
HOF VAN GROEN
De wekelijkse nieuwsbrief
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Het was vandaag een beetje hollen of stilstaan. Zo kwam er het

eerste half uur niemand en zo stonden er opeens vier mensen

voor mijn neus. Fijn dat jullie altijd zo geduldig zijn of even

lekker plaats nemen in de boomgaard. Je kunt altijd thee of

(bloemen)water nemen. En je mag ook altijd je eigen krat

nakijken.

Vandaag een korte nieuwsbrief omdat ik morgen op vakantie ga.

Yvonne is er donderdag 5 mei om jullie te helpen. Superfijn! De

betaling is een beetje anders die dag - zie onderaan de

nieuwsbrief

Voor jullie een goede week en ik zie jullie donderdag 12 mei weer. 

Warme groet,

Anne Marie

Een korte nieuwsbrief
 

Lieve mensen,

Het is donderdagavond na weer een zonnige Hof van Groendag.

Er staat nog anderhalve fruitboom in bloei waar ik de hele

middag zicht op had. Wat heerlijk is dat toch - de belofte.
DONDERDAG 5 MEI 2022
IS YVONNE ER

MOEDERDAGTIPS 

DEZE WEEK IN MIJN
WINKELTJE 

I N  D I T  N U M M E R



5  M E I  2 0 2 2 N U M M E R  1 6

Moederdagtip 1: 

de mooie en natuurlijke huidproducten van Lianne.

Bijvoorbeeld de natuurzuivere deo of lipbalm of een

huidherstellende olie.

Moederdagtip 2:

Het prachtige voorjaarskruidenboekje met recepten van

Corina van Groenvitaal. Prijs 7,95

Of het mooi vormgegeven zakje met zaadjes Kamille. Prijs

3,95

Moederdagtip 3:

De heerlijke Colombiaanse koffie van Kovibranders. (Hof

van groenklant Ada kan het iedereen aanraden zo lekker is

het)

Moederdagtip 4,5,6....: lekker zeepje, lekker sapje, olijfolie

uit Italië, Magnesiumvlokken voor voetenbadje of een

heerlijke kruidenthee.

Moederdagtips 



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Deze week ga ik weer de keuken in en maak ik:

Helaas geen baksel 5 mei                                                                

Vijgenchocoladebonbon – koemelkvrij, glutenvrij –                                                 zakjes van 2,00 en van 4,00

Biologische olijfolie uit Italië                                                                                 8,95 per fles + 1,50 statiegeld

Biologische koffie van Kovi koffiebranders                                                             6,95 per 250 gram

Oreganozalf met tea tree (bij steelwratjes, huidschimmel)                                        4,20 per potje (vers van de pers)

Brandnetelzalf (bij jeuk, eczeem, wondjes, eeltovergroei)                                         4,20 per potje (nieuwe voorraad)

Smeerwortelzalf (bij kneuzingen en gewrichtspijn)                                                  4,20 per potje 

Prachtige kruidenboekje en mooie cadeaukruidenkaarten van Groenvitaal  - diverse prijzen

Diverse verzorgingsproducten van Lianne. 

Zuurdesembrood van Julia

LET OP:  OP 5 MEI IS HOF VAN GROEN OPEN EN KUN JE OOK BROOD VAN JULIA BESTELLEN.

Bestellen werkt als volgt:

Wil je ook Julia’s brood bestellen? Geef dan je bestelling voor dinsdag 18 uur per mail of app aan mij door (06

40900271). Ik geef de bestellingen dan weer aan haar door. Je kunt je brood dan op donderdagmiddag bij Hof van

Groen ophalen.

Welke broden heeft Julia?

·Zuurdesem volkorentarwebrood/Driehuizer, groot (VEGAN)          €         4,50

·Zuurdesem brood met sesam, honing en tahin, groot                     €         4,50    

·Zuurdesem speltbrood (met roggestarter), groot                             €         5,00

·100% roggebrood met gedroogde pruimen, klein (VEGAN)               €         4,00

·Roggetarwebrood met pitten, klein (VEGAN)                                  €         3,50

Kom je alleen brood halen? Neem dan gepast geld mee dan kun je het geld in het groene trommeltje doen en het

brood meenemen. Op de broodzak staat je naam.

Betaling GRAAG OP 5/5 CONTANT BETALEN. PINNEN IS NIET MOGELIJK OMDAT IK MIJN MOBIEL MEE HEB

OP VAKANTIE. TER PLEKKE OVERMAKEN KAN WEL. YVONNE HEEFT HET REKENINGNUMMER

De betaling kan per pin, tikkie of contant. Als het niet te lastig is, heb ik de betaling bij voorkeur contant

(vanwege besparing pinkosten). De betaling van de groenten van de Duintuin en Hof van Groen kan dan in één

keer, anders wordt het gesplitst en vinden er twee transacties plaats. Is trouwens geen probleem, dus voel je niet

verplicht. iologische groenten

Je kunt nog tot dinsdagavond 21 uur je groenten en fruit op www.duintuin.eu bestellen. Daar vind je het

bestelformulier. 

 Deze week in mijn winkeltje 
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http://www.duintuin.eu/

