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Zoek de 10 verschillen.        Oplossing zie Lunterse Krant volgende week.
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De voorjaarsworkout, beter bekend als de grote 

voorjaarsschoonmaak, staat weer te gebeuren.

Geen stofdeeltje zal het overleven. Matten 

worden geklopt en kasten gaan van de muur.

Vroeger was het bittere noodzaak om eens per 

jaar alles goed te reinigen. 

Door het gebruik van kolenkachels, minder 

mogelijkheden tot stofzuigen en meer mensen in 

een woning was het na een jaar wel welletjes. 

Voor wie er nu tegenaan wil gaan, het schijnt dat 

toetsenborden, mobieltjes en tandenborstels de 

grote bacteriebrandhaarden in huis zijn. 

O en vergeet de snijplank niet.
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Voor het 
inleveren van

 ‘Middelpuntjes’
kunt u terecht bij

 

‘Abito Mode’, 
Dorpsstraat 51 

Lunteren.

LET OP   LET OP
Gewijzigde openingstijden:

donderdag: 13.00 - 17.30 uur
vrijdag: 13.00 - 17.30 uur

zaterdag: 13.00 - 17.30 uur

REGIO – Sinds vorige week kunnen inwo-

ners en bedrijven van de Veluwe ook de echte 

Veluwse streekproducten aan huis laten be-

zorgen. Er zijn twee pakketten samengesteld 

met gevarieerde producten. Leuk voor thuis 

of voor bedrijven om je medewerkers een hart 

onder de riem te steken in deze bijzondere tijd. 

Interesse? Bestel via www.uitveluwe.nl

Veel Veluwse voedselproducenten leveren nor-

maal gesproken hun kwaliteitsproducten gro-

tendeels aan de horeca op de Veluwe en in Gel-

derland. Nu mensen de komende periode veelal 

in- en rondom huis moeten blijven en de voorra-

den bij de producenten ongewenst oplopen, werd 

dit nieuwe initiatief ‘Uit Veluwe’ snel geboren 

om deze ondernemers te steunen, aangesloten bij 

de landelijke campagne, onder de noemer #sup-

portyourlocalsVeluwe.

Een groep van 11 producenten met het keur-

merk ‘Erkend Veluws Streekproduct’ sloegen 

de handen ineen. Initiatiefneemster Pleuni Tim-

mermans, PleuniDOET zocht de samenwerking 

op met Bart Boon van biologisch Kalfshouderij 

Ecofields. Ecofields heeft al jarenlange ervaring 

en kennis van veilige opslag- en distributie van 

(gekoeld) voedsel. 

Vervolgens hebben ook Maarten Soetens, plat-

form ontwikkelaar van Woensdag.nl en marke-

teer Marieke Laméris van Proeflab Wageningen 

hun medewerking in de opstart gratis toegezegd 

om in deze fase zo snel mogelijk te kunnen 

schakelen en zoveel mogelijk mooie Veluwse 

producten (alsnog) een goede bestemming te 

kunnen geven.

Deelnemende Erkende 

Veluwse Streekproducenten

Er worden vooralsnog twee vaste pakketten aan-

geboden van leveranciers met het keurmerk ‘Er-

kend Veluws Streekproducent’ die per keer per 

week besteld kunnen worden. 

Een pakket t.w.v. € 49,95,- en een pakket t.w.v. 

€ 94,95. 

Deelnemende producenten zijn: biologisch 

kalfsvlees via Ecofields, Schavuyt pils van bier 

brouwerij de Vlijt uit Apeldoorn, Wijngaard de 

Telgt, Veluws bronwater uit de Steeg, Veluwse 

Cranberryjam en sap via boerderij de Kolke uit 

Voorst, Veluwse honing van imkerij ’t Haagje, 

biologische eieren, pasta en vlees via de Lanke-

renhof, rundvlees van biologische oud Hollandse 

runderrassen als Lakenvelders en Blaarkoppen 

vanuit boerderij de Schaapsheuvel in Drempt, 

biologisch schapenkaas en vlees van de Ouwen-

dorperhoeve uit Garderen, brood- en pannen-

koekenmix, hachee, merquez en worst van bio-

logische boerderijwinkel de Nieuwenburgt uit 

Spankeren en het lekkerste ambachtelijke vanille 

ijs van IJs & Co uit Hoenderloo. De groep met 

producenten kan nog groeien.

PREEKBEURTEN

Raadpleeg de site van uw eigen gemeente voor de actuele diensten.

ALTIJD
in de buurt

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

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

 

Vitterweg 7 

6741 JN  Lunteren 

T. 0342-401322 

W. jursoetendaal.nl 

In de actie!  
 

 

 

STIHL RMA 448   

Accu grasmaaier met accu en lader 

€ 749,- 

 
i.p.v. € 899,- 

Tuin- en parkmachines - Bouwmachines - Gereedschappen 

Uit Veluwe: 

Veluwse producten nu ook thuisbezorgd

         Huisartsenpraktijk Lambers
         is gesloten wegens vakantie:

Maandag 27-04-2020 
Vrijdag 01-05-2020

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

Tussen 17.00 en 8.00 uur en in het weekend 
en maandag 27-04-2020: HAP ziekenhuis 
Gelderse Vallei Ede. Tel. 0318 - 200 800.


