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Vrouwenochtend in Geref. Kerk

Bert Noteboom: dichtbij God
LUNTEREN – ‘Schuilen onder
de vleugels van de Allerhoogste’.
Een bekende tekst uit de Bijbel.
‘Hoe kunnen en mogen wij
dichtbij God leven? Er is zoveel
aan de hand, in ons persoonlijke
leven, in de wereld. Maar juist
dan mogen we schuilen dichtbij
God. De enige veilige en stabiele
plek in ons turbulente leven.’
Woensdagochtend 8 november
komt Bert Noteboom spreken over
het thema ‘Dichtbij God’. Aan de
hand van Psalm 91 zal het thema
verder worden uitgewerkt. Bert
Noteboom is bekend van zijn
koren en is momenteel wijkpastor
in Almere Haven.

Koning Willem-Aklexander aan Lunterse tafel
EEMNES/LUNTEREN - Dinsdag 24 oktober was koning Willem-Alexander voor een streekbezoek in Eemland.
In het Gemaal Eemnes sprak de koning met boeren uit de Eempolder over duurzaamheid. Zij zaten daarbij
aan de tafel van ‘StudioCentro’ interieuradvies en -ontwerp uit Lunteren.
Deze tafel is vijf jaar geleden door Marcel Degenhart van ‘StudioCentro’ ontworpen, waarna ‘Meubelmakerij
Wiggerts’ uit Eemnes de productie op zich heeft genomen. De gemeente vroeg aan deze meubelmaker of hij een
bijzondere tafel in het Gemaal Eemnes neer kon zetten voor een goed gesprek met de koning. ‘StudioCentro’ heeft de
tafel met veel plezier een dag uitgeleend voor dit speciale moment.
StudioCentro ontwerpt niet alleen meubels, maar geeft ook totaaladvies (inclusief een prachtig lichtplan!) bij de
inrichting van moderne, strakke interieurs die een warme sfeer uitstralen.

Kledinginzameling voor kinderen uit Tsjernobyl
LUNTEREN – In de periode
van 3 maart tot 23 april komen
25 kinderen uit het radioactief
besmette gedeelte van Tsjernobyl
naar
Lunteren
voor
een
gezondheidsstage. Omdat de
Wit-Russische kinderen soms
weinig kleding bij zich hebben,
wordt een kledinginzameling
gehouden.
Daarom is de stichting ‘Tsjernobyl
kinderen Lunteren’ op zoek naar
(gebruikte) kleding voor deze
kinderen. Het gaat om kleding in de
maten 122-152 voor zowel jongens

als meisjes. Het is belangrijk dat
de kleding schoon en heel is,
zowel winter- als zomerkleding is
welkom.
Waaraan kunt u denken
Gewone dagelijkse kleding zoals,
schoenen, pyama’s (de kinderen
zijn niet gewend om die te
dragen, er zijn dus veel pyama’s
nodig!) maillots, sportkleding,
zwemkleding. Daarnaast is men
ook op zoek naar ondergoed en
sokken.
Dit is tweedehands bijna niet te
krijgen, de stichting is op zoek naar

sponsors die dit nieuw (zelf) willen
kopen.
De kleding kan ingeleverd
worden tot 30 januari 2018 bij: M.
Mastenbroek, Schuurmanskamp
14 Lunteren. Tel: 0318 – 48 31 53.
Of voor informatie 0318 – 64 31 37
(T. van der Steege).
Indien u geen kleding hebt, dan is
een gift meer dan welkom. U kunt
dit storten op bank rekeningnr:
NL81Rabo 0106752626, t.n.v
Stichting Tjernobyl kinderen
Lunteren.

Dubbel feest voor Jan Hazeleger
LUNTERTEN
Jan
Hazeleger van ‘de Bongerd’
had onlangs week een
dubbele mijlpaal te vieren.
Jan is woensdag 18 oktober
‘Abraham’
(50
jaar)
geworden, Jan heeft dit
zaterdag 21 oktober groots
gevierd in Voorthuizen bij ’t
Trefpunt. Vrienden, familie
en medebewoners waren
hierbij aanwezig.
Jan werd vooraf opgehaald

Verdiepen in christelijke geloof
De vrouwenochtend (in de Geref.
Kerk) is bedoeld voor vrouwen

van alle leeftijden die elkaar willen
ontmoeten en zich verder willen
verdiepen in het christelijke geloof.
De ochtend zal gehouden worden
in de bijzaal van de Gereformeerde
kerk, Oranjestraat 31 in Lunteren.
De zaal is open vanaf 08.45 uur en
de ochtend start om 09.15 uur. Er
is geen kinderoppas aanwezig. Er
wordt uitgekeken naar uit om u/jou
te ontmoeten!
Samen Groeien
De Vrouwen Ochtend wordt twee
keer per jaar georganiseerd en is
bedoeld om vrouwen kennis te
laten maken met de interkerkelijke
Bijbelstudiegroep: Samen Groeien.
Wie zin heeft mee te draaien
met een Bijbelkring is van harte
welkom, op de dinsdag- of
woensdagmorgen. Voor opgave en
of informatie tel. 0318-64313

Zaterdag 18 november:

Intocht Sinterklaas in Ederveen
EDERVEEN
Sinterklaas
verwacht 18 november weer in
Nederland aan te komen. Dit
jaar komt hij aan in Dokkum en
na de intocht daar, gaat de Sint
nel het land in.
Rebus voor kinderen
Om de kinderen in Ederveen
alvast een beetje in de stemming
te brengen heeft Sinterklaas iets
bedacht samen met zijn pieten. Een
rebus voor de kinderen in Ederveen
en omgeving.
Binnenkort ontvangen zij in de
brievenbus een flyer met hierop de
rebus. Raad jij de rebus dan maak
je kans op fantastische prijzen.
kleurplaat kleine kinderen
Voor de kleine kinderen is er een
kleurplaat met mooie prijzen.

Deze kleurplaten zijn verkrijgbaar
bij ‘Bakkerij van Voorthuizen’ en
’PLUS van Rinsum’.
De oplossing van de rebus of de
tekening kunnen worden inleveren
bij ‘PLUS van Rinsum’ in
Ederveen. Hiervoor is de speciale
Sinterklaasactieton.
‘Meet en Greet met Sint
De Intocht is op 18 november om
13:45uur op het Marktplein in
Ederveen.
De middag wordt muzikaal
begeleid door muziekvereniging
‘Irene’ en ‘Inhoud-Drive Inn’.
Op het Marktplein zal Sinterklaas
de oplossing bekendmaken en
de prijzen uitreiken. Na de prijs
uitreiking is er een ‘Meet en Greet’
met Sinterklaas en zijn pieten.

door een grote vrachtwagen
van ‘Brons’ uit Voorthuizen.
Bij dit bedrijf is Jan al 25
jaar betrokken, hij gaat hier
eens per week heen en helpt
met allerlei taakjes, Jan
hoopt hier nog lang met veel
plezier te komen.
Vanuit Brons wordt Jan
ook erg gewaardeerd, ter
gelegenheid
van
Jan’s
25 jarig jubileum kreeg
Jan een helikoptervlucht
overhandigd. Jan kijkt dan
ook terug op een aantal
mooie feestdagen!

Verkoping Klompenschuurtje
DE KLOMP - Zaterdag 4 november is het
‘Klompenschuurtje’ (Griftweg 2 De klomp) weer geopend.
U kunt van 09:00 uur tot 16:00 uur weer snuffelen tussen de
tweedehandse artikelen. De opbrengst is voor stg. Adullam
(gehandicaptenzorg).
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Familieberichten
Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.
I Kor. 13 : 13

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
dat is overleden

Willemina Cornelia Gerdina
van Wijk-van Rossum
* 25 augustus 1954

† 29 oktober 2017
Lunteren: Henk van Wijk
Oud-Zuilen: Marieke en Ronald Ramp
Stijn
Anne
Langbroek: Bram en Hester van Wijk-van de Kaa
Emma
Doris
Bor
Joosje
Hilversum: Joost en Kiki van Wijk-Westerhof
Mees

Correspondentieadres:
H. van Wijk, Postweg 85, 6741 BB Lunteren
Op zaterdag 4 november is er van 12.30 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren in
de Maranathakerk, Hertenlaan 37 te Lunteren.
Daar vindt om 13.30 uur de uitvaartdienst plaats en aansluitend de begrafenis om
± 14.30 uur op de Gemeentelijke Begraafplaats, Kerkhoflaan 16 te Lunteren.

Geen krant ontvangen? Bel: 0342 - 471 884
v.d. Kamp Bezorging - Barneveld
Voor het inleveren van ‘Middelpuntjes’ e.d. kunt u
terecht bij ‘Abito Mode’, Dorpsstraat 51 Lunteren.

Van Lagen

Dorpsstraat 108
3927 BG Renswoude
0318-571527
info@vandeveen.gildeslager.nl

Groente •• Fruit
Groente
Fruit •• Rauwkost
Rauwkost

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

Witlof 1
Italiaanse roerbakmix
400 gram
!
Nieuw

k
Seizoens
de wee
ie van stamppot

Stroganoff van wild zwijn

ct

A lekker van smaak
erg

400 gram

12 min. bakken op matig vuur.

Lekker met rode kool, gekookte
aardappeltjes en cranberry.

100 gram 3,95

Rumpfsteak
3 stuks
Gemarineerde kippendijen
Kilo
Wagholder fricandeau
100 gram
Zwitsers gebraden gehakt 200 gram

5,50
8,90
1,99
1,99

Kilo

7,90

1

Chinakool (gesneden)
Trostomaten
400 gram
500 gram
Andijvie
Boomgerijpte
Elstar
mooi geel hart

3 kilo

Zoete
druiven
Jonagold
middel
zonderen
pitgroot

2 kilo

Donderdag, vrijdag en zaterdag:

Verse maïskippen

kilo

Mandarijnen
Hutspot
de Luxe
vers
grootgesneden

10 voor
500
gram

Perssinaasappels
Aardappeltjesmix

,49
,149

1
0
99
50
,
1
,
4
99
50
,
2
3,
69
1,,69
99
3,,99
25
,,99

panklaar
met kruiden en spekjes
zoet

20 voor
500
gram

295
,
20 kilo 10
0,99
Bildtstar
98
95
,
,
2
11
20 kilo
99
2,,98
0,99
95
99
,
6
,
3
95
69
,
2
1,

Huzarensalade
69
500 gram
, Frieslanders
,99
Alle soorten rauwkost
100 gram
Grote zoete Navels
n
3 zakke
2 kilo
extra
korting

Welland appels
Huzarensalade

op
heerlijke aromatische
heerlijkappel

2 kilo
500
gram

Bij aankoop vanaf € 15,-:
TomaatWaldorfsalade
olijvendressingsalade
Gratis kilo
100Goudgele
gram Golden Delicious

Bildtstar
en Agria
Navels
nieuwe
oogst
20 kilo
12 voor

Elstar (boomgerijpt)
Erwtensoepgroenten
panklaar
Kilo
400 gram

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 6 t/m 11 november 2017. Zet– en drukfouten voorbehouden.

toast of
od
stokbro

Hoofdweg 107 – 6744 WH Ederveen - T 0318 – 571017 –- gvlagen@kliksafe.nl
Deze aanbiedingen zijn geldig van za. 4 nov. t/m vr. 10 november.

prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden!

Hoofdweg 150
6744 WP Ederveen
0318-572206
www.vandeveen.gildeslager.nl
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Het gehele jaar Veluws Wild bij
Ambachtelijk slagerij Wout v.d. Veen
EDERVEEN – “Verser kan het
niet!”, is de reactie van slager Wout
van de Veen over het aanbod wild
in zijn slagerij. Deze Ederveense
ambachtelijke slager heeft zich
onder meer gespecialiseerd in het
Veluws wild.
Met het eigen gefokt en geslacht
rundvlees en varkensvlees en
niet te vergeten de hoge kwaliteit
van
worstmakerij
behoort
Ambachtelijk Slagerij Wout van de
Veen tot de top van Nederland.
Een positie die ze in Ederveen
ook met het Veluws Wild willen
bereiken. Door de goede contacten
met jagers is er elke week, het
gehele jaar door, verse aanvoer van
Veluws wild. In de eigen slachterij
in Ederveen worden fazanten,
hazen, konijnen, herten, reeën
en wilde zwijnen bewerkt tot de
heerlijkste producten. Denk hierbij
aan paté, hamburgers en rookworst

van het Veluwse wild.
Wout van de Veen: ”Het gehele jaar
door kan men genieten van wild.
Echt puur natuur!”
“Het is niet alleen het vlees, maar
we verkopen ook wild bouillon in
potjes. Je maakt er de heerlijkste
sauzen en soepen mee. Hiermee kun
je de tafelgasten echt verwennen.
Wij merken in onze winkel dat het
wild steeds meer zijn weg vindt
naar de klant. In 2016 zijn we
gestart met de verkoop van Veluws
wild producten. Momenteel zijn
wij hiermee een uitzondering in de
wijde regio.”
Loop eens binnen bij de
ambachtelijke slagerij van Wout
van de Veen en laat u verrassen
door de diversiteit aan producten.
Te denken valt nog aan rollades,
wildstoofpot, ham rilette en droge
worst van wild.

Welkomdienst in de Gereformeerde Kerk
LUNTEREN - Zondagavond
5 november
is er weer een
welkomdienst in de Gereformeerde
Kerk aan de Oranjestraat in
Lunteren. Het is een welkomdienst
die in het teken staat van de weken
in november met de afronding van
het kerkelijk jaar. Daarbij gaat het

over de voleinding der dingen.
De kerk draagt het karakter van een
open huis, waarin iedereen welkom
is. Dat geldt al helemaal voor de
opgestane Heer Zelf. Daarom is
het thema deze keer: ‘Klop op
de deur’. Dit naar aanleiding van
Openbaring 2: 20.

Open ochtend op
zorgboerderij Eck-stra

Online veiling om Erika Henning
te helpen MS te stoppen

LUNTEREN
Woensdag
8
november
organiseert
zorgboerderij Eck-stra en Eckstra begeleiding een open (sport)
ochtend. De aanvang is om 10.30
uur met koffie en daarna staan er
verschillende sportactiviteiten op
het programma.
De groep is bedoeld voor mensen
die net even wat extra begeleiding
nodig hebben om in een groep te
sporten, die een goed dagritme
willen krijgen, die graag meer
sociale contacten zouden willen
hebben of die door beperkingen
moeilijker kunnen bewegen.

LUNTEREN – Erika Henning
uit Lunteren lijdt aan de ziekte
Multiple Sclerose. Zij is 28 jaar
oud en gelukkig getrouwd met
Remco Henning. Samen hebben
zij in maart 2017 een lief zoontje
gekregen met de naam Ezra.

Om te laten zien wat er allemaal
mogelijk is, wordt er op woensdag
8 november een open ochtend
gehouden op de zorgboerderij.
Het is dan mogelijk om op een
geheel vrijblijvende manier kennis
te maken met de boer, boerin
en met begeleiders van Eck-stra
begeleiding.
Onder het genot van een kopje
koffie kunt u al uw vragen stellen
en rustig kijken en ervaren of de
zorgboerderij een omgeving biedt
die bij u of uw cliënten past.
Ook kunt u meedoen met het
sporten als u hier belangstelling
voor heeft. Mensen met een zorg- of
hulpvraag en vertegenwoordigers
van zorgorganisaties zijn van harte
welkom van 10.30 uur tot 12.00
uur.

Gerrit heeft er heel wat jaren op
zitten bij Albert Heijn en is dan ook
een bekend gezicht in de regio. In
Barneveld begonnen in 1968 en via
Veenendaal, Driebergen en Putten
maakt Gerrit de cirkel weer rond in
AH 1602 Barneveld.
Vrijwel zijn hele loopbaan werkte
Gerrit op de AGF-afdeling, ook al
bestond die officieel nog niet in
zijn beginjaren. De laatste periode
deed Gerrit Diepvries er ook nog
bij.
In Barneveld staat Gerrit echt
bekend als dé vaste kracht bij AGF.
Veel medewerkers die ooit bij AGF
begonnen, kregen hun groente-en
fruitkennis door hem opgediend.
Want als er iemand veel weet te
vertellen over groente en fruit, dan
is het Gerrit wel.

Dat deed hij dan ook met verve
en daarvan profiteerden veel
collega’s. Ook voor de moeilijkste
klantenvragen stond Gerrit altijd
vriendelijk paraat. Wat bijstaat, is
dat Gerrit een ochtendmens pur
sang is: in Barneveld werkte hij
altijd van zes uur ’s ochtends tot
één uur ’s middags.
Eén van de meest spectaculaire
momenten uit Gerrit’s loopbaan
is: Negen jaar geleden bestelde hij

Haar MS verhaal begon in 2012
en was de aanloop naar een
heftige en pijnlijke en moeizame
strijd. Zware jaren volgden met
vele aanvallen (schubs) die deze
zenuwaandoening kenmerken. Ook
tijdens de zwangerschapsperiode
waren er dramatische momenten,
slecht lopen en bijna blind zijn aan
één oog. Om Erika en haar gezin
weer perspectief te geven op een
toekomst werd ‘Stichting MS
werkt op mijn zenuwen’ opgericht
om Erika te helpen de ziekte
Multiple Sclerose stop te zetten.
RTL Late Night besteedde,
in 2015, aandacht aan een
behandeling tegen MS. De
zogenoemde HSCT behandeling.
Dit betreft stamceltransplantatie.
Na veel zoekwerk, gesprekken
met artsen en MS-patiënten die de
behandeling ondergaan hebben,
hebben Erika en Remco de knoop
doorgehakt en besloten om te gaan
voor deze behandeling. Wat ook
zwaar meewoog is de zorg voor

hun kersverse zoon. Erika wil
zo graag goed voor hem kunnen
blijven zorgen. Daarom wil
Erika alles op alles zetten om de
MS, met Gods hulp, te verslaan.
Erika heeft ondertussen de datum
doorgekregen dat zij in Rusland
wordt verwacht, 15 mei 2018.
Er zit echter ook een hoog
kostenplaatje
aan
deze
behandeling, € 65.000,-. Om dit
geld bij elkaar te krijgen zijn zij
een stichting gestart, ‘Stichting MS
werkt op mijn zenuwen’.
Deze stichting is 1 november
gestart
met
een
online
veiling op de website www.
mswerktopmijnzenuwen.nl
Op de online veiling worden
hotelovernachtingen, een klok,
boodschappenpakket, diensten en
nog veel meer geveild. Veel van
deze items zijn mogelijk gemaakt
door de ondernemers uit Lunteren
en omgeving.
De Stichting is ook nog steeds op
zoek naar bedrijven die haar willen
sponsoren. In ruil daarvoor worden
er advertenties geplaatst op de
website.
In diverse Lunterse winkels kan
men terecht voor bijvoorbeeld
een donatie aan de ‘Stichting MS
werkt op mijn zenuwen’.

Adres: Scharrenburgersteeg 16
(tussen Lunteren en Barneveld).
Hierbij kan men denken aan
het lied: ‘Aan de deur van ‘s
harten woning klopt des hemels
Bruidegom: op, ontwaak, de nacht
is om. Buiten wacht uw Heer en
Koning’.
De ‘WelcomeSingers’ zijn er ook
weer bij onder leiding van Margret
Spelt. Iedereen is hartelijk welkom
en de dienst begint om 19.00 uur.

Gerrit Hendriksen neemt afscheid
van zijn AGF-afdeling in Albert Heijn Barneveld
BARNEVELD/LUNTEREN
Woensdag 1 november ging voor
Lunteraan Gerrit Hendriksen de
wekker voor de laatste keer heel
vroeg. Want na bijna 50 jaar is de
dag dan toch aangebroken: Gerrit
gaat met welverdiend pensioen.
Woensdag werd hij thuis opgehaald
door zijn team en deze dag heeft hij
afscheid genomen van zijn klanten
en collega’s.
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als groenteman per ongeluk heel
veel komkommers: er kwam een
hele vrachtwagen vol van binnen.
Daar stonden we met zijn allen wel
even van te kijken. Hiermee werd
hij nog weleens geplaagd, maar
een feit is dat de collega’s Gerrit
vreselijk gaan missen!
In zijn vrije tijd trainde Gerrit al
jaren de jeugd bij VV Lunteren.
Tegenwoordig is hij trainer van het
achtste elftal.

Jubileumbank in ‘de Appelhof’
LUNTERTEN - Ten gelegenheid van het 20-jarig bestaan van ‘Stichting
idee en uitvoering’ is het idee ontstaan om in de gehele gemeente Ede
een zevental jubileumbanken te plaatsen. Zaterdag 28 oktober is in ‘de
Appelhof’ in Lunteren de eerste bank onthuld door Burgemeester Verhulst,
Wethouder van Huijstee, Wout Schotsman van ‘Idee en Uitvoering’ en de
Lunterse notaris Vriens.
De bank is gemaakt door siersmid/kunstenaar Jan Mostert en het grint is
geleverd Lokhorst Groenvoorziening. Al met al weer een mooie aanwinst
voor Lunteren.

Bijzondere ‘Popsong’-kerkdienst
in Maranathakerk te Lunteren
LUNTEREN - Zondag 5 november
vindt er een ‘Popsong’-kerkdienst
plaats in de Maranathakerk te
Lunteren. De aanvang is om 19.00
uur. Adres: Hertenlaan 37, 6741 BG
Lunteren.Voor meer informatie:
www.maranathakerk.net

deze liederen te beluisteren en
samen te zingen juist in de setting
van een kerk en een kerkdienst
komt alles ineens in een ander
licht te staan en kunnen soms
verassende en nieuwe inzichten en
betekenissen oplichten.”

Dominee Jaap Hansum gaat voor
in deze kerkdienst. Hansum: “Ik
vind het belangrijk en waardevol
om de verbinding te zoeken tussen
geloof en uitingen van cultuur
zoals literatuur, films, kunst etc.
In deze popsongdienst brengen we
de wereld van geloof, God en de
Bijbel in verbinding met een aantal
kwalitatief goede popsongs. Door

Praktische gegevens
Het thema van de kerkdienst
‘Still running’. Medewerking
wordt
verleend
door
een
gelegenheidscombo
uit
Veenendaal. De toegang van deze
‘Popsong’ kerkdienst is gratis.
Wel wordt er gecollecteerd voor
de onkosten en voor Wycliffe
Bijbelvertalers.
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Wilt U lekkere en verantwoorde kip?

UW TUIN PERFECT
AAN DE KANT
Bestel nu u kip.
Traditionele kip die zonder antibiotica, milieu- en diervriendelijke manier duurzaam is opgegroeid.
Met eigen, op natuurlijke basis samengesteld, voer voor een gezond en smaakvoller stukje kip.
Volledig antibiotica-, salmonella- en ESBL vrij!!
Geeft de ouderwetse verfijnde smaak van de kip van vroeger.
De kip wordt vers en los per stuk ingevroren. Hele kip maar ook kipfilet, drumsticks, etc.
Afhalen op zaterdag 11 november 2017 in Lunteren.
Volgende datums 16 december en 22 december 2017.
Alleen verkrijgbaar op bestelling via site.
Voor meer informatie: www.dekromhoeksterkip.com

Vitterweg 7
6741 JN Lunteren
T.0342-401322
www.jursoetendaal.nl

Moederdag – Vaderdag ctie
Laat een leu e oto ma en voor vaderKoersbal Wekerom
Ederveen
moeder-opa-oma-Sjoelen
vriendin
en
De uitslagen van donderdagochtend 26
oktober in het ‘Kulterhus Wekerom’
bij koersbalvereniging ‘De Kastanjehof’.

Jaap v.d. Krol – Ger v.d. Berg 19 pt., Kees
Meulenkamp – Grietje Kelderman 14 pt.,
Jannie Broekhuizen – Coos van Laar 10
pt., Evert van Butselaar – Gerrit de Wit
8 pt., Bertus Broekhuizen – Jannie v.d.
Broek 6 pt., Corrie v.d. Krol - Dicky van
Voorthuizen 6 pt., Jannie Meulenkamp –
Geertje Theunissen 3 pt., Dik van Dijk –
Gertje van Roekel 1 pt.

De sjoeluitslagen van maandagavond 30
oktober in dorpshuis ‘de Zicht’ te Ederveen.

Bert Hogendoorn 2115 pt., Janny v.d. Bospoort 1805
pt., Jannie de Koning 1762 pt., Gerrie Groters 1726 pt.,
Gerard v.d. Bospoort 1700 pt., Dirk van Dijk 1688 pt.,
Nel Groeneveld 1686 pt., Joop Breeschoten 1651 pt., Gert
Mulder 1648 pt., Dicky van Wingerden 1608 pt., Dini
Groeneveld 1595 pt., Corrie van Beek 1592 pt., Eef van
Brummelen 1577 pt., Rien Groeneveld 1574 pt., Martien
v.d. Bospoort 1564 pt., Nico van Beek 1550 pt., Gerda v.d.
Bospoort 1537 pt., Carin Boonstoppel 1484 pt., Hennie
Robbertsen 1481 pt., Henk Budding 1463 pt.

SINTERKLAAS / KERST AKTIE

Koersbal Ederveen
De
koersbaluitslagen
van
donderdagochtend 26 oktober
in het dorpshuis ‘de Zicht’ te
Ederveen.
Ger Groters 20 p.t,
Gert van Hoef 17 pt.,
Wil Bakkenes 14 pt.,

Opruiming

Gratis foto 20/30 cm.

Nu is het tijd om de tuin in te planten.

De gehele maand November maken wij
van u en/of uw kinderen een foto van
20/30 cm. geheel gratis.
U betaalt alleen de opname kosten.

Daarom geven wij

Korting op alle planten

Roelie Schouten 13 pt., Ben van Beek
12 pt., Gert Hendriksen 11 pt., Gijsje
van Heerdt 10 pt., Riet van Dijk 9 pt.,
Wil Hendriksen 9 pt., Janny van Beek
6 pt., Joke v.d. Broek 5 pt., Woutje
van Hoef 3 pt., Jan Willemsen 2 pt.

Koersbal Lunteren
De uitslagen van maandag 30 oktober
koersbalvereniging De Schakel Lunteren’.

Henny Beukhof - Rita Kelderman 21 pt., Koos Soldaat
- Arie van Stam 18 pt., Wil Luis - Marie v.d. Top 16 pt.,
Sympje Blomberg - Riek Pol 15 pt., Carin Boonstoppel
- Gerrie Garrits 12 pt., Lucue Hoogland - Gert v.d. Top
2 pt.

Ook voor tuinontwerp en beplantingsplan

Wij zij open op

Donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Formaat 20/30 cm, nu speciale prijs € 25,--

ALTIJD

in de buurt

ncl opname en contactvellen
Bel voor een
a spraa
03 - 5 25
Bel voor
een afspraak.

Dorpsstraat 14 6732 AE Harskamp
Tel.:
0318 - 45 62 57
orpsstraat
32
ars amp
E-mail: info@fotoriezebos.nl
Internet:
www.fotoriezebos.nl
el 03 - 5 25

mail in o
nternet

otorie e os nl
otorie e os nl

Bij vriendelijk gekweekte
geteelde planten
Bij-vriendelijk
plantenzonder
zonderbestrijdingsmiddelen
bestrijdingsmiddelen.
donderdag vrijdag van 9 tot 17 uur geopend en zaterdag van 9 tot 4 uur

bij

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC Ede
Tel. 0318 - 650 000
info@zorgvooruitvaart.nl
www.zorgvooruitvaart.nl
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Maranathakerk vertoont film ‘The Shack in Westhoffhuis
LUNTEREN - Vrijdagavond
10 november wordt in het
Westhoffhuis in Lunteren de film
The Shack vertoond. De organisatie
hiervan is in handen van de
Maranathakerk uit Lunteren.
Deze film kwam in 2017 uit maar
is niet in de Nederlandse bioscopen
vertoond. Het betreft de verfilming
van de bestseller ‘De Uitnodiging’
(2007) geschreven door Paul W.
Young.
In de nasleep van een aangrijpende,
persoonlijke tragedie ontvangt
Mack Philips een uitnodiging om

naar ‘de hut’ (shack) te komen. De
uitnodiging is ondertekend door
‘Papa’, zoals God wordt genoemd
in de familie Philips. Mack gaat
op de uitnodiging in en bevindt
zich vervolgens op een ingrijpende
reis op zoek naar de waarheid,
vergeving en acceptatie.
Na afloop van de film is er
gelegenheid om over de film
door te praten onder leiding
van Jaap Hansum, theoloog en
filmliefhebber.
Op zondagmorgen 12 november,
09.30
uur,
wordt
in
de

Maranathakerk (Hertenlaan 37,
Lunteren) verder nagedacht over
het Godsbeeld zoals dat in ‘The
Shack’ werd verbeeld.
Vrijdagavond 10 november staat
vanaf 19.00 uur de koffie/thee
klaar staat in het Westhoffhuis,
Dorpsstraat 28 in Lunteren. De film
begint om 19.15uur. Consumpties
zijn voor eigen rekening, de
toegang is gratis. Deze filmavond
is geschikt voor personen van 12
jaar en ouder. Voor meer info: Ds.
Jaap Hansum, 06 – 33 02 12 46,
predikant@maranathakerk.net.

The Travel Club Samantha Storteboom

Uitnodiging Cruise informatie avond
LU NTERFEN - Een cruisevakantie
wordt steeds populairder. U ontdekt
meerdere landen & steden in één
vakantie, terwijl u maar één keer
de koffer uitpakt. Uw hotel vaart
met u mee! Geniet van de luxe, de
vele faciliteiten en entertainment
aan boord. Van jong tot oud: Voor
iedere doelgroep is er een cruise te
vinden.

Travel Club Samantha Storteboom’
op 6 december in de Hotel/
restaurant ‘De Wormshoef’ in
samenwerking met ‘Zeetours’. Het
is een algemene cruisepresentatie
waarin u alles te horen krijgt
over cruisen: hoe gaat het er aan
boord toe, welke rederijen zijn
er, de diverse vaargebieden, alle
vooroordelen enzovoort!

Heeft u interesse in (nog) een
cruisevakantie? Kom dan naar de
informatiepresentatie van ‘The

Meer weten?
Meld je dan gratis (maar wel
verplicht) aan voor deze avond,

woensdag 6 december, in Hotel
Restaurant
De
Wormshoef,
Dorpstraat 192, Lunteren.
Aanvang : 19:30 uur (zaal open
om 19.15 uur). Aanmelden bij: The
Travel Club Samantha Storteboom,
tel. 06 – 51 51 68 43 of via
samantha@thetravelclub.nl
‘The Travel Club Samantha
Storteboom’ is aangesloten bij
‘The Travel Club’. ‘The Travel
Club’ is een club van professionele
reisadviseurs
verspreid
door
geheel Nederland. U ontvangt van
hen deskundig advies op het tijdstip
en de locatie die u schikt. Deze
unieke service is vanzelfsprekend
voor ‘The Travel Club’ en kost
u niets extra. Geen wachttijden,
100% privacy en altijd een vast
contactpersoon voor al uw reis- en
vakantiewensen.

Sieplo voersystemen wint
‘onderneming van het jaar 2017’ prijs
EDE/LUNTEREN - Na een
lang-durig selectieproces, wat
in het voorjaar is gestart, is
van de MKB ondernemingen
in de gemeente Ede, SIEPLO
voersystemen BV, onderneming
van het jaar 2017 geworden.
Tijdens de bijeenkomst verwoorde
de juryvoorzitter het als volgt:
“SIEPLO is een uniek, jong en
dynamisch bedrijf, dat in tijden
van crisis durfde te investeren.
Sieplo luistert met interesse en
veranderingsbereidheid naar de
klanten en past met zijn innovatieve
ontwikkelingen uitstekend in de
FoodValley”.
Jan Siebelink van Sieplo is blij
met deze erkenning: “We zijn er
trots op en dankbaar voor dat we
deze prijs hebben gekregen. Samen

Thirza Korteweg eerste en tweede

50 jaar lid van ‘de Lofstem’

LUNTEREN - De Lunterse Thirza Korteweg viel met haar pony Gup
(Ircolando x Balzflug) dik in de prijzen bij ‘Ponyclub de Waaghalsjes’ in
Hoevelaken. De jonge amazone, die uitkomt voor ponyclub ‘De Nieuwe
Heuvel’ in Lunteren, reed heel sterk twee foutloze parcoursen en bleef ruim
binnen de maximaal toegestane tijd.
Dit werd door de jury beloond met mooie stijlpunten, wat haar een eerste
en een tweede plaats opleverde. Het was pas de tweede wedstrijd van deze
combinatie, wat het extra knap maakt.

EDERVEEN - Zaterdag 30 september hield Chr. Gem. Zangvereniging ‘de
Lofstem’ haar 50 jarig jubileumconcert. Tijdens dit concert werd mw. H. van
Hunen-van Holland gehuldigd.
Zij is al 50 jaar een trouw lid van het koor. Ellie Ploeg, voorzitter, heeft haar
in het zonnetje gezet. Mw. Van Hunen ontving een bokaal, oorkonde en een
bos bloemen namens alle leden

Lucas en Martin bundelen hun
muzikale krachten in een sfeervol
programma. Lucas zal sololiederen zingen, onder andere van
zijn CD’s: ‘Zoals ik ben’ en ‘Het
is goed’. Maar uiteraard zal hij
ook samen met ‘The Martin Mans
Formation’ een aantal liederen ten
gehore brengen.
De befaamde zanggroep zal diverse
liederen van onder andere hun
cd’s ‘Verlangen’ en ‘Liefdeslied’
zingen. Zij zingen op hoog niveau
onder leiding van de gedreven
musicus Martin Mans. Daarnaast is
er tijdens het concert ruimte voor
samenzang.

Dit alles vindt plaats onder
pianobegeleiding van Denise
Brand
en
vioolbegeleiding
van Magdalena Karas. Deze
instrumentalisten brengen tevens
enkele solo’s ten gehore.
Om geld in te zamelen voor
de hongersnood in Afrika en
donateurs te werven organiseert
Kerk in Actie dit najaar onder
andere concertavonden. Deze
concerten worden georganiseerd
door ‘Zingen in de Kerk’.
Zingenindekerk.nl is een nieuw
initiatief van de Protestantse Kerk
in Nederland in samenwerking met
Kerk in Actie.
Datum: vrijdag 10 november.
Locatie: Oude Kerk, Dorpsstraat
34, Lunteren. Aanvang: 20.00
uur. Toegang:
€ 12,50 incl.
reserveringskosten.
Reserveren
en online bestellen: www.
zingenindekerk.nl

Sportprogramma
4 november

vv Lunteren
Thuisprogramma

09:00 u.: Lunteren JO11-1 - DTS ‘35 JO11-2
09:00 u.: Lunteren JO11-3 - Victoria JO11-3
09:00 u.: Lunteren JO11-4G - Rood-Wit-2G
09:00 u.: Lunteren JO9-1 - SKV JO9-2
09:00 u.: Lunteren JO9-3 - SDVB JO9-7
10:00 u.: Lunteren JO13-1 - SDOO JO13-1
10:15 u.: Lunteren JO15-1 - SV Otterlo JO15-1
10:15 u.: Lunteren JO13-3G - VVOG JO13-8G
11:30 u.: Lunteren JO17-2 - SDVB JO17-5
12:00 u.: Lunteren 2 - AGOVV 2
12:00 u.: Lunteren JO15-3 - ONA ‘53 JO15-3
13:05 u.: Lunteren 8 - DTS ‘35 Ede 8
14:00 u.: Lunteren 4 - Harskamp 2
14:30 u.: Lunteren 1 - AGOVV 1
15:00 u.: Lunteren 7 - SKV 6
15:00 u.: Lunteren 45+2 - Wodanseck 45+1
16:00 u.: Lunteren VR1 - Advendo ‘57 VR1

Uitprogramma

08:30 u.: VVOP JO13-2 - Lunteren JO13-2
08:30 u.: Bennekom JO11-5 - Lunteren -2G
08:30 u.: SV Otterlo JO9-3 - Lunteren JO9-4
10:30 u.: RKSV Driel JO9-2 - Lunteren JO9-2
11:45 u.: Fortissimo JO15-3 - Lunteren JO15-2
12:15 u.: DTS ‘35 Ede 5 - Lunteren 3
12:45 u.: Fortissimo JO19-1 - Lunteren JO19-1
14:00 u.: Hattem 45+2 - Lunteren 45+1
14:30 u.: SKV 7 - Lunteren 9
14:30 u.: Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 Lunteren JO17-1
15:15 u.: Excelsior Z. 4G - Lunteren 5

Advendo ‘57
Thuisprogramma

09:00 u.: Advendo’57 JO10-2 - SDVB JO10-4
09:00 u.: Advendo’57 JO9-1 - EMM JO9-1
09:00 u.: Advendo’57 JO13-1 - SKV JO13-2
10:15 u.: Advendo’57 JO10-3 - DTS JO10-3
10:15 u.: Advendo’57 JO11-1 - Lienden JO11-1
10:30 u.: Advendo’57 JO15-1 - DTS JO15-3
12:30 u.: Advendo’57 2 - SKV 2
15:00 u.: Advendo’57 5 - ONA’53 4
15:00 u.: Advendo’57 1 - SKV 1

Najaarsconcert Lucas Kramer en
The Martin Mans Formation
LUNTEREN - Vrijdag 10
november geeft de bekende zanger
Lucas Kramer een concert in de
Oude Kerk in Lunteren. Hij doet
dit samen met de twintig mannen
van ‘The Martin Mans Formation’.

met medewerkers, leveranciers en
klanten hebben we de afgelopen
jaren hard geknokt om onder
andere van de SIEPLO voerrobot
een succes te maken. Ik wil
iedereen bedanken die hieraan
heeft bijgedragen”.

Uitprogramma

09:00 u.: FC Horst JO10-1 - Advendo JO10-1
10:00 u.: Bennekom JO15-6 - Advendo JO15-3
10:00 u.: Bl. Geel JO8-2 - Advendo’57 JO8-1
10:30 u.: SKV JO13-5 - Advendo’57 JO13-2
12:00 u.: Veen. Boys JO19-1 - Advendo JO19-1
13:45 u.: Bennekom JO17-3 - Advendo JO17-1
15:00 u.: Ede/Victoria 5 - Advendo’57 6
16:00 u.: Lunteren VR1 - Advendo’57 VR1

SDS ‘55

Thuisprogramma

Dammen D.C.E.
Voor de bondcompetitie Speelde
DCE 1 een streekderby tegen
DES 1 uit Lunteren.
Het tweede damteam van
DCE speelde, eveneens een
thuiswedstrijd, DVV 2 uit
Voorthuizen.
DCE 1 - DES 1
N. Valkenburg – R. Westering 1-1,

M. Hendriksen – E. Evers 1-1, G.
Valkenburg – J. Top 1-1, J. van de
Klift – J. Heij 1-1, H. van Zuidland
– W. Schaapsma 0-2, K. Hoekzema
– M. Hendriksen jr 1-1
DCE 2 - DVV 2
S. Vierwinden – T. Klok 1-1, J.
Lagerweij – J. van Lokhorst 2-0,
A. van Beek – G. van de Kraats
0-2, R. van de Lagenmaat- W. van
de Berg 2-0.

15.00 u.: SDS ’55 1 - Elspeet 1
12.00 u.: SDS’’55 2 - VVOP 3
15.00 u.: SDS ’55 3 - Lienden 2
12.00 u.: SDS ’55 VR1 - Otterlo VR1
10.15 u.: SDS ’55 MO17-1 - Unicum MO17-1
09.00 u.: SDS ’55 JO13-1 - Blauw Geel JO13-2
10.15 u.: SDS ’55 JO11-2 - DTS JO11-4
09.00 u.: SDS ’55 JO9-1 - SDVB JO9-2

Uitprogramma

12.30 u.: ESA 11 - SDS ‘55 4
14.30 u.: Barneveld 6 - SDS ’55 5
12.30 u.: NSC Nijkerk JO19-1 - SDS JO19-1
09.00 u.: Ede/Victoria JO17-1 - SDS ’55 JO17-1
11.30 u.: WAVV JO15-1 - SDS ’55 JO15-1
09.30 u.: Sp. Nijkerk JO11-4 - SDS ’55 JO11-1
08.30 u.: Otterlo JO11-1 - SDS ’55 JO11-3
09.00 u.: NSC Nijkerk JO9-3 - SDS ’55 JO9-2
08.30 u.: OSC JO7-4 - SDS ’55 JO7-1

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
op alle werkdagen , zaterdag
en in de avonduren

Diederick Truin & Bettine van der Laan

Zorgvuldig, ongedwongen
en oprecht.
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.
Telefoon: 0318 - 41 46 20
(24 uur per dag, ook in het
weekend)

is uw prothese aan vervanging toe ?

06 - 302 16 067

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

301 988

(werkdagen 9:00 - 17:00 uur)

Medisch Centrum Wekerom
Dorpsplein 1C - 6733 AV Wekerom

Oudendijk 23 | Ederveen | 0318 571621

GEZOCHT:

Te Huur
Appartement/Bovenwoning

Monuta Hofrust
info@monutahofrust.nl
www.monutahofrust.nl

Computerproblemen?

1 slaapkamer. Buitengebied
Lunteren-Barneveld.
Zelfstandige zeer mooie
woonruimte, 725,- incl. GWE

06 - 46 28 10 30

VERBOUW/NIEUWBOUW?
WANDTEGELS
VLOERTEGELS
LAMINAAT
PVC VLOEREN

Meulunterseweg 35 Lunteren
0318-482771 www.verschuur.nl

Donderdag 9 november 2017 organiseert

Een aanpakker op onze
truckwasplaats voor
de vrijdagavond en/of zaterdag.
Het bezit van een
vrachtwagenrijbewijs is een pré.
Van Vlastuin Agro – Ede
Henk van Vlastuin
tel. 0318 – 65 18 08
info@vanvlastuintransport.nl

Woning te huur
in Ederveen
Eéngezins tussenwoning,
energielabel A.
Beschikbaar vanaf medio
jan./feb. 2018. € 710,00
per maand, exclusief G.W.E.

Info: 06 - 53 54 37 39

OPHALEN
PAKKETBEZORGING

damvereniging

DES LuntErEn

Snert damtoernooi
het zesde

Het damtoernooi voor veteranen

De dammers uit heel Nederland
zijn weer welkom op dit gezellige
damtoernooi voor senioren.

De kosten per deelnemer zijn € 7,50
Damclub DES zorgt voor de lekkere
erwtensoep en de lunch.

We spelen in groepen van zes
spelers. Het wedstrijdtempo is
30 minuten per speler per partij

De Schuifeldam,
Bisschopweg 104A, Lunteren

Er wordt gespeeld in de hoofd-,
eerste en tweede klasse.
Ook is er een groep voor de
huisdammers.
De aanvang van het damtoernooi is
10.00 graag om 9.45 aanwezig zijn
en het duurt tot ongeveer 16.00
Voor iedere deelnemer is er een prijs.

Opgave kan tot dinsdag 7 november
bij Jaap Heij
jaapheij@online.nl
06 -22130773
De damvereniging rekent erop
dat weer veel damvrienden de
weg naar Lunteren zullen vinden.

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

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

Informatiemarkt ‘Beter thuis in eigen huis’
LUNTEREN - ‘Opella kleinedienst.
nl’ organiseert op donderdag 9
november van 14:00 tot 18:00 uur
een informatiemarkt ‘Beter thuis in
eigen huis’ voor iedereen die ouder
wordt, zelfstandig woont en zich
wil voorbereiden op of omgaan met
omstandigheden die bij het ouder
worden kunnen ontstaan.
Bezoekers kunnen zich laten informeren
over dienstverlening en producten die
‘Opella’ samen met dienstverleners van
kleinedienst.nl biedt bij het zelfstandig
wonen op oudere leeftijd.
De informatiemarkt vindt plaats in
wijkservicecentrum ‘de Honskamp’,
Dorpsstraat 25 in Lunteren, 14.00-18.00
uur. De toegang is gratis.
In een andere leeftijdsfase kunnen
omstandigheden veranderen en andere
wensen en behoeften ontstaan. Om ook

bij het ouder worden te leven zoals
u wilt, kunt u behoefte krijgen aan
ondersteunende diensten en producten.
Het kan gaan om (medische) zorg, maar
ook handige en praktische servicediensten
en producten in en om het huis.
Denk bijvoorbeeld aan tuinonderhoud,
klussen in en om het huis, producten
die helpen de mobiliteit te behouden
of (opnieuw) te verkrijgen, hulp bij
opruimen, verhuizen, administratie, het
invullen van formulieren of hulp bij
internetbankieren, het begeleiden van
aanvragen en hulp bij instanties.
‘Kleinedienst.nl’ helpt bij het vinden van
betrouwbare diensten en producten aan
huis en is een initiatief en onderdeel van
‘Opella’.
www.kleinedienst.nl | info@kleinedienst.
nl | telefoon: (0318) 75 22 21.
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preekbeurten
zondag 5 november
Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren, in de
‘Oude Kerk’: zo: 09.30 uur: ds. M. Schreur
(Harskamp), 18.30 uur: ds. J.P.Nap.
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren
Bethelkerk: zo: 08.30 uur en 10.30 uur: ds.
W. Nobel (Kesteren), 16.30 uur en 19.00 uur:
ds. J.A. Kloosterman.
Geref. Kerk Oranjestraat: zo.: 10.00 uur en
19.00 uur: ds. W.J.W. Scheltens.
Herv. Gem. Maranathakerk: zo.: 09.30 uur:
ds. J. Oortgiesen, 19.00 uur: ds. J. Hansum
(zangdienst).
Molukse Evang. Kerk: zo.: 14.00 uur: ds.
A.F. Nikijuluw.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB
Lunteren: zo.: 10.30 uur: Marieke de Vries
(viering), 20.00 uur: stilte-uur.
R.K. Kerk gemeenschap St. Antonius Abt:
zo.: geen viering. Woensdag 9 november:
09.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pater Margras.
Ederveen
Hervormde Gemeente Ederveen: zo.: 09.30
uur: prop. G.F. Willemsen (Veenendaal),
18.30 uur: ds. A. Snoek (Kesteren).
Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen
(dienst in dorpshuis De Zicht): zo.: 09.30
uur: ds. P. den Boogaard, 18.30 uur: jand.
T.J. Ouwehand (Kampen).
Gereformeerde Gemeente in Nederland:
zo.: 09.30 uur en 18.30 uur: leesdienst
De Valk/Wekerom
Gereformeerde Gemeente: 09.30 uur en
19.00 uur: ds B.J. van Boven.
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Wekerom
Herv. kerk Edeseweg: zo.: 10.00 uur: ds.
D.C. Floor (Ede), 18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn).
Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp: zo.:
10.00 uur: ds. A. Simons, 18.30 uur: ds. M.C.
Schreur.
Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp:
zo.: 10.00 uur: ds. R.J. Oomen, 19.00 uur:
ds. N.P.J. Kleiberg. Dankdag: 10.00 uur: ds
J. van Meggelen, 19.30 uur: ds. H. Lassche.
Vrijdag 8 november: 14.30 uur: ds N.P.J.
Kleiberg (besvestigingsdienst), 19.30 uur: ds.
A. Vlietstra (intrede).
Gerefomeerde Kerk Harskamp: zo.: 10.00
uur: ds. O. Doorn (Nijkerk).

Otterlo
Herv. Gemeente: zo.: 09.30 uur : ds. I. Pauw
(Eindhoven), 19.00 uur: ds. W. Dekker (Oosterwolde).
De Hartenberg (Apeldoornseweg 60): zo.:
10.00 uur: ds. Roelie Reiling, 14.30 uur: Jan
van Riessen sr (zangviering).
Ede
Geref. Gemeente Ede (Petrakerk, Lunterseweg 25) zo.: 09.30 uur: ds. M. Joosse (H.A.),
16.00 uur: ds. M. Joosse (dz. H.A.).

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

Pater VOF is actief in de landbouwmechanisatie met diverse producten
en merken als Case IH, Steyr en diverse landbouwmachines. In de
carrosseriebouw houden we ons bezig met kraanopbouw, container
systemen, open laadbakken en veewagens. Voor de carrosseriebouw
zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKER
CARROSSERIEBOUW
Functieomschrijving:
- Nieuwbouw en verbouw van containersystemen en
autolaadkranen
- Uitvoeren van onderhoud en reparaties
Wij vragen:
- Bij voorkeur ervaring in de carrosseriebouw
- Kennis en/of ervaring in hydraulische systemen
- Flexibele instelling
Wij bieden:
- Een afwisselende baan
- Een hecht team met enthousiaste collega’s
- Bijscholingen/cursussen
Heb je interesse? Of ken je iemand met interesse?
Bel Rijk Pater 0318-571705 of mail naar info@pater-deklomp.nl

een medeburger schrijft .....

Middelpuntjes
Dit lieve speelse kindvriendelijke
teefje van 8 jaar zoekt een ander
blijvend tehuis.
Franse buldog
kruising. Voor
info graag bellen:
06 - 13 56 94 53

Voor informatie over advertenties,
‘Middelpuntjes’, of de Lunterse
Krant, bel./fax (0318) 487 421

Elbert van den Brink al 40 jaar
in trouwe dienst bij Jur Soetendaal
aan de Vitterweg

Begin 2018 zal SSCVL de eigenaar zijn van
De Zorgbus. Deze bus wordt ingezet om
alle Lunteranen die niet of onvoldoende
in staat zijn zichzelf te vervoeren naar
de activiteiten die plaatsvinden in ‘het
Westhoffhuis’ en buurtcentrum ‘De
Schakel’.
Ook zal de bus gedeeld worden met andere
(zorg)instellingen en maatschappelijke
organisaties van Lunteren en het
buitengebied.
Per januari 2018
Samen met een pool van andere chauffeurs
zorgt u ervoor dat onze medebewoners weer
mobiel worden. Hoe groter de pool, hoe
flexibeler we met zijn allen kunnen zijn.

We zoeken per januari 2018 meerdere
chauffeurs, op vrijwilligersbasis, die voldoen
aan de volgende functie-eisen:
- u bent in het bezit van Rijbewijs BE
- u spreek vloeiend Nederlands
- u bent service gericht
- u bent minimaal 1 dagdeel van 6 uur per
week beschikbaar.
Representatief en flexibel
Houdt u van rijden en vind u het leuk om in
vrijwilligersverband sociaal bezig te zijn?
Bent u een gastheer/vrouw, representatief,
flexibel en voldoet u aan bovenstaande eisen?
dan nodigen wij u uit om te reageren!

Reageren kan per mail:
a.beckers@
westhoffhuis.nl of per post:
Postbus 60, 6740 AB, Lunteren
HALLO . . WEEN . . JE ?
t.a.v. Ad Beckers, Zakelijk Leider
Uitgekeken op het ‘gekleurd grijs’ van de
Haagse school ging Vincent Van Gogh naar
SSCVL. Voor meer informatie
Zuid Frankrijk. Het heldere licht aldaar wilde
kunt u bellen naar: 0318-482992.
hij in schilderijen vangen, maar ondanks veel

Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.

wit en geel lukte dat niet. Zijn broer Theo
wees hem op Rembrandt, die het licht liet
ontstaan door de omgeving te verdonkeren. Het
kijkdier Mens ziet namelijk wat belicht wordt
en niet het onbelichte, dat donker is en onveilig
voelt. Daarom genieten wij van de Halloween
lichtjes, maar minder van de onbelichte figuren,
die tot onveilige griezels worden.

Oplossing vorige week.

Zoek de 10 verschillen.

Mobiel: 06 25 231 976
E-mail: hderooy@introweb.nl

Chauffeurs gezocht voor De Zorgbus

Is bovenstaande vacature niet de
uwe, maar steekt u wel graag de
handen uit de mouwen en wilt
u uw steentje bijdragen aan de
samenleving? Dan kunt u ook
reageren.
We zijn een groeiende organisatie
en wellicht dat we met uw kennis/
inzet en onze doelstellingen iets
voor elkaar kunnen betekenen op
een ander vlak.

Kleintje plaatsen?
 25,00 (excl. BTW)

contact: hderooy@introweb.nl
of toets:

06 25 231 976

TIEN JAA
R

2007 - 20
17

OUTDOOR
OUTDOORDAG
ZATERDAG 11 NOVEMBER

U bent welkom van 09.00 - 15.00 uur
kip van BBQ

DEMONSTRATIES

- lampen maken - barbecue

LEUKE ACTIES

- (zak)messen - (zak)lampen

marshmallows

erwtensoep
elk
warme chocoladem

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

30%

KORTING

OP ALLE CALEX LAMPEN

Acties alleen geldig op 11 november 2017
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