. 

Wil je zelf een ontwerp 
aanleveren, doe dat in PDF en stuur dit 

bestand uiterlijk 12 december naar 
adverteren@lunteren.com of ga naar 

www.lunteren.com/kerstbal

Wij zijn wel wat vroeg, maar kerst nadert. 

Kerstbal actie
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De Oude K erk in Lunteren.              Foto:  Michiel Verbeek

Kerstconcert interkerkelijk koor ‘De Regenboog’

LUNTEREN - In 2021 was het 
voor het interkerkelijk koor “De 
Regenboog” uit Lunteren niet 
mogelijk om een Kerstconcert 
te organiseren. De maatregelen 
omtrent corona verhinderden dit 
helaas. Een teleurstelling omdat, het 
maar at fi n i  om amen te ingen. 

Zeker in de tijd waarin de verwachting 
van de komst en de wederkomst van 
Jezus Christus centraal staat. Samen 
zingen geeft immers een gevoel van 
verbondenheid en kracht. Je voelt je 
niet meer alleen. 

Op zaterdag 17 december hoopt 
“De Regenboog” dit jaar wel een 
Kerstconcert te kunnen geven. Het 
zal het eerste concert bij dit koor zijn 
onder leiding van dirigent Jeanette 
van ’t Veld. Zij is geen onbekende 

in de wereld van de kerkmuziek. 
Als kerkmusicus en cantor is zij al 
jaren werkzaam in diverse kerkelijke 
gemeenten en dirigent van diverse 
koren. 

Deze avond zal er niet alleen door 
het organiserende koor gezongen 
worden. Een mooie bijdrage aan de 
avond gaat geleverd worden door het 
mannenensemble “Y aron”. Dit bestaat 
uit 15 leden varië rend in de leeftijd 
van 21-50 jaar vanuit onze regio, 
maar ook daarbuiten. Het staat onder 
leiding van Ineke Bos- Strootman, de 
dirigent die dit voorjaar afscheid nam 
van “De Regenboog” waar zij vanaf 
de oprichting af in 2008 leiding aan 
mocht geven.   

Uiteraard zijn diverse musici 
uitgenodigd. Het Reil orgel in de 

oude kerk zal bespeeld worden door 
Edwin Vooijs de cantor-organist van 
de Bergsingelkerk te Rotterdam. De 
pianobegeleiding voor beide koren 
zal deze avond worden verzorgd door 
Erik Onnink, bekend als begeleider 
van zangers, koren en ook solist en 
pianodocent. Ook aanwezig zal zijn, 
als solist en begeleider, de violiste 
Helena Sokolova. Zij is geboren 
in Moldavië  en opgeleid aan het 
conservatorium van de Oekraïense 
plaats Odessa. 

Het koor geeft de uitvoering op 
zaterdag 17 december in de Oude 
Kerk in Lunteren.  De aanvang is om 
19.30 uur terwijl de kerk vanaf 19.00 
uur geopend is.  De toegang is gratis 
maar bij de uitgang zal een vrijwillige 
bijdrage worden gevraagd voor de 
onkosten van deze avond.

Beste Mensen,

Omdat we ons ook " machteloos"  voelen aangaande de situatie in Oekraïne 
hebben we gezocht naar meer mogelijkheden om ook iets extra te doen. Samen 
met stichting " Hart en Handen voor Oekraïne"  hebben we besloten binnenkort 
(in Januari) een transport te sturen naar Kherson en de dorpjes eromheen. Hier 
is geen water en elektra etc. en sterk behoefte aan meer warmte. Hiervoor 
gaan wij DEKENS-DEKBEDDEN-SLAAPZAKKEN-POWERBANKS-
WARME WINTERKLEDING (OOK VOOR KINDEREN) LEDLAMPEN 
(OPLAADBAAR)- WARME SOKKEN - SNOWBOOTS - WARME 
PANTOFFELS - MUTSEN - GENERATOREN/ AGGREGATEN inzamelen en 
verwerken met onze vrijwilligers van restaurant " Aan Tafel"  in Lunteren. 

Als u dus dekens, slaapzakken en dekbedden heeft (schoon uiteraard) dan 
zou het super zijn als u deze (verpakt in bananendozen) af kunt geven bij ons 
op de Barneveldseweg 13 te Lunteren of bij restaurant " Aan Tafel"  aan de 
Dorpsstraat 169 te Lunteren of ook bij de kerk (Oranjestraat 31, Lunteren) op 
donderdagmorgen en zaterdagochtend en op zondag voor de dienst inleveren

We passen het transport aan, aan de hoeveelheid die we inzamelen, ook bijdragen 
in de vorm van een gift (voor de transportkosten o.a.) zijn van harte welkom! 
Dit kan dan op rekeningnummer NL30RABO0337557381 t.n.v. College van 
diakenen van de gereformeerde kerk Lunteren (Zodat u uw gift ook makkelijker 
als aftrekpost kunt gebruiken) graag o.v.v. transport " aan tafel"  t.b.v. Oekraïne.  

Dank u wel voor uw medewerking,
 Chris en Jeanine van Maanen.
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‘Handig medicijnen bestellen via het online dossier’
Online vragen stellen aan de huisarts

EDE –  P atiënten van 
huisartsenpraktijken kunnen hun 
medisch dossier van de huisarts 
online bekijken. Thuis, vanaf de 
bank. De heer P . Haan (8 0 jaar) 
uit Ede is enthousiast over deze 
ontwikkeling.

‘Ik maak gebruik van de website 
mijngezondheid.net’, vertelt de heer 
Haan enthousiast. ‘Het ziet er goed 
uit en het is makkelijk in gebruik.’
De 80-jarige Edenaar voegt daar 
wel direct aan toe dat hij regelmatig 
mailtjes stuurt, dus dat computeren 
geen probleem is voor hem. ‘Zelfs niet 
op mijn leeftijd.’

‘ Handig voor als ik medicijnen moet 
bestellen’
In het online medisch dossier vinden 
patië nten onder andere het advies 
van de huisarts, de uitslagen van 
een onderzoek (bijvoorbeeld een 
bloedonderzoek) en een lijst met de 
medicijnen. De heer Haan: ‘Hoe vaak 
ik op deze website kijk verschilt een 
beetje. 
Meestal als ik een mailtje heb 
ontvangen dat er een nieuw berichtje 
van de huisarts is toegevoegd of als 
ik medicijnen moet bestellen. Dat kan 
mooi en handig via deze website. Maar 

ik zie ook wel eens bloeduitslagen 
staan.’

‘ Ik hoef niet meer naar de praktijk 
toe of te bellen als ik een vraag heb’
Naast de berichten die de huisarts 
toevoegt aan zijn dossier, gebruikt 
de heer Haan het zelf ook als hij een 
vraag heeft. ‘Als ik een vraag heb 
voor de huisarts, dan stel ik dit via 
dit medium. Dan hoef ik er niet meer 
naartoe of hoef ik niet meer te bellen. 
Dat scheelt tijd.’ Of hij dan snel 
antwoord krijgt? ‘Zeker. Meestal al 
binnen 1 of 2 dagen.’

Regionale ondersteuning voor
online inzage
Het programma OPEN werkt 
samen met regionale coalities om 
huisartsen te helpen bij de online 
inzage van medische gegevens voor 
hun patië nten. In de Gelderse Vallei 
bestaat de regionale coalitie uit LHV
kring Gelderse Rivieren en Huisartsen 
Gelderse Vallei. 
Op de website van Thuisarts.nl 
(zoekterm: ‘medische gegevens’) 
leest u meer over het online bekijken 
van uw medische gegevens van de 
huisarts.

Feestelijk wijnweekend met volop voordeel 
bij Van Ginkel Keukens en Eigenstijl Wonen

BARNEVELD –  De laatste dag 
van september en de eerste dag 
van oktober staan in het teken van 
activiteiten en festiviteiten in de 
keukenshowroom bij Van G inkel 
| Keukens en in de naastgelegen 
winkel ‘ Eigenstijl W onen’ , tijdens 
een zeer speciaal ‘ W ijnW eekend’ . 

Twee dagen om weer ‘ouderwets’ te 
kunnen vieren en te stunten. Bezoek 
de showroom op vrijdag 30 september 
en/ of zaterdag 1 oktober a.s. tijdens 
het zeer speciale en feestelijke 
Wijnweekend dat bij Van Ginkel 
Keukens en het naastgelegen Eigenstijl 
Wonen wordt georganiseerd. Twee 
dagen vol van inspiratie, gezelligheid 
en… .heel veel voordeel.   

Naast het nuttigen van smakelijke 
ijnen o  o e  ri dran  et  

staan de showrooms van Van Ginkel 
Keukens en Eigenstijl Wonen 
helemaal in het teken van talloze 
aanbiedingen. Kom dus nu – naast 
de ijn roeverij  ro teren van 

kookdemo’s, stoomoven demo’s, 
BBQ -demo’s, Q uooker-actie, gratis 
Miele wijnklimaatkast bij aanschaf 
van een keuken en een speciale unieke 
‘tentverkoop’. Ook bij Eigenstijl 
Wonen staat de winkel helemaal in 
het teken van speciale aanbiedingen 
tijdens dit Wijnweekend. Sowieso 
ontvangen alle klanten bij Eigenstijl 
Wonen op hun aankopen 15%  
korting [ al afgeprijsde aanbiedingen 
uitge onderd  l et al eer de 
moeite waard om even langs te komen, 
te genieten, rond te kijken en gebruik 
te maken van de zeer aantrekkelijke, 
speciale aanbiedingen!  

De showroom van Van Ginkel Keukens 
is gevestigd aan de Marconistraat 8 
in Barneveld [ bedrijventerrein De 

al  en igen tijl Wonen i  ernaa t 
geve tigd ingang Watt traat  

Wie thuis al meer wil zien kan 
surfen naar de websites: www.
vanginkelkeukens.nl en/ of www.
eigenstijlwonen.nl 

Vrijdagavond Muziekfeest Lunteren

Deze vrijdagavond 30 september
organiseert muziekvereniging 
Kunst Na Arbeid Lunteren een 
groot Muziekfeest aan het water bij 
Bosbad Lunteren. Vanaf 19 : 30 uur
treden de verschillende orkesten van 
KNA op, samen met gastmuzikant 
Tim Akkerman. De avond wordt 
afgesloten met een programma van 
de band Blazing Harrows.

Na een lange periode van stilte door 
de coronapandemie wordt deze 
doorbroken door KNA met een groots 
georganiseerd muziekfeest. Middels 
subsidië ring van de Gemeente Ede en 
veel inzet van de eigen leden wordt 
Bosbad Lunteren omgetoverd tot 
een waar festivalterrein, waar KNA
samen met artiest Tim Akkerman en 
de band Blazing Harrows een breed 
en afwisselend programma ten gehore 
zullen brengen.

Kaarten zijn voor €10,- euro te koop 
bij leden van KNA, en de Lunterse 
winkels Abito Mode (Dorpsstraat 51) 
en Van Dijk Kappers (Stationsstraat 
33). Graag contant betalen. Ook is 
er de mogelijkheid tot het kopen van 
VIP-kaarten in samenwerking met De 
Lunterse Boer. 

Hierbij ontvangt u een luxe 3-gangen 
diner, parkeert u voor de deur, arriveert 
u het muziekterrein via speciale ingang 

en zit u op gereserveerde plekken. 
Aanvang 18:00 uur bij de Lunterse 
Boer voor €55,- euro te bestellen via 
info@knalunteren.nl.

Voor al onze gasten geldt: kom zoveel 
ogelij  et de et  er i  geen 

mogelijkheid tot parkeren op het 
terrein van De Lunterse Boer enkel 
voor de VIP-gasten, er zijn banken dus 
eigen stoelen meenemen is niet nodig 
en er rijdt een pendeldienst. Houd voor 
meer informatie de socials van KNA
Lunteren in de gaten. 

Hier vind je ook een link naar de online 
kaartverkoop https:/ / www.eventbrite.
nl / e / tickets-muziekfeest-lunteren.
Tot vrijdagavond 30 september! 
* Vrijdagavond 30 september, doors 
open 19:00 uur, aanvang concert 
19:30 uur, Entree €10,- euro, VIP-
entree €55,- euro, Boslaan 91, Bosbad 
Lunteren.

Heeft u thuis nog een Ede Doet 
cheque? Doneer deze aan KNA! De 
opbrengst komt ten goede aan het 
scholenproject waarbij onze docenten 
op de Lunterse basisscholen muziek 
tot leven brengen. 

De leerlingen van groep 3 tot 6 sluiten 
na 10 weken muziekles af met een 
eigen scholenconcert in samenwerking 
met het jeugdorkest van KNA.

De Lunterse Beek

De Lunterse Beek is vooral bekend 
als viswinkel en visrestaurant In het 
centrum van Lunteren. De Lunterse 
Beek was  echter een -voor de 
waterafvoer- zeer belangrijke beek 
In de Gelderse Vallei. De huidige 
Lunterse Beek loopt heden ten dage 
nauwelijks door Lunteren en in de loop 
der tijd zijn er tientallen kilometers 
van de Lunterse Beek verdwenen.

De huidige Lunterse Beek
De beek ontspringt tegenwoordig 
bij de rondweg ongeveer 200 m 
ten noordoosten van de kruising 
met de Klomperweg. De Lunterse 
Beek kronkelt dan langs de Stroet 
naar het Werk aan de Daatselaar en 
langs Renswoude. Ten zuiden van 
Scherpenzeel mondt de inmiddels 
brede beek dan uit in het Valleikanaal. 
De huidige Lunterse beek is nog 
maar 11 kilometer lang en wordt 
gevoed door de Overwoudse Beek, de 
Nederwoudse Beek, de Sprakelaars 
Beek en de Fliertse Beek. De beek 
wordt beheerd door het Waterschap 
Vallei en Veluwe.  

De vroegere Lunterse Beek
De oorspronkelijke  Lunterse Beek 
was wel 35 km lang en was gedurende 
honderden jaren  zeer belangrijk 
voor de waterafvoer in de Gelderse 
vallei. De beek ontsprong in de buurt 
van Kootwijk. Langs de loop van de 
beek ontstonden buurtschappen als 
De valk, Westeneng, Meulunteren, 
Lunteren, Renswoude, Scherpenzeel, 

Woudenberg en Leusden. De 
Lunterse Beek mondde uiteindelijk 
uit in de grachten in Amersfoort. 
De Amersfoortse grachten werden 
eeuwenlang gevoed met zeer schoon 
Lunters water!  Uiteindelijk stroomde 
dat water naar de Zuiderzee, via de 
Eem. De Eem was daarmee eigenlijk 
een soort vervolg van de Lunterse 
Beek.  

er an ing en on i ten
Door allerlei oorzaken verliep de 
waterafvoer via de Lunterse Beek 
geleidelijk aan niet meer goed. Door 
veel zandtoevoer verzandden de 
Amersfoortse grachten en was het 
peil in de Lunterse Beek te hoog. 
Er  werd gekozen om het water via 
de Barneveldse beek af te voeren. 
Hierdoor verzandde uiteindelijk de 
bovenloop van de Lunterse Beek tot 
Lunteren.

Valleikanaal en Heiligerberger beek
Eind jaren dertig werd het Valleikanaal 
gegraven. Daarbij werd tussen 
Scherpenzeel en Leusden gedurende 
een kilometer of vijf de loop van de 
Lunterse Beek gevolgd. 
De loop van de oorspronkelijke 
Lunterse Beek van Leusden tot 
Amersfoort heet tegenwoordig 
Heilgerberger Beek.
Daarmee is de eens zo lange  Lunterse 
Beek gereduceerd van 35 tot 11 
kilometer. 

Kunstwerken
De Lunterse Beek  kent twee soorten 
kunstwerken. Kunstwerken in de 
bouwkundige betekenis van het woord: 
sluisjes, bruggetjes  en vistrappen. 
Daarnaast  zijn  dat twee artistieke 
kunstwerken. Ze zijn gemaakt door 
Floor van Dusseldorp (1940) en 
ze verbeelden de oude loop van de 
Lunterse Beek, dwars door het dorp 
Lunteren. Het eerste kunstwerk,  bij 
het station, heet ‘de Bron’ en werd in 
2015 onthuld. Het zijn  zilverkleurige 
golven met daarop dichtregels van 

Paul van Ostaijen: ‘klein de druppel 
/  verborgen in lagen van tijd /  
opwellend het water /  onmisbaar voor 
de mensheid’. Via   zilverkleurige 
steentjes in de Wilbrinkstraat, die 
waterdruppels symboliseren,  is het 
verbonden met het tweede kunstwerk 
van Van Dusseldorp: ’Meander’
(2006) in de Dorpstraat. Dat bestaat 
uit een- in het plaveisel  aangebrachte- 
blauwe meanderende beek, met daarin 
de volgende dichtregels: ‘Smal de 
geul /  water van veluw tot vallei /  
herinnering stroomt /  in zilver en 
blauw voorbij’.  

Lunterse Beek en natuurschoon
De Lunterse Beek heeft  nog steeds zeer 
mooi zuiver water en prachtige natuur, 
met name het gedeelte waar de beek 
de Slaperdijk kruist, net ten zuiden 
van het Werk aan de Daatselaar en ten 
oosten en noorden van  Renswoude. 
De beek is onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur tussen de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Er 
lopen, vliegen en zwemmen ijsvogels, 
ooievaars, lepelaars, padden, hazen, 
fazanten en tientallen vissoorten.  

Martijn Stöfsel

bronnen:
- www.spoorbeeld.nl
- www.straatpoezie.nl 
- Wegwies, nummer 5, 2020
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Kiezen op elkaar en nog even volhouden!

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

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

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

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

John Peerdeman, orofaciaal (kaak) fysiotherapeut 
Therapeutisch Centrum Lunteren

Henk de Rooy

W EKEROM –  Deze week is dan 
de sloop van het Silo-terrein 
begonnen. Maandag arriveerde 
de eerste kraan (5 0 ton) voor het 
afbreken van de laagbouw rondom 
de silo. Morgen, donderdag, komt 
een 110-tons kraan voor het slopen 
van de eigenlijke silo. Deze wordt 
gefaseerd in stukken ontmanteld.
Naar verwachting heeft W ekerom 
eind volgende week een geheel 
ander aanzien gekregen. In februari 
starten dan de voorbereidingen het 
nieuwbouwproject ‘ De Maalderij’ . 

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

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

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

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

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

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

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

Beste klanten,

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

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

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

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

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

Veel liefs Reinanda

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

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

Oproep: 100 plussers gezocht

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

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

€35,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

KLEINTJE 
PLAATSEN?

€35,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:

ADVERTEREN@

LUNTEREN.COM

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:  WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

GEEN KRANT ONTVANGEN?

MELD DIT OP:

WWW.LUNTEREN.COM/BEZORGING

GEEN KRANT ONTVANGEN?

ONVERHULD
COLUMN VAN BURGEMEESTER RENÉ VERHULST

VAN DE FYSIO...
THERAPEUTISCH CENTRUM LUNTEREN

INLOOPSPREEKUUR 
WESTHOFFHUIS

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT
INGEZONDEN BRIEF

LUNTERSE
BESCHOUWINKJES
DOOR MARTIJN STÖFSEL

WAARVAN AKTE
NOTARIËLE ZAKEN DOOR MAARTEN VRIENS

FAMILIEBERICHTEN

MONUMENT VAN DE MAAND
OUDE GEBOUWEN ONDER DE LOEP GENOMEN

  Huisartsenpraktijk Lambers
         is gesloten wegens vakantie:

Maandag 27-04-2020 

Vrijdag 01-05-2020

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

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

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

www.huisartskasbergen.nl

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

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

www.huisartskasbergen.nl

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

Waarneming door:

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

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

AFWEZIG
Maandag 20 juli t/m 

vrijdag 7 augustus

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

Dr. Lubbers is op donderdagen 
en vrijdagen gesloten.

CUVÉE DE FREL
WILLEM DE FREL VERDIEPT ZICH IN WIJNEN

ANDERS BETER
NATUURLIJK GEZOND

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

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

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

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

Te koop gevraagd:
Oude en gebruikte caravans

Tel.    06 - 12 03 85 53

Van de wijkagent …..
WhatsApp groepen Lunteren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nationale Voorleesdagen geopend op De Wegwijzer

LUNTEREN - Op woensdag 26 
januari werden de Nationale 
Voorleesdagen op basisschool de 
W egwijzer in Lunteren gestart. 

De bekende Lunteraan Gert-Jan 
van Doorn heeft de Nationale 
Voorleesdagen afgetrapt, door de 
leerlingen voor te lezen op het 
plein. De aankomende weken staat 
de Wegwijzer in het teken van de 
Voorleesdagen. Zo heeft elke klas 
een nieuw voorleesboek gekregen en 
wordt er voor de groepen 3 t/ m 8 een 
voorleeswedstrijd georganiseerd. De 

nale taat ge land o   e ruari

De meiden van MO-13-1.

  anaf on ag  e em er 
rijden er minder bussen en treinen. 

oor min er rei iger  ti gen e 
kosten en het personeelstekort heeft 
de NS de dienstregeling aangepast. 
De provincie G elderland heeft 
besloten dat er minder bussen rijden 
in de regio.

Wethouder de Pater (verkeer): “Dit 
is slecht nieuws voor onze inwoners. 
Helaas kunnen we als gemeente dit 
niet veranderen. Wel ben ik samen 
met collega-wethouders uit de regio 
in gesprek met NS en Provincie 
Gelderland. We hameren er op dat 
deze verslechtering zodra dat kan, 
ongedaan gemaakt moet worden.”

G evolgen voor de trein
De intercity’s naar Schiphol en 
Arnhem/ Nijmegen rijden overdag elk 
kwartier, net als nu. ‘s Avonds en in 
het weekend gaat dit terug naar elk 
half uur. De dienstregeling voor de 
sprinter naar Arnhem en Amersfoort 
(Valleilijn) blijft hetzelfde. De actuele 
dienstregeling staat op www.ns.nl.

G evolgen voor de bus
Provincie Gelderland heeft 

busmaatschappij Hermes aangewezen 
als nieuwe vervoerder voor Ede 
en omgeving. Hermes verzorgt in 
ieder geval vanaf december 2022 tot 
eind 2024 het busvervoer. Dit wordt 
naar verwachting met nog eens 2 
jaar verlengd, tot eind 2026.Er gaan 
minder bussen rijden in Ede. Twee 
buslijnen hebben volgens de Provincie 
Gelderland te weinig reizigers en 
worden opgeheven. Het gaat om 
Servicelijn 6, tussen station Ede-
Wageningen - Ede-Oost - Ede-centrum 
en buslijn 89, tussen Veenendaal-De 
Klomp - Wageningen Universiteit,. Op 
een aantal andere routes rijden minder 
bussen. De actuele dienstregeling 
staat op www.rrreis.nl. De huidige 
elektrische en gasbussen verdwijnen 
per 11 december uit het straatbeeld en 
worden vervangen door dieselbussen. 
De kosten om elektrische bussen 
aan te schaffen zijn te hoog, zo heeft 
de Provincie bepaald. Wethouder 
de Pater: “De dieselbussen bussen 
maken weliswaar minder geluid 
dan de gasbussen die op dit moment 
rijden. Ede had liever gezien dat de 
elektrische bussen, die het schoonste 
zijn, blijven rijden en zouden zijn 
uitgebreid.“

Ede baalt van minder treinen en bussen

REG IO - SG P -G elderland heeft 
de kandidatenlijsten voor de 
er ie ingen an ro in iale 

Staten van G elderland, voor het 
W aterschap Vallei &  Veluwe  
vastgesteld.

Het is opnieuw gelukt om gemotiveerde 
en capabele mensen te vinden die zich 
willen inzetten voor het op basis van 
Bijbelse uitgangspunten besturen van 
de provincie en de waterschappen. 
De lijsten zijn een goede mix van 
behouden van zittende ervaring en 
vernieuwing.

P rovinciale Staten
De lijsttrekker bij de Provinciale 

Statenverkiezingen is evenals vier 
jaar geleden Klaas Ruitenberg 
(Opheusden). Op de tweede plaats staat 
Statenlid Gerrit Averesch (Zelhem). 
Op drie nieuwkomer Lourens van 
Bruchem (fractievoorzitter West 
Betuwe). Op de vierde en vijfde plaats 
staan de huidige statencommissieleden 
Harm Jan Polinder (fractievoorzitter 
Nunspeet) en Anton Heemskerk 
(Opheusden).

W aterschap
De lijst van waterschap Vallei &  Veluwe 
wordt aangevoerd door Henk van der 
Wind (Maarsbergen, lid algemeen 
bestuur). Op de tweede plaats staat 
Bert van Vreeswijk (Scherpenzeel, 

huidige heemraad). Derde op de lijst 
is Lambert Polinder (Doornspijk, 
lid algemeen bestuur). De ervaren 
bestuurder en voormalig heemraad 
Breunis van de Weerd (Nunspeet) 
staat op plaats vier. Johannes van der 
Poel (Ede, voormalig jeugddijkgraaf) 
staat op de vijfde plaats. Opvallende 
nieuwkomer op plaats 6 in de lijst is 
Bart Kemp (Ede, voorzitter agrarische 
belangenorganisatie)
De SGP gaat in afhankelijkheid van 
God de verkiezingsperiode in. Zij 
hoopt ook in de komende periode 
een constructieve bijdrage te leveren 
aan zowel de Provinciale Staten van 
Gelderland en het Waterschap Vallei 
en Veluwe.

LUNTEREN - Op D.V. 
on agmi ag  e em er or t 

weer de jaarlijkse kerst sing-
in georganiseerd door de sing-
in commissie. De sing-in wordt 
gehouden in de Oude Kerk te 
Lunteren.    Het thema is ‘ Kom, vier 
het Kerstfeest!’

Er is een afwisselend programma 
gemaakt voor jong en oud. Door 
de prachtige liederen zal er in de 
Adventstijd toegeleefd worden naar 
het  Kerstfeest

De middag begint om 15.30, de kerk 
zal openzijn vanaf 15.00. Kom jij ook?   

Kerst Sing-in in Oude kerk in Lunteren

Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen SGP-Gelderland bekend



Meulunterseweg 35 Lunteren
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Edeseweg 63A, 
6733 AC Wekerom

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

UW GEBIT
GEREPAREERD

IN 1 UUR!

Deze week bij Restaurant “Aan Tafel”:
     Naast “a la carte” ee  reaa s

                 ter at aal a e  e  €
Laatste keer voor deze prijs; check zeer    
binnenkort ons nieuwe en uitgebreide 
menu. (special voor kerst volgt!) 

Dorpsstraat 169, Lunteren. 06-58012579
www.aantafellunteren.eu / reserveringen@aantafellunteren.eu

(0318) 69 35 02

HUIS 
KOPEN?

makelaar mee!

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771  www.verschuur.nl

VERBOUW/NIEUWBOUW?
 WANDTEGELS
 VLOERTEGELS

 LAMINAAT
 PVC VLOEREN

Woensdag 7 december 2022

Advendo ‘57
Thuis:

8: 30 Advendo ‘57 JO15-2JM  - Eldenia JO15-2 
8: 30 Advendo ‘57 JO10-2 - SDV Barneveld JO10-4 
8: 30 Advendo ‘57 JO8-1 - ONA’53 JO8-3JM
10: 00 Advendo ‘57 JO13-2 - SVHA JO13-1JM 
10: 00 Advendo ‘57 JO11-1JM - RKSV Driel JO11-3 
12: 00 Advendo ‘57 4 - Bennekom 8 
12: 00 Advendo ‘57 JO19-2 - Lunteren JO19-2d 
14: 30 Advendo ‘57 1 - SV De Braak 1 
14: 30 Advendo ‘57 3 - vv Ede/ Victoria 2  
14: 30 Advendo ‘57 7 - Lunteren 5 

Uit

8: 30 Hoevelaken JO10-2 - Advendo ‘57 JO10-1JM 
8: 30 Veensche Boy s JO9-4 - Advendo ‘57 JO9-1JM 
9: 00 Leones JO13-1 - Advendo ‘57 JO13-1  
10: 15 Blauw Geel ‘55 JO15-1 - Advendo ‘57 JO15-1
10: 55 Sparta Nijkerk MO20-1 - Advendo ‘57 MO20-1 
12: 00 SV Otterlo 2 - Advendo ‘57 2 
12: 30 Stroe JO19-1 - Advendo ‘57 JO19-1  
12: 30 Hierden VR1 - Advendo ‘57 VR1  
14: 30 Harskamp 3 - Advendo ‘57 5 
14: 30 SDC  Putten 12 Advendo ‘57 6 

SDS ‘55
Thuis:

10: 30 SDS’ 55 JO12-1 - AGOVV JO12-2  
12: 00 SDS’ 55 2 - DVOV 2  
14: 30 SDS’ 55 1 - C HRC  1  
10: 30 SDS’ 55 JO12-1 - csv Apeldoorn JO12-6 
10: 30 SDS’ 55 JO14-1 - De Paasberg JO14-1

Uit

08: 30 Sparta Nijkerk JO10-2 - SDS’ 55 JO10-1 
09: 00 SDV Barneveld JO8-2 - SDS’ 55 JO8-1 
10: 00 SV Otterlo JO14-1 - SDS’ 55 JO14-1  
11: 30 OVC  ‘85 JO7-3 - SDS’ 55 JO7-1 
12: 10 Eldenia JO7-3JM - SDS’ 55 JO7-1  
12: 30 Fortissimo VR2 - SDS’ 55 VR1 
12: 45 Sparta Nijkerk 9 - SDS’ 55 4 
13: 00 Fortissimo JO19-2 - SDS’ 55 JO19-1  
15: 00 Bennekom 7 - SDS’ 55 3

koersbal

De koersbaluitslagen van donderdagochtend 
1 december van “ De Kastanjehof”  in het 
Kulterhus in W ekerom.

Dicky  v.Voorthuizen –  Jannie v.d.Broek 20 pt.,
C orrie v.d.Krol –  Wijntje Heij 12 pt.,
C oos v.Laar –  Jannie Broekhuizen 10 pt.,
Bertus Broekhuizen –  Teus Roelofsen 9 pt.,
Helmert v.Voorthuizen –  Ger v.d.Berg 8 pt.,
Dik v.Dijk –  Kees Meulenkamp 7 pt.,
Jaap v.d.Krol –  Jannie Meulenkamp 6 pt.,
Evert v.Butselaar –  Gerrit d.Wit 6 pt.,

De uitslag van het koersballen in 
Buurtcentrum De S chakel van maandag 5  
december is:

Ada Brouwer –  24 punten
Henk Versteeg –  18 punten
Annette v/ d Wind –  18 punten
C arin Boonstoppel –  15 punten
Mies Ruttenberg –  14 punten
Marjan v. Donkelaar –  14 punten
Rita Kelderman –  10 punten
Annie Landlust –  9 punten
Geesje v/ d Berg –  9 punten
Riek Pol –  9 punten

SPORT
PROGRAMMA 10/ 12
UITSLAGEN SJOELEN EN KOERSBAL

VV Lunteren
Thuiswedstrijden 

08: 30 Lunteren JO11-2 - Hoevelaken JO11-2 
08: 30 Lunteren JO10-3 - DTS ‘35 Ede JO10-5 
08: 30 Lunteren JO9-3 - SV Otterlo JO9-1JM 
08: 30 Lunteren JO8-3 - VVOP JO8-2 
09: 30 Lunteren JO13-3 - Stroe JO13-1 
09: 30 Lunteren JO9-2 - De Kieviten JO9-1  
09: 30 Lunteren JO8-2 - Veensche Boy s MO8-1 
10: 00 Lunteren JO15-1 - SKV JO15-1 
11: 00 Lunteren JO17-1 - Hoevelaken JO17-1 
11: 00 Lunteren JO13-1 - VDZ JO13-2 
11: 00 Lunteren JO11-1 - Zeewolde JO11-2  
14: 30 Lunteren 1 - C JVV 1  
14: 30 Lunteren JO19-1 - KC VO JO19-1

Uitwedstrijden 

08: 45 SDV Barneveld JO10-2 - Lunteren JO10-1 
09: 30 V.V. Barneveld JO8-2 - Lunteren JO8-1 
09: 45 Hoevelaken JO10-3 - Lunteren JO10-2 
10: 00 Blauw Geel ‘55 JO9-2 - Lunteren JO9-1 
10: 15 DTS ‘35 Ede MO15-2 - Lunteren MO15-1 
10: 30 SKV JO13-3JM - Lunteren JO13-4d  
11: 30 Kesteren JO11-2JM - Lunteren JO11-3 
12: 00 Advendo ‘57 JO19-2 - Lunteren JO19-2d 
12: 30 Blauw Geel ‘55 2 - Lunteren 2 
12: 30 VDZ JO15-4 - Lunteren JO15-2 
13: 00 U nitas ‘28 JO13-1 - Lunteren JO13-2  
14: 30 Advendo ‘57 7 - Lunteren 5 
15: 00 Blauw Geel ‘55 7 - Lunteren 4 
15: 00 De Kieviten 3 - Lunteren 6 

S joeluitslagen Ederveense S joelvereniging 5  december 20 22
(maandagavond in Dorpshuis “ de Z icht”  vanaf 19 .3 0  tot 21.3 0 )

Klasse A Marrie Mulder 1205 pt. Gerrie Groters 1188 pt. Janny  vd Bospoort 1163 pt. Gert Mulder 1153 pt.
Klasse B Eef van Brummelen 1143 pt. Dini Groeneveld 1137 pt. Martien vd Bospoort 1121 pt. Henk Budding 1104 pt. 
Klasse C  Gerda vd Bospoort 1101 pt. C arin Boonstoppel 1070 pt. Alie Denekamp 1036 pt. Toetie van Ewijk 918 pt.

Vr 9 en za 17 december, 19.00 uur
Excursie BOSUILEN
Waar zitten ze? Waar leven ze?
www.natuurcentrumveluwe.nl
_____________________________
Vr 9 december, 20.00 uur
LUNTEREN IN KERSTSFEER
Dresscode: Doe's gek.
Nieuwe Erf
_____________________________
Za 10 december
LUNTEREN IN KERSTSFEER
11-17u. Markt
13-17u. Muzikale- en dans optredens
11-21u. Hapje en drankje in de tent
Dorpsstraat en Nieuwe Erf
_____________________________
Za 10 december, 11.30 en 14.00 uur
KERSTKRANS MAKEN
Pinetum, Boslaan 87
www.pinetum.eu
_____________________________
Za 10 december, Vanaf 11 uur
OUD LUNTERSEDAG
KLEDING EN SPULLEN
Van Sjaantje van de Meulenpol
In Shoe and More, Dorpsstraat 129
_____________________________
Ma 12 december, 15:00-17:00 uur
TRANSPARANTIE
Maken, Uitvinden, Programmeren
Bibliotheek, Dorpsstraat 28
www.digi-lab.org
_____________________________
Di 13 december, 11:00 uur
WINTERBUFFET
De Zicht, Marktplein 10, Ederveen
_____________________________
Di 13 december, 19:00 uur
Workshop KERST-TOEF MAKEN
Westhoffhuis, Dorpsstraat 28

_____________________________
Di 13 december, 20:00 uur
'HET SCHIP'
Het begin van de sociale 
woningbouw in Amsterdam
Lezing door docent kunst en 
architectuur Oene Dijk
Culturele Kring Lunteren, Dokter 
Kimmijserlaan 28
_____________________________
Di 13 t/m 26 dec., 14.00-17.30 uur
KERSTGROEPEN 
TENTOONSTELLING
Ruim 600 kerstgroepen
50I50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66
_____________________________
Wo 14 december, 13.00-17.30 uur
KERSTMARKT
met midwinterhoornblazers
In Goede Aarde, Doesburgermolenw. 8
_____________________________
Wo 14 december, 13:30-16:00 uur
STREAMINGSDIENSTEN
Het Kernhuis, Parkrand 60, Ede
_____________________________
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
www.dorpsraadlunteren.nl
_____________________________
Wo 14 december, 19:30 uur
KERSTSTUKJES MAKEN
Zelf bakje, versiersel en oase 
meenemen.
De Schakel, Schaepmanstraat 58
_____________________________

Meer activiteiten op www.lunteren.nl

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

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

D orpsra a d  v erga d ert
Op woensdag 1  december is er weer een LV in het Westho   uis. Het 
eerste gedeelte van 19 0 tot 20 5 is alleen toegankelijk voor leden.
Het tweede openbare gedeelte vanaf 20 5  komt Wouter de Keijzer 
vertellen over de concept ebiedsagenda.  En voortgang van het DO  
Dorpsontwikkelplan  wordt besproken door ert van Dalen en Henk 

Hooijer.
We hopen u te mogen begroeten op deze avond.
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Voetbal

Sjoelen

€40,-
(EXCL. BTW)

RESERVEREN:
ADVERTEREN@LUNTEREN.COM

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

(0318) 69 35 02

HUIS 
KOPEN?

makelaar mee!

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



L unteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de 
‘ O ude Kerk’ : zo:  09.30 uur:  Dr. J. Hoek uit 
Veenendaal, 18.30 uur: Ds. B. Jongeneel.

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren 
Bethelkerk (De Haver-
kamp 1): zo:  09: 30 uur:  
ds. C .M. Visser, 18: 30:  
ds. J.A. Kloosterman. 
(www.hhglunteren.nl).

Geref. Kerk 
O ranjestraat : zo.:  10.00 
uur:  Dhr. Nico van der 
Voet (Ede), 19.00 uur:   
ds. W.J.W. Scheltens.

Herv. Gem. Maranathakerk:
zo: . 09.30 uur:  ds. Alex Brinkman, 19.00 uur:  
de heer J. Kroon.

Molukse Evang. Kerk: zo:  16.00 uur:  ds M. 
Patawala 

Vrijzinnig Lunteren: zo:  10.30 uur:  Viering 
met Ivo de Jong.

E derveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.:  09.30 
uur:  Ds. Joz. De Koeijer (Ermelo), 18.30 uur:  
Ds. A. Goedvree (Hoevelaken). 

Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen 
(dienst in dorpshuis De Z icht): zo.:  09.30 
uur:  ds. J.G. Blom (H.A.),  18.30 uur:  ds. P. 
Verhaar.

De V alk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.:  
09.30 uur en 19.00 uur:  Ds. B.J. van 
Boven.

Herv. kerk Edeseweg: zo:  10.00 
uur:  Ds. G.M. van Meijeren 
(Zeist).18.30 uur:  Ds. A. Vonk 
Noordegraaf (U ddel).

De Hartenberg (Apeldoornseweg 
60): zo: 10.00 uur:  ds. Gerda Silvis, 
14.30 uur:  Ina Oosterhof  (vertel-
viering).

H arskamp
Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.:  10.00 uur:  ds. J.A. 
Mol, 18.30 uur:  ds. J.A. Mol.

Hersteld Hervormde Gemeente 
Harskamp: zo.:  10.00 uur:  en 
18.30 uur:  ds. A. Vlietstra.

Gerefomeerde Kerk Harskamp: 
zo.:  10.00 uur:  Ds. A. Pilkes-van 
Delft (Rhenen).

O tterlo
Herv. Gemeente: zo.:  09.30 uur:  
Ds. P.B. Verspuij, 19.00 uur:  Ds. 
D.C . Floor (Ede).

E de
E de Geref. Gemeente Ede (P etra-
kerk, L unterseweg 25) . zo.:  09.30 
en 16.00 uur:  ds. J.B. Huisman.

Z oek de 10 ve rschillen.  O plossing zie Lunterse Krant volgende week.
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 S TART 
KERS TP ERIO DE 

Na deze maandag is Sint is afgevinkt dus 
de lampjes kunnen in de bomen of aan 
het balkon. Tijd om een mooie boom te 

scoren, het huis te versieren en
nog drie weken lang te broeden op het 

kerstmenu.Kortom, het is druk-druk-druk 
tijdens de donkere dagen voor Kerst.

Gelukkig kan er ook online, overal 24/ 7 
heel wat geregeld worden.
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PREEKBEURTEN
ZONDAG 11  DECEMBER 2022  

Aanleveringsti jden Lunterse Krant
De L u nterse K rant komt op woensdag bij u  in de bu s.

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.

L unteren
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.

D e Valk/W ekerom
Gereformeerde Gemeente: zo.: 
09.30 uur en 19.00 uur: Ds. B.J. van 
Boven
W ekerom
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, T heo van den B erg 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

orr , de e week geen 

oplossing van de vorige week.

r is iets misgegaan 

op de redactie van 

de Lunterse Krant.

Groet, het redactieteam.

Iedereen kan zich opgeven!
Malkander verzorgt met inzet van enthousiaste vrijwilligers 
de matches tussen een gastvrije aanbieder en de gast.

Hoe werkt het?
Meld je vóór 19 december aan via www.malkander-ede.nl/
activiteiten.aspx en vul in of je een gastvrije aanbieder bent 
of een gast.  Na je aanmelding neemt Malkander contact 
met je op. Je kunt je ook aanmelden via 0318 208080 of 
stuur een e-mail naar info@malkander-ede.nl

Kerst gaat over omzien naar elkaar, er voor elkaar zijn, samen zijn.

Iemand verrassen met een kerstmaaltijd?
Wil jij één van de kerstdagen iemand verrassen met een lekkere 
maaltijd? Ook dit jaar kun je één of meerdere gasten uitnodigen 
aan de kersttafel voor wie jij een heerlijke maaltijd bereidt.

Lekker genieten van een maaltijd met Kerst?
Eet je met kerst alleen maar wil je liever genieten van een 
lekkere maaltijd in een gastvrije warme huiskamer? 
Er zijn mensen in de gemeente Ede die graag een stoel voor je 
vrij houden. Fijn om samen een gezellige kerst te vieren.

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

SXT



Hoofdweg 140 6744 WP Ederveen  l   www.bouwcentrumederveen.nl

Kom op de Makita 
demonstratie dag en win een 

bladblazer!
-----------------------------

van 
10:00 - 12:00 

En
16:00 – 17:30

Broodje Hotdog! Hou de bal 
hoog en win 

deze
bladblazer
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