
Plannen maken ....
Langzaam aan komt iedereen weer terug van vakantie en gaat alles

weer opstarten. Werk, school, sporten, alles begint weer. Een goed

moment om je even af te vragen wat voor jou belangrijk is. Ben je nog

tevreden over je leefstijl? Je voeding? Met hoeveel je beweegt? Doe je

nog wat je leuk vindt? Zit je niet te veel achter de computer? Kortom

tijd om plannetjes te maken. Niet te veel plannen in één keer en ook

niet te grote stappen, want het is allang gebleken dat dat niet werkt.

Wil je bijvoorbeeld meer groenten eten? Probeer dan aan elke lunch wat

rauwkost toe te voegen of eet een salade van groene sla, aangevuld met

bijvoorbeeld de overgebleven geroosterde groenten van de avond ervoor.  

Als je één keer per week in een leeg jampotje een grote hoeveelheid

dressing maakt, dan is zo'n salade klaarmaken een fluitje van een cent.

Het kan ook helpen om een weekmenu te maken, dan hoef je er niet

elke dag over na te denken. Misschien is zondag een mooi moment,

want dan kun je daarna je groenten bij de Duintuin bestellen ;-).

Mocht je graag meer willen sporten dan heeft Bianca van Otiumsport

een mooie aanbieding speciaal voor Hof van Groenklanten. In plaats

van 1 proefles, krijg je er gratis 2. Dat biedt je mooi de kans om

verschillende sporten uit te proberen. Vermeld wel even dat je van HvG

komt. De actie start op 29/8 en duurt tot half oktober. Meer informatie?

Scan dan even de QR-code.

Warme groet,

Anne Marie

HOF VAN GROEN
Nieuwsflits
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Hoe duurzaam is jouw leefstijl? 

Doe de test

Toen ik me vorige week verdiepte in het watertekort in Nederland,

kwam ik een test tegen die je inzicht geeft in wat je voetafdruk is.

Natuurlijk meteen even gedaan - het kost niet veel tijd - want ik was

wel nieuwsgierig. Mijn leeftsijl kwam redelijk uit de test, maar het

zou wel helpen als we nog het een en ander aan ons huis zouden

verduurzamen.

Inmiddels zijn we bezig om zonnepanelen te laten plaatsen, maar de

levertijd hierop is op dit moment nog al lang. Dit is helaas dus niet

gelukt voor de zomer waardoor we natuurlijk wat mooie zonuren

gemist hebben.

Wil jij ook de voetafdruktest doen? Scan dan de QR-code op je tablet

of computer met je telefoon.
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Duindoornbessen

Heb je de duindoornbessen al gespot? Wat zijn ze mooi hè?! En heel goed voor je weerstand en je

slijmvliezen. Heb je droge ogen dan kunnen de omega-7 vetten uit duindoorn je slijmvliezen

verbeteren. 

Duindoorn - Hippophaë rhamnoides 

Werking - Weerstandsverhogend, ontstekingsremmend, goed voor slijmvliezen

Wanneer nemen - Preventief, griep, verkoudheid, ontstekingen, droge ogen of andere

slijmvliezen

Inhoudstoffen - Vitamine C, Omega 3, 6, 7  en 9 vetzuren, vitamine A, anti-oxidanten,

quercetine (o.a. belangrijk voor opname zink)

Gebruik - Vers: 10 gram verse bessen levert genoeg vitamine C voor de hele dag! Plukken        

 augustus/september – voor de eerste vorst.

              - Duindoornsiroop, jam

              - als supplement (vraag me er gerust naar)

Let op - zorg dat je er zeker van bent dat je duindoornbessen plukt. Bessen kunnen giftig zijn.

Pluk beperkt - laat genoeg over voor de dieren.

Tip: knip een takje met bessen af en leg dit in de vriezer. Als de bessen bevroren zijn dan kun je

ze er makkelijk afritsen.
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Biologische bloemen van Petra

Deze foto van de prachtige biologische bloemen

uit Petra haar tuin kunnen ook bij jou op tafel

staan. Deze week gaat Petra namelijk speciaal

voor Hof van Groen weer een paar mooie

boeketjes samenstellen.

Vorige week ging het onverwacht niet door

vanwege de enorme hitte. Daar doen bloemen het

meestal niet zo goed op. Leuk dat er wel vraag

naar was. 

Richtprijs: 7,50

Credit foto: Petra

Julia is er weer & wijziging in bestelwijze

Julia is terug van vakantie en kan niet wachten om voor jullie

weer de lekkerste broden te bakken. Haar broden worden gemaakt

van biologisch meel van molen de Zandhaas. Ze rijzen met behulp

van zuurdesem en ze zijn heel zuiver. Ook mensen die niet goed

tegen tarwe kunnen, verdagen haar zuurdesembroden van tarwe

meestal goed omdat de broden de tijd krijgen om te rijzen en er

geen broodverbeteraars aan worden toegevoegd. Zie voor prijzen

en het assortiment de volgende pagina.

Wijziging bestelwijze

Wil je een brood bestellen dan stuurde je mij voor dinsdagavond

18 uur een appje met je bestelling. We willen het nu wat anders

gaan doen: je stuurt niet mij een appje maar je appt vanaf deze

week je bestelling rechtstreeks door naar Julia. Zij stuur jou dan

een tikkie.

De broden kunnen dan op donderdagmiddag tussen 13 en 18 uur

worden opgehaald. Je kunt je bestelling dan direct meenemen. Het

staat klaar op de werkbank. 

Telefoonnummer Julia 06 17863855 

Als je je bestelling hebt laten vastzetten, dan is het het handigst

om dat eenmalig aan Julia door te geven zodat ze meteen je

telefoonnummer heeft voor het tikkie.

Mjammi, tomaten...

Even een paar beauty's van

tomaten aan jullie laten zien. Kijk

André van de Duintuin eens trots

zijn. En terecht.

Foto's: insta de Duintuin



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:

Dadelcake – koemelkvrij en anders gezoet                                                           € 2,50 per plak

Crunchy chocoladebrokken - koemelk & notenvrij -                                                zakje 3,40 

Honing van lokale imker                                                                                      5,95 per pot

Biologische olijfolie uit Italië    (nog maar 4 flessen)                                               8,95 per fles + 1,50 statiegeld

Biologische koffie van Kovi koffiebranders   (gemalen en hele bonen)                       7,95 per 250 gram

Diverse geneeskrachtige kruidentheeën (voor darmen, lever, nieren, huid, weerstand)  2,40 per zakje

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 

Equisetum tinctuur (Heermoes)                                                                            8,50 per flesje

Insectenweg-olie (verdrijft wespen, muggen, teken, vliegen)                                   5,95 per flesje

Diverse verzorgingsproducten van Lianne - diverse prijzen. 

Biologische bloemen van Petra - diverse prijzen (rond de 7,50)

Zuurdesembrood van Julia - van 't Desemhuis

ER IS WEER BROOD. JULIA IS TERIG VAN VAKANTIE EN HEEFT WEER HEEL VEEL ZIN OM

TE BAKKEN. BESTELLEN VOOR DINSDAGVAOND 18 UUR.

Bestellen werkt als volgt:

Wil je ook Julia’s brood bestellen? Geef dan je bestelling voor dinsdag 18 uur per app aan Julia door (06 17863855)). Zij stuurt jou dan een

tikkie. Het brood staat donderdagmiddag tussen 13 en 18 uur voor je klaar op de werkbank.

Welke broden heeft Julia?

·Zuurdesem volkorentarwebrood/Driehuizer, groot (VEGAN)          €         4,75

·Zuurdesem brood met sesam, honing en tahin, groot                     €         4,75    

·Zuurdesem speltbrood (met roggestarter), groot                             €         5,00 (alleen als er meer dan 4 broden besteld zijn)

·100% roggebrood met gedroogde pruimen, klein (VEGAN)               €         4,50

·Roggetarwebrood met pitten, klein (VEGAN)                                  €         3,75

Terug in het assortiment: Kaneelbroodjes                                       €           1,75 per stuk (bij totale afname van 12)

Betaling 

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. 

Biologische 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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            Er is weer      BROOD !!
 

 

http://www.duintuin.eu/

