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Infoavond
Wit-Russische kinderen Lunteren
LUNTEREN - De Stichting
Tsjernobylkinderen
Lunteren
is weer actief bezig met de
voorbereidingen voor de komst
van een groep kinderen uit het
Tsjernobyl-rampgebied.
In de periode van 3 maart tot 23
april 2018 hoopt deze groep van
ongeveer 22 kinderen in Lunterse
gastgezinnen te verblijven.
Stichting
Tsjernobylkinderen
Lunteren is voor alle kinderen, hun
leerkrachten en de tolk op zoek
naar christelijke gastgezinnen in
Lunteren. Op een warme en veilige
plek te vinden, die voor hen de
uitvalsbasis is tijdens zijn of haar
verblijf in Lunteren.
Donderdag 12 oktober is er een
informatieavond, waarin onder
meer informatie is te verkrijgen
over wat ‘gastgezin’ zijn inhoudt.
De avond wordt gehouden in
basisschool De Bron. Er zijn enkele
ervaren gastouders aanwezig, waar

Mais oogst
in beeld
De mais ging weer van het land
aan de Tienminutenweg (tussen
Ederveen en Lunteren).

WEKEROM - Dinsdagavond
10 oktober komt de Christelijke
Vrouwenbond de Schakel van
Harskamp, Otterlo en Wekerom
weer bij elkaar voor een
ledenvergadering.
Het wordt een gezellige en leuke
avond want Jobje komt vertellen
over zijn werk en belevenissen als
postbode vroeger bij de P.T.T..
Deze avond wordt weer gehouden
in het Kulturhus Wekerom begint
zoals gewoonlijk om 19.30 uur.
Meer inlichtingen bij Thea van de
Haar: 06 – 22 01 67 43.
Nieuwe leden zijn van harte
welkom.

Verkoping
Klompenschuurtje
DE KLOMP - Zaterdag 7 oktober
is het ‘Klompenschuurtje’ weer
geopend.
U kunt van 09:00 uur tot 16:00 uur
weer snuffelen tussen tweedehands
artikelen, zoals klein meubelen,
boeken, servies, curiosa enzovoort.
De opbrengst is voor ‘stg. Adullam’
(gehandicaptenzorg).
U ben zaterdag 5 augustus welkom
aan de Griftweg 2 in De Klomp. De
koffie en thee is gratis.

Tijdens de informatieavond krijgt u
ook meer te horen over de diverse
activiteiten die georganiseerd
worden tijdens het verblijf van
de kinderen. Ook daarbij kunnen
wij uw hulp goed gebruiken.
Hierbij denken we ook zeker aan
de jongelui uit de verschillende
kerkelijke gemeenten. Voor meer
informatie hierover kunt u met uw
vragen ook terecht bij activiteiten@
tsjernobylkinderenlunteren.
nl. Voor meer info over deze
stichting
vindt
op
www.
tsjernobylkinderenlunteren.nl

Lezing Culturele Kring Lunteren

kunstenares Marlene Dumas

Volop werd gebruik gemaakt van
het mooie nazomer weer van de
vorige week.
De foto’s zijn van Henk van
Brummelen, die even halt
hield om deze mooie plaatjes te
schieten.

Christelijke
Vrouwenbond
‘de Schakel’

men met vragen terecht kunt.
Vanaf 19.45 uur is men, als
eventueel nieuw gastgezin, maar
ook als ervaren gastgezin van
harte welkom voor een kop koffie
of thee. Rond 20.00 uur gaat het
programma van start.
Voor meer informatie over
gastgezinnen
kunt
u
een
email sturen naar gastgezin@
tsjernobylkinderenlunteren.nl.

LUNTEREN - Dinsdag 10 oktober
verzorgt kunsthistorica mevrouw
drs. Muriël de Beer een lezing over
het leven en werk van Marlene
Dumas. De kunstenares Marlene
Dumas (geb. 1953, Zuid-Afrika)
woont en werkt in Amsterdam.

een medeburger schrijft .....
Gezocht:
Uitdaging voor kinderen in de speeltuin ‘de Eekhoorn’

Doneert u mee via Ede Doet.nl?

Er is momenteel een minder fraaie plek in deze wijk en dat betreft de
speeltuin. Vorig jaar is door de gemeente een speeltoestel verwijderd,
vanwege functionaliteit. Wat nu rest is een schommel en een veertoestel
(zie onderstaande foto). Kortom een trieste bedoeling waar weinig gespeeld
wordt, omdat het niet uitnodigend is voor de kinderen.
Via de actie van ‘DEDORPENdoet’ willen we als buurt geld inzamelen
om de speeltuin te vernieuwen en/of uit te breiden. En een gecertificeerd
speeltoestel te gaan plaatsen met glijbaan.
Want zeg nou zelf, ieder kind heeft toch recht op een plek waar ze veilig, met
elkaar en met veel plezier kunnen spelen!?
We vinden het fijn als jullie de onlangs verstuurde waardecheques willen
doneren aan ons. Dit kan door deze online te verzilveren of in te leveren
bij de Paardenwei 37.
Bedankt alvast namens de kinderen van de wijk ‘De Eekhoorn’

Haar intense, emotioneel geladen
schilderijen en tekeningen gaan
over exitentiële onderwerpen
als liefde, verlangen, schaamte
en verdriet. Zij refereert vaak
aan kunsthistorische motieven
en actuele politieke thema’s en
daarvoor maakt ze gebruik van een
omvangrijk beeldarchief.
Haar werk wordt, mede door de
toepassing van teksten en beelden
uit de massamedia, gekenmerkt
door een enorme directheid en
expressiviteit. Marlene Dumas
geniet een brede nationale en
internationale erkenning.
In 2012 ontving zij de Johannes
Vermeerprijs voor haar gehele
oeuvre en twee jaar later was een
grote retrospectieve tentoonstelling
in het StedelijkMuseum een feit.

Boekenmarkt
LUNTEREN - Zaterdag 14 oktober
opent de boekenmarkt van de HHG
te Lunteren met een groot aanbod
van boeken.
Hieronder heel veel bijzonder leuke
kinderboeken en andere boeken,
uit de jaren 1950 en daarvoor.

Tijdens de lezing geeft drs.
Muriël de Beer een overzicht van
het oeuvre van Marlene Dumas.
Verwacht schoonheid met een
‘rafelrandje’ Indringend, rauw en
expressief.
De lezing wordt gehouden in
het Witte Kerkje aan de Dr.
Kimmijserlaan 28 te Lunteren.
Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Entree voor niet-leden € 7,50.

Komt u gerust even kijken het is
de moeite waard! De opbrengst
is bestemd voor de Hersteld
Hervormde Gemeente ‘Bethelkerk’
te Lunteren. Adres: Dorpsstraat
115 te Lunteren.
Openingstijden: van 09.30 uur tot
17.00 uur. Verdere data worden op
de etalage vermeld.
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Familieberichten
Met dank voor de plaats die zij in ons Ouderenkoor heeft ingenomen,
hebben we kennis genomen van het overlijden van ons koorlid

Jannie van Vulpen-Oenema
Vele jaren heeft zij als sopraan met toewijding in ons Ouderenkoor “Met
Hart en Stem” gezongen.
Na slechts een kort ziekbed moest er van Jannie afscheid genomen worden.
Wij wensen Hans, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte
en Gods onmisbare troost en nabijheid toe bij dit verlies.
Dirigent, bestuur en leden
Ouderenkoor “Met Hart en Stem”
Ederveen, 30 september 2017

Het verdriet en het gemis blijven, maar de vele blijken van medeleven
die wij , op welke wijze dan ook, mochten ontvangen na het toch nog
onverwachte overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder

Jannetje Zandsteeg-van de Weerd
hebben ons goed gedaan.
Hiervoor willen wij u bedanken.

Lunteren, oktober 2017

Fam. Zandsteeg
klein- en achterkleinkinderen

Het vertrouwde adres voor het inleveren van ‘Middelpuntjes’ e.d. is
veranderd. Sinds 25 september kunt u hiervoor terecht bij
‘Abito Mode’, Dorpsstraat 51 Lunteren.

Van Lagen

Dorpsstraat 108
3927 BG Renswoude
0318-571527
info@vandeveen.gildeslager.nl
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erg lekker van smaak

kilo
400 gram

5,25
8,90

Kilo

3 stuks 5, -

Andijvie
Elstar
appels
boomgerijpt
mooi geel hart

3 kilo

Zoete
druiven
Conference
zonder pit

2 kilo

Mandarijnen
Panklare
Soepgroenten
fijn
groot

10 voor
250
gram
Perssinaasappels
Muscaatdruiven
20 voor
500
gram

150 gram

1,99

150 gram

1,99

150 gram

1,99

Per stuk

3,75

295
20 kilo 10
0, ,99
Bildtstar
98
95
,
,
2
12
20 kilo
99
2,,98
0,99
95
99
,
6
,
2
2,95

Huzarensalade
69
Frieslanders
, 500 gram
,99

Chinakool (gesneden)
Andijvie
400 gram
kilo

klasse
zoet 1

Uit eigen worstmakerij:

1
89
49
,
,
1
0 25
1,,59
99
50
,
1
,
4
99
50
,
2
3,
69
1,,25
99
99
,
3
1,

Italiaanse roerbakmix
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Herfstrollade
Snijworst
Rookworstsalade
Leverworst grof en fijn

Al onze
versgesneden
groenten
zijn zijn
puurpuur
natuur!
Al onze
dagelijks
versgesneden
groenten
natuur!

k
de wee

Gehakt h.o.h.
Kipshoarma
Maïskolfjes

Groente •• Fruit
Groente
Fruit •• Rauwkost
Rauwkost

Alle soorten rauwkost
100 gram
Grote zoete Navels
n
3 zakke
2 kilo
extra
korting

Welland appels
Smulsalade

heerlijke aromatische appel

2 kilo
500
gram

Bij aankoop vanaf € 15,-:
Scharreleisalade
Waldorfsalade
Gratis kilo
100Goudgele
gram Golden Delicious
Bildtstar en Agria
Mandarijnen
nieuwe
20 kilooogst
20 voor ...

Elstar
Bij(boomgerijpt)
aankoop van elke kilo
Kilo
bananen 3 extra spaarstempels.

In onze
winkel
volop
Onze
is weer
voor
u inExtraKerstpakketten
aanbiedingen showroom
(verse) cadeau-ideeën,
gericht.
Met
veel
en trendy verpakvia
mail
ofnieuwe thema’s
relatiepakketten,
kingsmogelijkheden. Ook evt. savonds
op afspraak.
www.gertvanlagen.nl.
fruitmanden
en themapakketten.
Zie www.alshetlekkerenversmoetzijn.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 17.

Van Lagen

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 14 oktober 2017. Zet– en drukfouten voorbehouden.

BBQ tip

Hoofdweg 107 – 6744 WH Ederveen - T 0318 – 571017 –- gvlagen@kliksafe.nl
Deze aanbiedingen zijn geldig van za. 7 okt. t/m vr. 13 oktober.

prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden!

Hoofdweg 150
6744 WP Ederveen
0318-572206
www.vandeveen.gildeslager.nl
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een medeburger schrijft .....

‘s nachts sporten voor kinderen met een spierziekte
Lunteren, 4 oktober 2017
Mijn naam is Angela van Roekel. Ik ben 32 jaar en woon
in Lunteren. Als klein kind heb ik een hersenbloeding
gehad, daardoor heb ik een beperking.
Toch is mijn leven heel fijn, omdat ik gelukkig veel kan
sporten en dat doe ik met veel plezier bij WellActief
Beweeg & Adviescentrum in Lunteren.

Succes uit Lunteren bij Living Statues
EDE/LUNTEREN - Living statues Ede was vrijdag 29 september een
groot succes! Ondanks een paar fikse buien is het evenement prima
verlopen en was het een gezellige drukte in het dorp.
Eén van de beelden was een nieuwkomer in het straattheater. Het waren twee
mensen met een verstandelijke beperking van Werkatelier GoedGemutst,
die het voor elkaar kregen om uren als standbeeld stil te staan. Ze waren
zichtbaar en geïntegreerd in de regulier maatschappij. Zij zijn van harte
welkom geheten door het wandelende publiek! Een meneer verwoorde het
met tranen in zijn ogen: “Jullie zijn het gouden randje aan deze avond.’’

Wicherumloo(p) wandeltocht
WEKEROM - Zaterdag 14
oktober organiseert de commissie
‘Vrienden van Wicherumloo’
de jaarlijkse Wicherumloo(p)
wandeltocht.
Iedereen
wordt
uitgenodigd om deel te nemen aan
deze wandeltocht die voert door
de verrassend mooie natuur van
Wekerom en omgeving.
U kunt kiezen tussen een wandeling
van 5, 10, 15 òf 25 kilometer. Voor
de afstand van 5 km kan er worden
gestart tussen 09.00 en 13.00 uur,
voor de 10 km en 15 km tussen
09.00 en 12.00 uur en voor de 25
km tussen 08.30 en 10.00 uur.

De tochten zijn niet geschikt voor
deelname met kinderwagens en
ook zijn honden niet toegestaan op
de route.
De kosten bedragen € 5,00 p.p. en
max € 13,- per gezin. Dit is inclusief
een kopje koffie met een lekkere
oliebol onderweg en ook inclusief
een leuk aandenken, welke u
van ons ontvangt bij terugkomst
in Wicherumloo. Startlocatie
is aan de Edeseweg 51, bij
woonzorgcentrum Wicherumloo.
‘De Wicherumloo(p)’ wordt ook
dit jaar weer gecombineerd met
de verkoop van de inmiddels

De sportschool heeft mij gevraagd, om mee te doen aan
de Wintertijd Challenge en ik heb gelijk ja gezegd.
In de nacht van 28 op 29 oktober 2017 vindt de 7e editie
van de Wintertijd
Challenge plaats. Tijdens het teruggaan van de klok
van zomertijd naar wintertijd wordt er op meer dan 100
locaties in Nederland gesport om geld in te zamelen
voor de uitbreiding van het Spieren voor Spieren
Kindercentrum.

Dank U namens alle kinderen met een spierziekte maar
Ik kom mijn bed uit in de nacht van 28/29 oktober en ik
ook namens mij. Meer informatie kunt U vinden op
doe mee om zoveel
www.spierenvoorspieren.nl of op
mogelijk geld op te halen en vraag ik U om mij daarmee
www.wintertijdchallenge.nl.
te helpen.
Wilt U mij steunen ga dan naar www.
Angela van Roekel
wintertijdchallenge.nl, dan staat
er rechts van de pagina zoek
Aangepaste
persoon, typ dan Angela van
gehandicapten.
kerkdienst
Roekel. Dan komt U op de pagina
De dienst vindt plaats in de
waar U mij kunt sponsoren.
Bethelkerk aan de Postweg/hoek
Tevens staat er een collecte bus bij
LUNTEREN - De Hersteld
Schaepmanstraat in Lunteren en
Bakkerij Van Voorthuizen. Door
Hervormde Gemeente Lunteren
begint om 16.30 uur. Voorganger is
verzorgt zondag 8 oktober een
ds. J.A. Kloosterman.
kerkdienst met de verstandelijk
Het thema is: ‘De kostbare parel’.
bekende
heerlijk
verse
Wicherumse oliebollen. Men
wordt van harte uitgenodigd om
één of meerdere zakken van deze
lekkernij bij Wicherumloo, of
bij het verkooppunt bij de Emté
supermarkt, te kopen.
Het
restaurant/terras
van
Wicherumloo, waar u kunt genieten
van koffie, soep en/of een broodje,
is geopend van 09.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst van deze dag komt
volledig ten goede aan de bewoners
van Wicherumloo.

Geslaagde actie voor een fleurig welkom
in het Luntersche Buurtbosch
LUNTEREN - Begin dit jaar hebben Fred en
Miranda Takken in het kader van DEDORPENdoet
ACTIE het initiatief gelanceerd voor een fleurig
welkom in het Luntersch Buurtbosch.
Het idee was om elk voorjaar alle Lunteranen en
gasten te laten verwelkomen door een zee van
blauwe boshyacinten rond de toegangspaden naar de
eendjesvijver.
Aanvankelijk was daarvoor een streefbedrag van €
600,00 gesteld. De eerste ronde waardencheques in het
voorjaar leverde niet meer op dan € 240,00. Toen in
juni echter de tweede ronde plaatsvond werd al snel het
streefbedrag bereikt en rond 1 juli wees de teller zelfs
het fantastische eindresultaat van € 1.000 aan.
Daarmee kon het initiatief ruimschoots gerealiseerd
worden.

Uw steun kan ik deze Challenge aan.

Voor de aanschaf van de bolletjes legden ze contact met
Hein Meeuwissen, kwekerij van verwilderingsbollen
in Voorhout (www.heinmeeuwissenvoorhout.nl). Deze
kweker was bereid om voor dit doel de uit Engeland
afkomstige botanische boshyacintenbolletjes tegen
sterk gereduceerde prijs te leveren. Ook Bassa
Tuingereedschappen uit Lunteren steunde het initiatief
en leverde voor een klein bedrag tien pootstokken.
Zaterdag 30 september hebben twaalf vrijwilligers de
ruim 5.000 bolletjes gepoot. Er werd hard gewerkt en
binnen enkele uren was de klus geklaard.
Fred en Miranda willen alle vrijwilligers en iedereen
die een bedrag heeft gedoneerd enorm bedanken voor
hun bijdrage aan deze actie.
En nu maar hopen dat in het voorjaar het werk uitbundig
wordt beloond.
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Sportprogramma
7 oktober

vv Lunteren
Thuisprogramma

09:00 u.: Lunteren JO11-2G - WAVV JO11-1
09:00 u.: Lunteren JO9-4 - SV Otterlo JO9-2G
10:00 u.: Lunteren JO15-3 - DTS Ede JO15-5
10:15 u.: Lunteren JO13-2 - Tersch. Boys -1
11:30 u.: Lunteren JO17-2 - Uchta JO17-1G
11:40 u.: Lunteren JO15-2 - Bennekom JO15-3
13:00 u.: Lunteren 5 - EMM 3
13:00 u.: Lunteren 9 - SKV 5
15:00 u.: Lunteren 3 - Blauw Geel’55 5
15:00 u.: Lunteren 45+1 - Wodanseck 45+1

Uitprogramma

08:30 u.: VVOP JO13-4 - Lunteren JO13-3G
09:00 u.: Bl. Geel’55 JO11-2 - Lunteren JO11-1
09:00 u.: Bl. Geel’55 JO9-2 - Lunteren JO9-1
09:00 u.: Barneveld JO9-2 - Lunteren JO9-2
10:00 u.: Lienden JO13-1 - Lunteren JO13-1
11:00 u.: ONA ‘53 JO15-1 - Lunteren JO15-1
11:00 u.: Fortissimo JO11-4 - Lunteren JO11-3
12:00 u.: DFS sv VR1 - Lunteren VR1
12:45 u.: SVHA JO17-1 - Lunteren JO17-1
14:00 u.: Fortissimo 4 - Lunteren 4
14:30 u.: OWIOS 1 - Lunteren 1
14:30 u.: Dodewaard 3 - Lunteren 6
14:30 u.: Wageningen 4 - Lunteren 7
15:00 u.: Sparta Nijkerk 4 - Lunteren 2
15:00 u.: SKV 9 - Lunteren 8
15:00 u.: Kesteren 45+1 - Lunteren 45+2

Advendo ‘57
Thuisprogramma

09:00 u.: Advendo’57 JO8-1 - Barneveld JO8-1
09:00 u.: Advendo’57 JO9-1 - Bennekom JO9-4
09:00 u.: Advendo’57 JO10-2 - DTS JO10-5
10:30 u.: Advendo JO15-1 - Fortissimo JO15-3
10:30 u.: Advendo’57 JO17-1 - Bl. Geel JO17-2
10:30 u.: Advendo’57 JO13-2 - OVC’85 JO13-4
12:30 u.: Advendo’57 JO19-1 - Lelystad JO19-3
12:30 u.: Advendo’57 2 - Bataven 2
15:00 u.: Advendo’57 6 - DTS Ede 8
15:00 u.: Advendo’57 VR1 - EMM VR1
15:00 u.: Advendo’57 1 - De Treffers 1

Uitprogramma

Sjoelen Ederveen
De
sjoeluitslagen
van
maandagavond 2 oktober in het
dorpshuis De Zicht in Ederveen.
Bert Hogendoorn 2056 pt., Arie
Marcus 1953 pt., Gerrie Groters
1852 pt., Eef van Brummelen
1802 pt., Dirk van Dijk 1775 pt.,
Jannie de Koning 1772 pt., Janny
v.d. Bospoort 1764 pt., Dicky van

Wingerden 1756 pt., Gerard v.d.
Bospoort 1748 pt., Gert Mulder
1747 pt., Martien v.d. Bospoort
1728 pt., Corrie van Beek 1719 pt.,
Joop Breeschoten 1718 pt., Nico
van Beek 1712 pt., Nel Groeneveld
1682 pt., Dini Groeneveld
1661 pt., Dikkie Kootstra 1657
pt., Rien Groeneveld 1649 pt.,
Henk Budding 1561 pt., Hennie
Robbertsen 1559 pt., Gerda v.d.
Bospoort 1537 pt.

Koersbal Wekerom
De uitslagen van donderdagochtend
28 september in het Kultuurhus
Wekerom bij koersbalvereniging
De Kastanjehof.
Kees Meulenkamp – Geertje
Theunissen 25 pt., Coos van Laar
– Jannie Broekhuizen 14 pt., Gertje
van Roekel – Grietje Kelderman
12 pt., Jannie v.d. Broek – Ger

v.d. Berg 9 pt., Gerrit de Wit –
Bertus Broekhuizen 7 pt., Jannie
Meulenkamp 7 pt., Dicky van
Voorthuizen – Evert van Butselaar
5 pt., Dik van Dijk – Jaap v.d. Krol
3 pt.

Kleintje plaatsen?
 25,00 (excl. BTW)

contact: hderooy@introweb.nl
of toets:

06 25 231 976

08:30 u.: DTS JO11-3 - Advendo’57 JO11-1
08:30 u.: SKV JO15-5 - Advendo’57 JO15-3
08:30 u.: SML JO10-4 - Advendo’57 JO10-3
08:45 u.: Hoevelaken JO10-1 - Advendo JO10-1
09:30 u.; Sp. Nijkerk JO13-4 - Advendo JO13-1
10:00 u.: DFS JO15-1 - Advendo’57 JO15-2
12:15 u.: Bennekom 8 - Advendo’57 4
12:30 u.: Bl. Geel JO19-2 - Advendo’57 JO19-2
14:30 u.: Ede/Victoria 6Advendo’57 5
14:30 u.: ESA 3 - Advendo’57 3

SDS ‘55

Thuisprogramma

15.00 u.: SDS ’55 4 - Blauw Geel 9
15.00 u.: SDS ’55 5 - SKV 7
12.00 u.: SDS ’55 JO19-1 - Zeewolde JO19-2
12.00 u.: SDS ’55 JO17-1 - Bennekom JO17-3
10.00 u.: SDS ’55 JO15-1 - OVC ‘85 JO15-3
10.15 u.: SDS ’55 JO11-3 - Otterlo JO11-2
09.00 u.: SDS ’55 JO9-1 - DTS JO9-2
10.15 u.: SDS ’55 JO9-2 - Harskamp JO9-1

Uitprogramma

15.00 u.: SP Teuge 1 - SDS ‘55 1
12.00 u.: Kesteren 2 - SDS ’55 3
13.30 u.: SDC Putten VR2 - SDS ’55 VR1
10.00 u.: SKV MO17-2 - SDS ’55 MO17-1
12.00 u.: CHRC JO13-1 - SDS ’55 JO13-1
09.30 u.; DFS JO11-3 - SDS ’55 JO11-2

Koersbal Ederveen

Truckwash Midden Nederland te Ede is op zoek naar jou!

De uitslagen van de koersbalochtend,
donderdag 28 september, in dorpshuis De
Zicht te Ederveen.
Gert van Hoef 21 pt , Riet van Dijk 16 pt , Wil
Bakkenes 13 pt , Ger Groters 8 pt ,
Gert Hendriksen 7 pt, Wil Hendriksen 6 pt,
Roelie Schouten 6 pt,
Woutje van Hoef 5 pt , Jan Willemsen 4 pt ,
Joke v.d. Broek 2 pt.

Medewerker Truckwash, Fulltime
Herken je je in de volgende punten?
Kwaliteit gedreven
Weet van aanpakken
Flexibel
Geen 8 tot 5 mentaliteit
Wilskracht voor doorgroeien
Teamspeler
Enthousiast
Stuur dan je motivatie met C.V. naar Jacolien van Ekeris,
personeelszaken@tholu.com.

ALTIJD

in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC Ede
Tel. 0318 - 650 000
info@zorgvooruitvaart.nl
www.zorgvooruitvaart.nl
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Verf&Wonen van den Brandhof
geopend

Herfstverkoping
t.b.v. ‘De Schutse’
EDERVEEN – Zaterdag 14 oktober
wordt de halfjaarlijkse verkoping
t.b.v.
gehandicaptenorganisatie
De Schutse gehouden in en om
de gymzaal van het dorpshuis De
Zicht (De Zicht 3, Ederveen).
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speelgoed,
zelfgenaaide
poppenkleertjes,
nachtkleding,
ondergoed,
handwerkartikelen,
(kamer)planten,
sokken,
boeken,
Swipe-producten,
woonaccessoires, Aloë Veraproducten van For Ever, bakmixen,
koeken, cake, krentenbrood, fruit,
heerlijke rollades, verschillende
soorten worst, slaatjes, snoep,
honing, enzovoorts.

U kunt er terecht voor:
wenskaarten,
legeruniformen
Kinderspaarweken
en
-accessoires
voor
kinderen,

Gebruik er uw lunch, want er
is een eetterras met allerlei
versnaperingen en binnen is er een
koffiehoek waar u een kopje koffie
kunt drinken met wat lekkers erbij.
Voor de kinderen is er een
knutselhoek.
Tenslotte
is er ook een
rommelmarkt. U bent van harte
welkom van 10.00 uur tot 15.00
uur.

bij de RegioBank

RegioBank maakt van sparen een feest!

Adres: Dorpsstraat 123 (t.o. de Hema), tel.:
0318 - 42 33 00, info@voorverfenwonen.com

Sanne van de Brink
wint fiets

LUNTEREN – Een
tijdje terug werd er
een actie gehouden
bij Wowiekids en
Blink mode voor
kids, dit i.s.m. Arend
Flier Tweewielers.
Sanne
van
den
Brink is de winnares
geworden. Op de foto
ontvangt zij de fiets
uit handen van Arend
Flier, met linksboven
Woutera (Wowiekids)
en Wendy en Mettina
(Blink Mode voor
Kids).

Welkoop wederom Beste Tuin- en Dierenspeciaalzaak van Nederland

Welkoop Wekerom viert feestje mee
WEKEROM - Welkoop heeft de prijs
voor Beste Winkelketen van Nederland
2017-2018 in de categorieën Tuin- én
Dierenspeciaalzaken gewonnen.
Het team van Welkoop Wekerom vierde het
feestje mee.
Trots op de hoge
waardering van onze klanten
“Voor het vierde jaar op rij winnen we de prijs
van Beste Dierenspeciaalzaak en voor het 3e
jaar op rij de prijs van Beste Tuinspeciaalzaak”,

LUNTEREN - De kinderspaarweken
zijn er weer van 2 tot en met 31 oktober!
Alle kinderen die bij de RegioBank
(Molenparkweg 12 Lunteren) op kantoor
komen krijgen een leuk cadeautje mee
naar huis!
Omgaan met geld
Het is belangrijk om kinderen al vroeg te
leren omgaan met geld. Daarom beloont
RegioBank kinderen die gaan sparen
tijdens de jaarlijkse Kinderspaarweken.
DBA advies, Zelfstandig Adviseur van
RegioBank in Lunteren en Barneveld is
het van 2 tot en met 31 oktober een feest
voor kinderen. Wanneer er geld wordt
overgemaakt op de bestaande rekening
van het kind bij de RegioBank, dan mag
hij of zij een leuk cadeautje uitkiezen bij
ons op kantoor. Ook kinderen die nog geen
rekening hebben, zijn van harte welkom.
We vertellen ouders en kinderen dan graag
over de Zilvervloot en het JongWijs pakket.
Een afspraak is niet nodig. Iedereen kan
gewoon binnenlopen om een rekening te
openen.
Zilvervloot Sparen: Sparen voor
de toekomst van uw (klein)kind
Alle kinderen hebben dromen. Kleine
en grote toekomstdromen. Wat gaan ze
doen als ze groot zijn? Studeren, reizen of
misschien een eigen bedrijf beginnen. Met
Zilvervloot Sparen helpt u de dromen van

uw kind waar te maken. Met de Zilvervloot
Sparen ontvangt uw kind een mooie bonus
wanneer zij 18 jaar worden.
JongWijs: Jong geleerd is oud gedaan
JongWijs is een financieel pakket voor
kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en
betaalrekening mét jaarlijks leuke geldtips
en weetjes. Bij JongWijs krijgen ook de
ouders jaarlijks interessante informatie en
praktische tips. Gewoon via de post, op
het huisadres. En uiteraard staan wij als
Zelfstandig Adviseur ook voor hun klaar.
JongWijs begint met een spaarrekening.
Vanaf 8 jaar komt daar een betaalrekening
bij. En met toestemming van de ouders ook
een Jeugdpas mét weeklimiet en Internet
Bankieren en Mobiel Bankieren. “Dit kan,
maar hoeft dus niet. Ouders mogen dit bij
ons aanvragen wanneer hun kind hier aan
toe is.” vertelt Susan van Laar van DBA
advies.
Van harte welkom
Iedereen is van 2 tot en met 31 oktober
welkom Bij DBA advies. Kom naar
ons kantoor aan de Molenparkweg
12 in Lunteren tijdens de feestelijke
Kinderspaarweken. We laten dan ook
graag JongWijs zien. Om een rekening te
openen, moeten de ouders wel een geldig
legitimatiebewijs meenemen. De koffie en
de cadeautjes staan klaar!

Het zijn weer
Kinderspaarweken!
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor
uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

aldus Marco de Bock van Welkoop Wekerom.
“Welkoop slaagt er daarmee duidelijk in het
verschil te maken. Klanten kunnen terecht in
toegankelijke winkels met onze deskundige
en gemotiveerde medewerkers. In onze
winkel spelen we in op de groeiende behoefte
van klanten aan informatie en inspiratie via
workshops. Bijvoorbeeld voor het onderhoud
van het gazon of het houden van kippen. Deze
workshops zijn steevast snel volgeboekt.
Daarnaast kan onze klant op onze website
24/7
terecht
voor
inspiratie,
voorraadinformatie
of om een product
online te bestellen.
Dat
wordt
gewaardeerd
en
daar zijn we erg
trots op”.
“Het winnen van
de prijzen voor
Beste Tuin- en
Dierenspeciaalzaak
maakt ons trots,
maar ook blij. Bij
Welkoop dus blije
gezichten”, aldus
een blije Marco de
Bock.

Kom sp
ar
en krijg en
ee
cadeau n
tje*

DBA advies

Molenparkweg 12, 6741 ZR Lunteren
Amersfoortsestraat 25, 3772 CE Barneveld
T 0318-734280 Lunteren
T 0342-404180 Barneveld
I www.dba-advies.nl

* Onze Kinderspaarweken lopen van 2 oktober tot en met 31 oktober. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Foto’s: Boven de nieuwe winkel. Onder: Wim
Blankenspoor en Lotte van den Brandhof
openen ‘Verf&Wonen van den Brandhof’.

LUNTEREN - Vrijdag 29 september ging de
woonwinkel Verf&Wonen van den Brandhof
open voor haar klanten.
Donderdagavond werd een officieel tintje
gegeven aan de nieuwe winkel in het
Lunterse centrum.
Samen met Wim Blankenspoor knipte Lotte van
den Brandhof het lint door voor haar nieuwe
woonwinkel. Hiermee kwam, na 92 (!!!)
jaar een einde aan de winkel van Decohome
Blankenspoor.
De vertrouwde kwaliteit, service en advies,
zijn overgegaan naar Verf&Wonen van den
Brandhof. Een sfeervolle en warme winkel
waar men terecht kan voor een totaal concept
van wonen.
Lotte wordt bijgestaan door Marian, Jannie
en Janneke. Vertrouwde gezichten die eerder
werkzaam waren bij Wim Blankenspoor.
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BCL bij Topslagerij Ab van Leeuwen

Waaróm koop je
bij de slager?

Rolgordijnen
Vouwgordijnen

LUNTEREN – Dinsdag 17 oktober vindt de
volgende bijeenkomst van Businessclub Lunteren
(BCL) plaats. Gastheer van de bijeenkomst is Ab
van Leeuwen, van de gelijknamige slagerij. De
bijeenkomst staat in het ambachtelijke slagersvak.
Ondernemers die wonen of ondernemen in Lunteren
zijn van harte uitgenodigd.

Plissé
Houten Jaloezieën
Aluminium Jaloezieën
Plissé & Duette
Multishade

20%
De kortingsactie geldt
de gehele maand
oktober 2017.

korting
op: Rolgordijnen, Vouwgordijnen, Plissé, Shuttels, Multishade,
Houten Jaloezieën, Aluminium JaloezieënPlissé & Duette

ok
ons o
Likeacebook!
op f

Dorpsstraat 128 Lunteren - tel. (0318) 48 61 48

Ab van Leeuwen
De eerstvolgende bijeenkomst van BCL vindt plaats
op dinsdag 17 oktober bij Topslagerij Ab van Leeuwen
aan de Molenparkweg 1 te Lunteren (Nieuwe Erf).
Zoals gebruikelijk start de bijeenkomst om 20:00 uur
(inloop vanaf 19:30 uur) en wordt deze afgesloten met
een hapje en een drankje.
Ambachtelijk vak
Tijdens de bijeenkomst bij Ab van Leeuwen wordt
stilgestaan bij de ambachtelijke werkwijze van de
slager en wat de slager daarin onderscheidt van de
supermarkt. Hiermee wordt antwoord gegeven op de
vraag: Waaróm koop je bij de slager.
Ook de veelzijdigheid van (eigenbereide) producten
en mogelijkheden die de ambachtelijke slager biedt,
worden belicht. Dit blijkt onder meer uit het feit dat
Arie van Leeuwen eerder dit jaar nog is uitgeroepen tot
Nederlands Kampioen Luxe Sierschotel.
Aanmelden
Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen zich
aanmelden op www.businessclublunteren.nl. Bij
binnenkomst wordt een bijdrage verlangd van € 5 per
deelnemer voor de gastheren als tegemoetkoming in de
kosten.

Word jij onze nieuwe collega?

CNC Draaier gezocht!
Wat vragen wij van jou?
Een technische opleiding (VMBO / MBO niveau)
Minimaal 1-2 jaar ervaring als CNC Draaier
Je bent gemotiveerd, flexibel en bereidt om kennis te delen met collega’s
Inzicht om bewerkingsvolgorde te bepalen en de juiste opspanning te maken
Nauwkeurige werker, goede meetvaardigheid en zeker geen 8 tot 5 mentaliteit

Wat maakt werken bij Van Trierum Metaalbewerking BV zo aantrekkelijk?
Je krijgt een afwisselende baan binnen een gezonde organisatie
Je werkt aan prototypes, enkelstuks en seriewerk

Slimme methode rioolsysteem

Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden
Heb je interesse? Stuur of mail je sollicitatie ter attentie van Marcel Verbeek naar:
Van Trierum Metaalbewerking BV - Kauwenhoven 41 - 6741 PW Lunteren - mail@trierum.com

Meer informatie over ons bedrijf vindt u op onze website: WWW.TRIERUM.COM

Verspanen met hart voor het vak en oog voor kwaliteit!

REGIO - Vorige week is in Otterlo -met een
symbolische druk op de knop- een slimme methode
voor het rioolsysteem in gebruik genomen.
Storingsmeldingen in dit deel van het Edese buitengebied
worden nu draadloos doorgegeven. Met deze proef
krijgt de gemeente Ede beter inzicht in storingen en
de oorzaak hiervan. Doel is om zo storingen beter te
verhelpen.

Voorjaarskortingen
op alle
vervenbij
bijde
deLunterse
LunterseHoutmarkt
Houtmarkt
Speciale aanbiedingen
op verven
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Actie geldig
28 oktober 2017.
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............
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Tenco
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Winst D.E.S. 1 tegen DIOS – Eibergen
LUNTEREN - Het eerste tiental
heeft zich goed gerevancheerd
voor het 10-10 gelijke dienst in de
eerste ronde. De thuiswedstrijd
tegen DIOS – Eibergen werd
verdiend met 12-8 gewonnen.
Henk Klarenbeek gaf het goede
voorbeeld door aan bord 1 te
winnen van Arnoud de Greef.
Deze ging volop in de aanval maar
kreeg de kous op de kop via een
combinerende tegen aanval Van
Henk Klarenbeek.
De 3-1 kwam op het bord door een
remise van Ronald v.d. Beek en
Theo Stoverinck. Er volgde ook
twee remises van Arjen Timmer
en Mark Sanders tegen Dimitri
Druzin.
De nederlaag van Harmjan
Lammers tegen de Russische
speler Alexander Presman zorgde
voor de 5-5 tussenstand.

Stijn Overeem won verrassend
in een dun eindspel van Bert
Oostrom. Deze voorsprong gaf
D.E.S niet meer weg en er volgde
drie remises van Aldert van Eck,
Erwin van Hierden en Arno Bos.
De laatste partij eindigde nog in
een mooie overwinning van Arwin
Lamers tegen Ap van Ingen.
De eindstand kwam hiermee op
12-8 in het voordeel van D.E.S.1.
De volgende ronde mag D.E.S.
1 het opnemen tegen de koploper
Het Noorden uit Groiningen.
Nuttige overwinning D.E.S. 2
Het tweede tiental behaalde
zaterdag een nuttige overwinning
op het gepromoveerde CTD 2 uit
Arnhem.
Er werd geconcentreerd gedamd
door het Lunterse tiental en dit

resulteerde in vier winstpartijen:
Evert v.d. Pol, Richard Cousijnsen,
Jan
Lammers
en
Robbert
Westerink.
De vier remises kwam op naam
van: Henri van Hierden, Edwin
Loozen, Henk Timmer en Johan
Top. De twee verliespartijen
waren voor Jaap van Hierden sr
en Wim Lammers. Door deze 12-8
overwinning heeft D.E.S. 2 vier
punten uit twee wedstrijden.

Beste inwoners van Lunteren,
Denkt u erover om energie te besparen in uw woning? Uw energierekening
wordt lager, u woont comfortabeler en het is goed voor het milieu. Maar hoe
begint u hier aan? Om het eenvoudig te maken is gemeente Ede samen met
het Energieloket ‘project e’ gestart.

De volgende wedstrijd mag D.E.S.
2 het opnemen tegen de favoriet
voor de titel W.S.D.V. 2
D.E.S. 3 ongelukkig onderuit
Het derde tiental verloor met het
kleinste verschil van 11-9 van
W.S.D.V 3 uit Wageningen.

Bij deze wijkactie sluit Plat DuS (Platform Duurzame Samenwerking) aan.
Dit is een samenwerkingsverband van regionale bedrijven op het gebied van
duurzaamheid. Het voordeel hiervan is dat zij voor elke energiebesparende
maatregel het specialisme in huis hebben.

D.E.S. 3 had een paar sterke
reserves opgesteld en was niet
gerust op een goede uitslag.
Het Lunterse tiental liet helaas
op de onderste borden de punten
liggen waardoor W.S.D.V.3 er toch
met een nipt verschil met de punten
vandoor ging.
De winstpartijen kwamen op naam
van de teamleiders Evert Evers en
Arjan van Galen. De vijf remises
waren van: Bram Cysouw, Wim
Schaafsma, Jeroen van den Brink,
Ries van Ee en Jelte Lokhorst
De drie nederlagen waren voor
Erwin
Jochemsen,
Michel
Hendriksen jr en Levien Cysouw.
D.E.S. 3 blijft hiermee op twee
punten staan in de tweede klasse B.

Op 10 oktober organiseren het Energieloket, de gemeente Ede en Plat DuS
ook een informatieavond van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in Partycentrum Floor, Dorpsstraat 36, 6741 AL Lunteren.
U krijgt tijdens deze avond antwoord op vragen als: hoeveel kan ik besparen
op mijn energierekening, welke maatregelen maken mijn huis warmer en
comfortabeler, wat zijn de kosten voor maatregelen zoals vloerisolatie
of zonnepanelen en welke leningen en subsidies zijn er? Daarnaast is er
volop gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen en kunt u Plat DuS
vrijblijvend om een concreet aanbod vragen.

Sterrenvereniging Astra Alteria: Lezing Ruimtevaart naar Kometen
Van augustus 2014 tot september
2016 onderzocht de Europese
ruimtesonde Rosetta (zie foto)
de komeet 67P/ ChuryumovGerasimenko.
Tijdens
zijn
veelvuldige
banen
om
de
komeetkern
maakte
Rosetta
opnamen en verrichtte metingen
vanaf verschillende afstanden.
Langs
deze
weg
kregen
sterrenkundigen voor het eerst
een goed beeld
van de processen
op een komeetkern
wanneer deze zijn
perihelium nadert.
Eén
van
de
hoogtepunten was
de landing van de
Philae-lander op
de komeetkern. Er
zijn fascinerende
b e e l d e n
vastgelegd
van
komeetactiviteit

een medeburger schrijft .....

De speciale ‘project e’ caravan staat op 11, 12 en 13 oktober van 15:00 uur
tot 18:00 uur en op zaterdag 14 oktober van 10:00 uur tot 14:00 uur op het
Nieuwe Erf, bij de muziektent. U kunt bij dit mobiele Energieloket terecht
met al uw vragen over energiebesparing in uw woning. Loop gerust eens
binnen! U vindt er ook allerlei ‘gereedschappen’ die kunnen helpen. Meer
weten: ga naar: www.ede-natuurlijk.nl

Op de foto (links) de matchwinnaar
van D.E.S. 2 Robbert Westerink
tegen Wilrick Wonnick.

REGIO
Maandagavond
9 oktober organiseert de
sterrenvereniging Astra Alteria
de lezing ‘Ruimtevaart naar
Kometen’. De lezing wordt
verzorgd door dhr. Alex Scholten.
De lezing start om 20.00 uur en
vindt plaats in het Science Cafe
in Ede, Museumplein 3. De lezing
is gratis voor leden van Astra
Alteria; niet leden betalen € 6,00.
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en er werden talrijke moleculen
geregistreerd. Tenslotte was daar
de spectaculaire landing van
de Rosetta zelf op de komeet
waarmee het einde van de missie
werd gemarkeerd.
De Rosetta-missie kan beschouwd
worden als een unieke ruimtevlucht
die een volgende stap vormt in
het ruimtevaart-onderzoek van
kometen, welke in 1986 begon
met de passage van de Giottomissie langs de beroemde komeet
Halley. Wat hebben de resultaten
van deze ruimtemissies en de
recente metingen van Rosetta en
Philae ons geleerd en waarom zijn
sterrenkundigen geïnteresseerd in
het onderzoek van deze ‘smerige
sneeuwballen’?
Alex Scholten bespreekt in een
vogelvlucht de verschillende
missies en met name de aspecten
van de Rosetta-missie.

Als u op 10 oktober niet aanwezig kunt zijn en u bent wel geïnteresseerd?
Neem dan contact op met het Energieloket via teun@energieloket-ede.nl
of 06 - 10 73 12 61. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via 14
0318 of info@ede.nl
Programmateam duurzaamheid Gemeente Ede

Beeldhouwen
kan iedereen!
KERNHEM/EDE – In het atelier
van beeldend kunstenaar Hester
Glasbergen start een cursus
beeldhouwen met het bewerken van
zachtere steensoorten. De cursus
omvat 13 lessen op maandagavond
van 19.30-21.30 uur.
De beitel komt hier helemaal niet
aan te pas. De cursisten werken
met raspen en vijlen. De stenen

komen uit diverse landen en zijn
erg verschillend in structuur en
kleur. De cursus wordt gegeven in
het atelier van beeldend kunstenaar
Hester Glasbergen, Cronebos
2, in de Edese wijk Kernhem.
Materialen zijn aanwezig.
Kijk voor meer info of opgave
of een proefles op www.
atelierhesterglasbergen.nl
of
stuur een mail naar atelier@
hesterglasbergen.nl of bel naar
0318 – 62 01 02.

Het vertrouwde adres voor het inleveren van
‘Middelpuntjes’ e.d. is veranderd.
Met ingang van 25 september kunt u hiervoor terecht
bij ‘Abito Mode’, Dorpsstraat 51 Lunteren.

Uw ‘verborgen schat’ op expositie Museum Lunteren
LUNTEREN – Vrijwel iedereen
heeft thuis wel een voorwerp
waar hij apetrots op is, of dat hij
voor geen geld zou willen missen.
Museum Lunteren wil daar
begin volgend jaar met de
expositie ‘Verborgen schatten
van Lunteranen ‘ op inspelen.
Dus, wie trekt bij het museum
aan de bel? Uw ‘verborgen schat’
wordt (anoniem) tentoongesteld
van 20 januari tot 8 april 2018.
Bij ‘verborgen schatten’ gaat het
meestal al gauw om voorwerpen
met een bepaalde museale waarde.

Denk aan een oud Chinees vaasje,
een zeldzaam manuscript, een
antiek kristallen glas. De waarde
van die objecten is doorgaans vrij
eenvoudig in euro’s uit te drukken.
De emotionele waarde van een
voorwerp is een heel ander, maar
minstens zo boeiend verhaal. Daar
valt met de beste wil van de wereld
geen prijskaartje aan te hangen.
Dat hoeft ook niet, want voor
jou is het een topstuk. Inderdaad,
geld speelt in zo’n geval geen
enkele rol. Maar het museum
wil al die emotioneel beladen
voorwerpen maar wat graag
meenemen in de tentoonstelling,

want diversiteit van het gebodene
is een van de uitgangspunten bij de
samenstelling ervan.
Heeft u thuis iets waarvan u denkt
dat het wellicht de moeite waard
is om te laten zien, wie weet wat
u allemaal tegenkomt, aarzel niet
en kom bij ons langs. Beter nog,
bel en vraag of iemand van het
museum een keer kan komen
kijken of de ‘schat’ echt de moeite
waard is. Museum Lunteren zit
aan de Dorpsstraat 55 en ons
telefoonnummer is 0318- 486254.
Een mailtje sturen kan ook:
museum@oudlunteren.nl

Evert van ‘t Foort (links) wordt bedankt voor voorzitter Bart Hazelegeer.

Laatste Buurtbusrit
van Evert van ‘t Foort
WEKEROM - Woensdagmiddag 27 september heeft Evert zijn laatste
buurtbusrit gereden. In verband met het bereiken van zijn 75e levensjaar is
het met deze vrijwilligersbaan gedaan.
Elf jaar geleden begon Evert als reserve chauffeur bij de Buurtbusvereniging
Wekerom. Later werd hij bestuurslid, tweede coördinator en ook vaste
chauffeur.
Met een handdruk en een fleurig boeket bedankte voorzitter Bart Hazeleger
hem voor zijn inzet en tijd voor de vereniging.
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A.s. zaterdag 7 oktober sluit Portofino weer haar deuren.
Wij willen u bedanken voor de klandizie van deze zomer.

Wij zijn o
pe

1 betalen

n vanaf 13
.00 uur.

Welkom op onze open dag!
FALK Bouwsystemen bestaat 10 jaar! Een mijlpaal
om bij stil te staan! Op D.V. zaterdag 14 oktober
openen wij tussen 10.00 en 15.00 uur de deuren
van onze kantoren en productielijnen in Ede.
Kom langs en ontdek hoe wij al 10 jaar lang
ijzersterk zijn in sandwichpanelen!

Dorpsstraat 45
Tel: 486265
portofinolunteren@gmail.com

in

2 halen =

o

En zoals u
v
is het alleaen ons gewend ben
t
n op zater
dag:

P or t o
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Ook dit jaar zijn we met de
kerstdagen geopend
met ijs en ijstaarten
op bestelling.

Programma
 Rondleiding langs de productielijnen
 Leuke activiteiten voor kinderen
 Eten, drinken en gezelligheid
Locatie
Neonstraat 23, Ede

woensdag 11 en vrijdag 13 oktober
van 10.00 - 17.00 uur

Restanten Verkoop

GRATIS
af te halen OUDE BEHANGBOEKEN
gordijnen,
verf, behang, plakletters e.d.
Restant grote lappen en

€ 5,= en
€ 10,=

Ingang achterzijde!!!

G O R D I J N E N voor

Dorpsstraat 68-70, 6741 AM Lunteren
Tel.: 0318 - 48 29 95, www.decohomeblankenspoor.nl

Dorpsstraat 68-70 Lunteren

Landal Miggelenberg viert de herfst: Roots in the Woods
HOENDRERLOO - Zaterdag 14
en zondag 15 oktober pakt Landal
Miggelenberg in Hoenderloo ook dit
jaar weer uit met een aansprekend
Roots in the Woods programma.
Op het sfeervolle festivalterrein, dat
voor iedereen vrij toegankelijk is,
staan diverse theatervoorstellingen
en kinderactiviteiten gepland. Op
beide dagen draait de gezellige
hippie DJ Joep vanuit zijn oude
brandweerauto de lekkerste vinyl
platen.
Mezenhuis
Zaterdag 14 september wordt het
kindertheater onder andere verzorgd
door de ‘gevleugelde vertellingen’ van

Mees. Geestig, griezelig, ondeugend,
maar altijd intiem en liefdevol. Wat is
waar? En waar ben ik ook al weer?
O ja, in dit Mezenhuis – misschien
wel het sfeervolste theatertje van
Nederland.
Daarnaast speelt op zondag de
voorstelling ‘De Kluis’. Is het een
vogel?! Een vliegtuig?! Nee het is ...
Inspecteur Mast, de eigenzinnige
inspecteur die zijn opdrachten altijd
op een beetje vreemde manier tot een
goed einde weet te brengen.
Verder laat Coco Coco zien dat
chocolade niet alleen erg lekker is,

maar dat je er ook mee kan schilderen
en tattoo’s maken. Natuurlijk kan
je beide dagen knutselen, pony
rijden, lasso werpen, genieten van
zelf gepofte kastanjes, luisteren naar
de mooiste verhalen, kleien bij het
kleiatelier en nog veel meer.
Heerlijkse gerechten
Wie honger heeft gekregen van alle
activiteiten kan voor de heerlijkste
gerechten terecht op het festivalterrein,
maar ook in onze schitterende
vernieuwde Brasserie.
Zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur en
zondag van 12:00 tot 18:00 uur. Adres:
Miggelenbergweg 65 te Hoederloo.

KOM ZATERDAG 14/10
JE TOEKOMSTIGE
WERKPLEK BEKIJKEN!
FALK bestaat 10 jaar. Het is dus tijd dat jij ons team komt
versterken! Lever je CV in en ontvang een unieke rondleiding
achter de schermen én een presentje!
Bekijk de vacatures op werkenbijfalk.nl

LUNTERSE KRANT
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Open dag archeologische opgravingen
Smachtenburg Harskamp
HARSKAMP
Zaterdag
7
oktober
presenteren
onderzoeksbureau Archol en de
gemeente Ede tussen 11.00 en
15.00 uur de resultaten van de
opgravingen in Smachtenburg.
De opgravingen zijn op maandag
4 september van start gegaan. De
open dag stond in eerste instantie
gepland op zaterdag 14 oktober,
maar vanwege de spoedige
werkzaamheden is het een week
eerder gepland.
Opnieuw bijzondere vondsten
In 2014 en 2015 zijn al eerder
opgravingen gedaan in het
oostelijke deel van Smachtenburg.
Toen is een compleet boerenerf
opgegraven met sporen van een
grote boerderij, drie grote schuren
en drie waterputten.
In de afgelopen weken is gebleken
dat er wederom bijzondere schatten

uit het verleden in de grond van
de toekomstige nieuwbouwwijk
verborgen zitten. Er zijn resten
van verschillende gebouwen en
houten waterputten opgegraven uit
de middel-eeuwen en de
eeuwen daarna.
Bijzonder zijn de resten
van een rond gebouw wat
mogelijk een molen is
geweest waarin graan werd
gemalen. Alles bij elkaar
vertellen de vondsten een
belangrijk deel van de
vroege geschiedenis van
Harskamp.
Benieuwd
naar
de
vondsten?
Iedereen is van harte
welkom op zaterdag 7
oktober tussen 11.00
en 15.00 uur aan de
Smachtenburgerweg
in
Harskamp.
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De Christenvrouw Lunteren

Wilt u tussentijds op de hoogte
blijven? Op de website van Archol
(www.archol.nl) zijn de nieuwste
resultaten van de opgraving
dagelijks te volgen.

LUNTEREN - Dinsdag 10 oktober,
is de landelijke ontmoetingsdag van
De Christenvrouw in Amersfoort.
In het ochtendprogramma spreekt
schrijfster Els Florijn over haar
nieuwe boek: Rode papaver.
‘s Middags vertelt ds. W.M. de
Bruin uit Stolwijk t over: Vincent

van Gogh. Dit aan de hand van
beelden van zijn schilderijen.
De dames van de Christenvrouw
Lunteren die meegaan worden
verzocht om 09.30 uur bij de
Bethelkerk te zijn! Lunchpakket
meenemen.

Wandeling
HHG Harskamp
Landgoed
Staverden
REGIO - Zaterdag
14
oktober
wordt
door
de
Hersteld
Hervormde Gemeente
van Harskamp een
bijzondere wandeling
georganiseerd.
Deze gevarieerde tocht
start op de parkeerplaats
bij kasteel Staverden. De
route kent een tussenstop
met koffie/fris e.d. en
afsluitend krijgt men een
kom boswandeltochtsoep.

SIKKENS VOOR
EEN PROFESSIONEEL
RESULTAAT

Voor de kinderen ligt
een leuke bijpassende
verrassing klaar voor
onderweg!!

Kapsalon Zusjes Mulder verhuisd
EDERVEEN - Met een open huis vierde Kapsalon & Schoonheidssalon
Zusjes Mulder de verhuizing naar de Sneeuwbesstraat 11 in Ederveen.
Op deze locatie hebben Willeke en Thea een neiuwe plek gevonden
voor de eigen kapsalon & schoonheidssalon.
Velen maakten van het open huis gebruik om kennis te komen maken
met een sfeervol ingerichte salon. Een plek waar klanten zich thuis
gaan voelen.

De lengte van de tocht is
5-7 kilometer, de prijs:
€ 6,50 p.p., € 5,00 per
kind, of € 22,50 per
gezin all-in. De tocht start
tussen 13.45 en 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats
van kasteel Staverden aan
de Uddelermeerweg 2 in
Ermelo.
De afsluiting is rond
17.00 uur. Gezien de
ruigte van het terrein is de
wandeltocht niet geschikt
voor wandelwagens e.d.
Vooraf aanmelden (tot 11okt) bij fam. G. Donker:
0318 – 45 64 32 en b.g.g.:
06 – 13 84 53 73.

NU 15% KORTING
Op Sikkens muurverf en lakken
bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: Oktober 2017

Van den Brandhof
Dorpstraat 123
6741 AD Lunteren
0318-4233300
www.voorverfenwonen.com

HappyNurse Thuiszorg heeft een vaste plaats veroverd in de regio
REGIO - Sinds 1 november 2016
is ‘HappyNurse Thuiszorg’ met
wijkteams in o.a. Lunteren en
Ederveen gestart.
Tineke de Wit (zie foto),
vestigingsmanager
van
de
wijkteams Lunteren, Ederveen
en Bennekom, over hoe deze
periode is vergaan.
Kernwaarden
“Toen wij met HappyNurse
van start zijn gegaan, hebben
we de verzorging van de
gasten voor stichting Allegoeds
Vakantie in hotel Het Bosgoed
overgenomen van een andere
thuiszorgorganisatie. Ook een
aantal medewerkers zijn van hun
oude organisatie naar HappyNurse
Thuiszorg overgegaan. Op deze
manier ondervingen de gasten en
het personeel zo min mogelijk
verandering. Dit heeft geen
windeieren
gelegd;
iedereen
is tevreden. Tevens voldoen
we hiermee aan één van de
kernwaarden van HappyNurse:
een Happy Nurse die met plezier
werkt, straalt dit ook uit naar de
patiënten.”
“Het team van HappyNurse biedt

zorg aan onze vakantiegasten
in groepshotel Het Bosgoed in
Lunteren. Daar zijn we ontzettend
blij mee. Wij hopen dat we nog
lang van hun goede service gebruik
mogen maken; jullie maken mede
vakanties voor ouderen met een
zorgvraag mogelijk. Bedankt!“
Laat Liesbeth van der Bruggen
namens Allegoeds
Vakanties
weten.

Personenalarmering
Naast de zorg in de hotels richt
HappyNurse Thuiszorg zich op de
thuiszorg in de wijk. De wijkteams
proberen zo persoonlijk mogelijk
zorg te leveren met goed deskundig
personeel.
De lijnen zijn kort, zo is het
mogelijk om via een app berichten

door te geven of vragen te stellen.
Ook zijn ze 24 uur bereikbaar. Als
het nodig is kan een sleutelkastje
worden aangebracht voor een
personenalarmering.
HappyNurse Thuiszorg kan ook
zorg geven aan PGB patiënten en/
of hiervoor de indicatie stellen.
Alles in overleg met de patiënt en
zonder enige betutteling.
Mantelzorgers
Naast
deze
werkzaamheden
HappyNurse Thuiszorg, samen met
oefentherapie Lunteren, een thema
avond verzorgd over chronische
pijn in het Westhoffhuis. In het
najaar van 2017 worden weer
twee avonden verzorgd om
mantelzorgers en vrijwilligers te
ondersteunen.
Hierbij
wordt
bijvoorbeeld
geoefend met tiltechnieken. Ook
worden diverse hulpmiddelen
getoond.
Westhoffhuis
Op donderdagmiddag is Tineke
de Wit, tussen 13.00-14.00 uur
aanwezig in het Westhoffhuis.
Men is altijd vrij om er binnen te
lopen en haar aan te spreken.

HappyNurse Wijkteam Lunteren:
flexibel en toegankelijk!
Sinds januari 2017 maken wij gebruik van de diensten van HappyNurse
Wijkteam Lunteren onder leiding van Tineke de Wit. Althans slechts
van de diensten van 3 medewerkers van het team, waaronder Tineke
zelf, omdat we graag zo veel mogelijk door dezelfde personen geholpen
willen worden. En dit kan bij HappyNurse!
We kunnen niet anders zeggen dan dat we zeer tevreden zijn over de
zorgverlening. Vanaf het begin was duidelijk dat HappyNurse er voor
haar klanten wil zijn. Er werd regelmatig geïnformeerd hoe het ging en
welke hulp benodigd zou zijn bij thuiskomst.
Het kleine team is dan ook 100% beschikbaar. Tevergeefs hebben we
in dit eerste halfjaar geen beroep gedaan op de dienstverlening. Alles
kon geregeld worden. Of het nu gaat om extra hulp in de middag, de
avond of het weekend; alles is bespreekbaar en voor alles wordt een
goede oplossing gevonden.
De zorgverlening is professioneel en kwalitatief. Er is tijd voor
gezelligheid, een gezamenlijk ontbijtje of een kopje koffie. Wij vinden
dit minstens zo belangrijk. HappyNurse Wijkteam Lunteren doet niet
aan administratieve rompslomp.
Groeten, twee tevreden klanten
Wilt u contact met HappyNurse thuiszorg dan kunt u direct bellen met
06-40791348. Wijkteam Lunteren, Ederveen en Bennekom heeft nog
ruimte voor nieuwe cliënten zonder wachtlijst.

kleintjes (de zakelijke middelpuntjes, info: 06 25 231 976, hderooy@introweb.nl)

Zaterdag 14 september 2013

Dick Pol Tandtechniek
WEKEROM

voor al uw gebitsreparaties:
1 UURS REPARATIESERVICE

Computerproblemen?

op alle werkdagen , zaterdag
en in de avonduren

Diederick Truin & Bettine van der Laan

Zorgvuldig, ongedwongen
en oprecht.

Direct ondersteuning bij kleine problemen,
het installeren van (beveiligings)software
of het verlengen van softwareabonnementen?

is uw prothese aan vervanging toe ?

301 988

06 - 302 16 067

Elke eerste maandag van de maand van
19.30 tot 20.30 uur inloopspreekuur voor
alle uitvaart gerelateerde vragen in het
Westhoffhuis aan de Dorpsstraat te Lunteren.

(werkdagen 9:00 - 17:00 uur)

Medisch Centrum Wekerom
Dorpsplein 1C - 6733 AV Wekerom

Oudendijk 23 | Ederveen | 0318 571621

In het weekend van
16, 17 september
is mijn traktor gestolen
vanaf de Ruitenbeekweg.

Telefoon: 0318 - 41 46 20
(24 uur per dag, ook in het
weekend)
Monuta Hofrust
info@monutahofrust.nl
www.monutahofrust.nl

Het is een Fendt 309.ls
Ook gestolen een Votex
weidebloter (rood)

Gevraagd:
hulp op eendenhouderij
(binnen schooltijden).

Als u iets heeft gezien of
gehoord wilt u mij dan bellen.
06 50 80 86 16.

06 1337 2180

GESLOTEN:
16 t/m 23 oktober

ROOKWORSTENACTIE:
5 VOOR 12,Rookspek, gehaktballen.
boerenkool in de vriezer
KISTVERKOOP:
zoete appels, goudreinet, gieser
wildeman, elstar
HIGH TEA 17,50 p.p.

Leuke veluwse pakketjes
KEELGELEI
Gebak, appeltaart
’t Schuurtje/hoge valkseweg 35
De Valk

OPHALEN

Waarneming:
Het Kompas
Dr. Lambers
Dr. Broekhuyse

48 22 76
48 24 60
74 52 10

Wist u dat u bij ons ook

afspraken kunt maken
via internet

medicijnen zelf kunt
bijbestellen via internet

via een e-mail een korte
vraag kunt stellen aan
de huisarts?
Kijk voor meer informatie op:
www.huisartslunteren.nl

PAKKETBEZORGING
POSTBEZORGING

Voor al uw pakket- en postbezorgingen, groot of klein,
moet u bij VDB Pakket & Mail zijn.
Wij halen alle post gratis bij u op en zorgen voor een correcte bezorging
in zowel binnen- als buitenland. U hoeft geen postzegels te plakken en
niet naar de brievenbus. Ook voor adequate bezorging van uw rouw- en
familiedrukwerk. Wat kunnen wij voor u bezorgen?

VDB Pakket & Mail

Leesonhof 9
6744 AX EDERVEEN

Hoedenatelier Stanza
voor een unieke,
op maat gemaakte hoed

T 0318-573576 / 06-20938569
E vdbpakketenmail@kpnmail.nl

Workshop hoeden maken en vilten.
Ook voor reparaties en
het vermaken van uw hoed
Dineke Geerestein

VERBOUW/NIEUWBOUW?

Gesloten i.v.m. vakantie:
13 t/m 20 oktober
Waarneming door:
Dr. Broekhuyse		
Het Kompas			
Dr. Lambers

745210
482276
482460

www.huisartskasbergen.nl

WANDTEGELS
VLOERTEGELS
LAMINAAT
PVC VLOEREN

Renswoudseweg 3, 6744WE Ederveen

Tel: 0318 – 57 29 80
www.stanzahoeden.nl
info@stanzahoeden.nl

Kleintje plaatsen?
 25,00 (excl. BTW)

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771 www.verschuur.nl

contact: hderooy@introweb.nl
of toets: 06 25 231 976
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preekbeurten
zondag 8 oktober

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

Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. J.P. Nap
(H.D.), 18.30 uur: ds. G. van Wijk (Dordrecht).
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren
Bethelkerk: zo: 08.30 uur en 10.30 uur: ds.
Joh. Post, 16.30 uur: ds. J.A. Kloosteman (gehandicaptendienst), 19.00 uur: ds. J.G. Blom
(Kesteren).
Geref. Kerk Oranjestraat: zo.: 10.00 uur:
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema, 19.00 uur: ds. A.
Nicolai (Barneveld).
Herv. Gem. Maranathakerk: zo.: 09.30 uur:
ds. J.J. Blok, 19.00 uur: sing-inn.
Molukse Evang. Kerk: zo.: 14.00 uur: ds.
A.F. Nikijuluw.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Lunteren: zo.: 10.30 uur: Elske Bast (viering),
20.00 uur: stilte-uur.
R.K. Kerk gemeenschap St. Antonius Abt:
zo.: 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. van Dijk. Woensdag 11 oktober: 09.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pater Margras.

Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo.: 10.00 uur: ds.
H.M. Burggraaf, 18.30 uur: ds. P. van Duijvenboden (Apeldoorn).

Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30
uur: ds. A. Bloemendal (dienst anders begaafden), 18.30 uur: ds. A. Bloemendal.
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30
uur: ds. A.J. Schalkoort (Lunteren), 18.30
uur: ds. P.D. van den Boogaard.
Gereformeerde Gemeente in Nederland:
zo.: 09.30 uur en 18.30 uur: leesdienst.

De Hartenberg (Apeldoornseweg 60): zo.:
10.00 uur: ds. H. Reedijk, 14.30 uur: Jan van
Riessen jr (vertelviering).

Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: zo.:
10.00 uur: ds. G.H. Molenaar, 18.30 uur: ds.
J. Lohuis.
Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp:
zo.: 10.00 uur en 19.00 uur: ds. W. Roos.
Gerefomeerde Kerk Harskamp: zo.: 10.00
uur: ds. A. Pikes-van Delft (Rhenen).

Middelpuntjes
Formaat 6.0 x 3.0 cm
Prijs € 12.50, incl. BTW
Formaat 6.0 x 6.0 cm
Prijs € 25.00 incl. BTW

Wie heeft gevonden
Gouden ketting (klein)?
Tegen beloning
terug bezorgen.

Plaatsing foto: meerprijs € 5.00

ABITO MODE

(Dorpsstraat 51 Lunteren)
of: hderooy@introweb.nl

Schaepmanstraat 78
W. Slotboom

Tel. 48 44 95

Inleveren uiterlijk dinsdag voor 10.00 uur

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

Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, Lunterseweg 25) zo.: 09.30 uur : ds. M. Joosse (H.D.),
16.00 uur: ds. M. Joosse. Donderdag 12
oktober: 14.30 uur: ds. M. Joosse (huwelijkisbevestiging). Vrijdag 13 oktober: 19.00 uur:

Nieuwe cd Psalmzangkoor ‘Harpe Davids’
REGIO - Zaterdag 7 oktober presenteert
Interkerkelijk Psalmzangkoor ’Harpe
Davids’ uit Barneveld haar nieuwe CD.
Dit gebeurt tijdens een psalmzangavond
in het gebouw van het Van Lodenstein
College, Lunterseweg 94 te Barneveld. De
aanvang van de avond is om 19.30 uur.

de afgelopen bijna twintig jaar is het koor
uitgegroeid tot een groep van ca. 40 leden.
Elke donderdagavond wordt gerepeteerd in
het nieuwe gebouw van de Ebenhaëzer School
in Barneveld. De leden komen niet alleen om
te repeteren en te zingen, maar zeker ook om
van de gezelligheid te genieten.

De CD is in april 2017 door STH Records uit
Barendrecht opgenomen in de Grote of Sint
Maartenskerk in Epe.
Het koor staat o.lv, dirigent Teus Klok uit
Barneveld en vaste organist is Hendrik van
Lagen uit Ederveen. Na afloop is er koffie en
is er gelegenheid de CD te kopen.

Het repertoire van het koor bestaat met name
uit de psalmen uit de berijming van 1773 en
een aantal bekende gezangen als: ‘Eens was
ik een vreemd’ling’, ‘Een vaste burcht’ en
het Wilhelmus. Een paar keer per jaar geeft
het koor een uitvoering in een kerk of in een
verzorgingstehuis.
Van het koor zijn in de afgelopen jaren diverse
CD opnames gemaakt. Het grootste gedeelte
van het repertoire wordt vierstemmig ten
gehore gebracht.

Oplossing zie Lunterse Krant

Volkstuintje te huur
Op het volkstuintjescomplex,
tussen de Wuitenkampweg Honskamperweg - Westzoom,
zijn enkele tuintje ste huur.
Informatie:
bij dhr. T. van Steenbergen,
tel. 0318 - 46 39 56.

Voor informatie over advertenties,
‘Middelpuntjes’, of de Lunterse
Krant, bel./fax (0318) 487 421
Mobiel: 06 25 231 976
E-mail: hderooy@introweb.nl

Attentie -- Attentie!!!
GROTE SCHUURVERKOOP
van allerhande spullen.
Tevens verkoop van Brocante.
Op vrijdag en zaterdag,
13 en 14 Oktober a.s.
van 9.00 tot 17.00 uur.
Aan de Vijfsprongweg 50
In Lunteren.
Het vertrouwde adres voor het
inleveren van ‘Middelpuntjes’
is veranderd. Met ingang van
25 september kunt u hiervoor
terecht bij ‘Abito Mode’,
Dorpsstraat 51 Lunteren.

Collecte Brandwonden Stichting
Geef om een
littekenvrije toekomst
Het belangrijkste moment van het jaar voor
de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld
in oktober. Want dan is het van 8 tot en met
14 oktober collecteweek. Bij voordeuren
van Groningen tot Limburg klinkt die week
de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de
Brandwonden Stichting?’ En dan komt het
eropaan. Want de Brandwonden Stichting
ontvangt geen overheidssubsidie en is
grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit
de collecte.

ons ideaal te kunnen verwezenlijken –
brandwonden littekenloos genezen – zijn
we afhankelijk van alle collectanten die
zich voor de brandwondenslachtoffers
inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om
een littekenvrije toekomst’. Want mensen
met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit
van vervelende opmerkingen en leven in een
samenleving waarin je met een geschonden
uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.

Over de Brandwonden Stichting
Jaarlijks worden duizenden mensen in het
ziekenhuis opgenomen met tweede- en
derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen
In de week van 8 tot en met 14 oktober
talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen
houdt de Nederlandse Brandwonden
en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze
Stichting de nationale collecteweek. Om
zich driedubbel in de maatschappij bewijzen.
De Brandwonden Stichting helpt
mensen met brandwonden. Kort na
KINDERBOEKENWEEK
volgende week.
het ongeval, maar ook later in de
Aan de vorm van de gevallen bladeren lees je
de vorm af van hun loslatende boom vol in
dagelijkse strijd tegen de littekens.
het blad. In zo’n - klein groot - verhouding
We financieren wetenschappelijk
lijkt een lucifer op onze wervelkolom met
onderzoek, ondersteunen artsen
bovenop het reptilum. Dat is ons oudste
hersendeel, dat na waarneming van ‘waar’
en verplegend personeel, zetten
en ‘wat’ beslist over vechten of vluchten.
campagnes in om brandwonden te
Dankzij de werkwijze van die oeroude
voorkomen en helpen slachtoffers
hersenen lezen wij verkeerssituaties en kunnen
zo overleven. Kleuters werken al met dit pre
sterker
en
weerbaarder
te
historisch breindeel als ze op de iPad ‘waar’
worden.
Meer
informatie
over
de toets zoeken om ‘wat‘ te doen.
projecten van de organisatie, het
voorkomen van brandwonden en
voorlichtingen, vindt u op www.
brandwondenstichting.nl.

Oplossing vorige week.

Interkerkelijk
Psalmzangkoor
’Harpe
Davids’ is opgericht op 1 januari 1998 en
begon destijds met 18 leden. In de loop van

Middelpuntjes

Opgave en contante betaling bij:

Geen krant ontvangen? Bel: 0342 - 471 884
v.d. Kamp Bezorging - Barneveld

Zoek de 10 verschillen.
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Verloren:
Oud zwart handbijbeltje
Zondag 1 oktober,
rond 09.00 uur, omgeving
Bisschopweg/Berkhofweg
Info: tel. 0318 - 48 23 93
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Congrescentrum De Werelt in Lunteren
heeft een vacature voor:

Velkemeensedijk 3
Harskamp
(ingang linker dam)
Tel. 06-47193400
www.tkraampje.nl
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Wat vragen wij?
• ﬂexibele inzet (ook avonden en in de weekenden)
• horeca-ervaring gewenst
• representatief
• eigen vervoer
• leeftijd vanaf 16 jaar
Wil je meer informatie over deze vacature:
bel Bert Herikhuisen (commercieel manager); telefoon (0318) 48 46 41.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar bherikhuisen@congrescentrum.com
of per post naar:
De Werelt
t.a.v. de heer B. Herikhuisen
Postbus 288
6710 BG Ede
Meer informatie over De Werelt: www.congrescentrum.com
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DEZE ACTIE
GELDT VAN:

LET OP!
OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
9 OKTOBER
T/M
VRIJDAG
13 OKTOBER

MA
DI
WO
DO

(alleen in de winkel geldig)

VR
ZA

9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
GESLOTEN
9.00 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 15.00 uur

HERFSTVAKANTIE
16 - 21 OKTOBER
ZIJN WIJ
GESLOTEN
i.v.m.
Familiedagen
Gorinchem
en
Herfstfair Otterlo

Viets Staalconstructie
Molenstraat 8
6732 BP Harskamp
0318-456252

Viets staalconstructie heeft inmiddels een behoorlijke ervaring in het in eigen
beheer ontwerpen, produceren en monteren van stalen constructies. Daarbij
hanteren wij een unieke werkmethodiek en ontwerpen zelf specifieke machines.
Neem een kijkje op onze website (www.vietsconstructie.nl) voor een impressie
van de projecten die wij hebben uitgevoerd.

Collega gezocht
Ter versterking van ons team hebben wij plek voor de volgende vakman
(fulltime):



Medewerker montage

Wij bieden:
- Een uitdagende en gevarieerde werkomgeving;
- Een prima salaris;
- Mogelijkheden tot volgen van (interne) scholing;
- 25 vakantiedagen en 13 ATV-dagen.
Wij vragen:
- Een gemotiveerde en sociale teamspeler die het als een uitdaging ziet om
mee te werken aan de meest uiteenlopende projecten.
Denk jij de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie stuur dan een reactie
met brief en CV naar vacature@vietsconstructie.nl t.a.v. dhr. E. Hardeman.
Ook schoolverlaters worden van harte uitgenodigd om te reageren.

VIETS……..voor een sterk staaltje!!!

Het team van de
Hoofdzaak wil haar
klanten bedanken voor
de leuke, lieve en attente
reacties op ons 10-jarig
jubileum!
Carin, Lianne, Heidi,
Lianne, Willeke

Nieuwe Erf 9

6741 AN Lunteren
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