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Lieve mensen,

De vakantie zit erop... Ik ben nog volop aan het nagenieten en heb

wat moeite om de dagelijkse werkzaamheden weer op te pakken.

Dat vrije leven beviel me uitstekend. Lekker wandelen, fietsen,

lezen en een beetje rondrijden met ons busje op zoek naar mooie

plekken om te overnachten. We hadden niets gereserveerd, maar

zijn op de mooiste plekken terecht gekomen. We vonden rustige

campings, zelfs soms met een heel leeg veld voor ons. Zo hadden

we bijna het idee dat we aan het wildkamperen waren. We zijn in

de Franse Alpen, de Drome en in de Bloemenriviera in Italie

geweest - op bezoek bij Cor en Tineke van de olijfboomgaard

waarvan ik de olijfolie verkoop. Dat was een hele belevenis - dat

lees je verder op.

Op de foto hierboven zie je Cor door zijn olijfboomgaard lopen.

Vanaf donderdag is Hof van Groen weer gewoon open. Ik ben

benieuwd naar jullie vakantieverhalen of misschien zijn jullie nog

wel lekker weg. Dan heel veel plezier. Laad lekker op en geniet...

liefs,  Anne Marie
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DIT  WAS ECHT ONWAARSCHI JNLI JK

MOOI !LEKKER  BUITENLEVEN EN  BUITEN

KOKEN .  HEERLI JK !

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSIE 

Al meteen de tweede dag kwam ik in zo'n leuk winkeltje. Het had Hof van Groen

wel kunnen zijn ;-). Prachtige broden, biologische producten en biologische

groenten en fruit. Heb dat natuurlijk wel even op de foto gezet. Altijd inspirerend. 



Het was zo’n leuk idee: Patrick en ik zouden een paar dagen doorbrengen op de olijfboomgaard in Italië. Dan kon ik met

eigen ogen zien waar de olijfolie, die ik bij Hof van Groen verkoop, vandaan komt. Er was één klein probleempje. Het toch

al smalle pad naar hun huis was voor een deel ingestort. ‘Of we daar langs konden rijden met ons busje’?, vroeg Cor. Hij

stuurde een foto van de ingestorte weg en gewapend met rolmaat ging ik ons busje opmeten. Conclusie: dat moet net gaan.

Eenmaal op het 4 kilometer lange pad kronkelden we ons een weg naar boven in de hoop dat we geen tegenligger zouden

tegenkomen. Dat gebeurde niet. Maar opeens was daar dan de wegversmalling bij de ingestorte weg. Oeps, die was toch wel

een stuk smaller dan hoe ik het op de foto had ingeschat. Zo van dichtbij werd het duidelijk dat wij er met onze bus niet

veilig langs zouden kunnen rijden. Laat staan dat we dit minstens één keer per dag zouden moeten rijden als we op stap

zouden willen gaan. Nee, dit zou het niet worden. Maar keren op zo’n smalle weg naast een afgrond is ook niet bepaald een

pretje. Op een iets breder stukje van het pad uiteindelijk toch maar gekeerd. Ik stond enigszins doodsangsten uit, maar met

heel veel heen en weer steken stond ons bussie weer met zijn neus de goede kant op. Pfff....

Eenmaal beneden hebben we eerst even met Cor en Tineke zitten uitpuffen op een terrasje. We spraken af dat zij ons de

volgende dag met hun auto zouden oppikken zodat we toch de boomgaard en hun fantastische plek konden bewonderen.

We waren niet voor niets helemaal naar Liguria afgereisd. 

 

Op mijn vraag hoe ze daar terecht waren gekomen, vertelde Tineke ons: ’onze campagne hebben we 20 jaar geleden

gekocht van een oud Italiaanse boertje die het vele werk allang niet meer aankon. Dit des te meer omdat je als boertje wel

een regulier baantje erbij moest hebben om minimaal in je levensonderhoud te kunnen voorzien. We waren meteen verliefd

op deze plek. De eerste jaren zijn we vanaf Nederland heen en weer gereisd, maar inmiddels wonen we hier al 14 jaar

permanent. En dat bevalt heel erg goed’. 

Cor vertelt dat de olijfbomen geen kunstmest, geen insecticides krijgen. ‘Trouwens de oogst is een feest. Met buren die

eveneens olijfbomen bezitten wordt samengewerkt en er wordt altijd samen gegeten en gedronken van eigen wijn. Vorig

jaar klaagde iedereen dat er zo weinig olijven waren, dus de opbrengst was niet formidabel. Maar er zijn ook jaren dat er

zoveel olijven zijn dat je niet alle olijven oogst omdat je niet weet waar je met olijfolie naartoe moet. Het zou mooi zijn als

als er mensen van Hof van Groen hier zouden willen helpen en na afloop hun eigen olie mee terugnemen’, zegt Cor

enigszins hoopvol.

Om jullie enthousiast te maken vertelt hij ook nog dat hun kleine zwarte olijf, die vooral in Liguria voorkomt, de

Taggiasca-olijf is. ‘Deze olijf behoort tot de lekkerste olijf van Italië. Dat komt vooral omdat de bergen de regio tegen de

koude wind uit het noorden beschermen. Daarom is Ligurië zo geschikt voor de aanplant van olijfbomen. Het steile

kustgebied, de terrasvormige hellingen en het Middellandse zeeklimaat geven een eigen karakter aan de extra vergine

olijfolie. 

In het algemeen is de ligurische olijfolie milder van smaak vergeleken met de olie uit Toscane of Puglia. Door het

karakteristieke terrein en de bijbehorende smaak is het één van de bekendste regio’s in Italië voor de productie van de

extra vierge olijfolie’. Zo eindigt Cor zijn gepassioneerde verhaal over zijn olijven. Mocht je de olijfolie van Cor en Tineke

nog niet hebben geprobeerd, grijp dat je kans, want ik heb nog 10 flessen van 500 ml en dan is de oogst van 2021 op en

moeten we wachten tot ergens in november.
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BEZOEK OLIJFBOOMGAARD ITALIË



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

Wortelcake – koemelkvrij en anders gezoet                                                           € 2,25 per plak 

Biologische olijfolie uit Italië  (van Cor & Tineke)                                                                                8,95 per fles + 1,50 statiegeld

Vloeibare bouillonblokjes groenten of kippen van de Kleinste soepfabriek    2,49 per potje

Diverse glutenvrije producten                                                                                Diverse prijzen

Biologische koffie van Kovi koffiebranders   (gemalen en hele bonen)                       6,95 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 

Tincturen                                                                                                           8,50 per flesje

Diverse kwaliteitssupplementen                                                                           Diverse prijzen

Nieuw: Zonnebrand, zonder zooi - factor 30                                                          Diverse prijzen                          

Nieuw: Muggen/tekenolie - houdt muggen en teken op afstand                                   5,95 per flesje

Prachtige kruidenboeken en mooie cadeaukruidenkaarten van Groenvitaal  - diverse prijzen

Diverse verzorgingsproducten van Lianne. Onder andere een nieuwe parfumspray. Er is een tester, 

dus je kunt ruiken of je hem lekker vindt. 

Zuurdesembrood van Julia - van 't Desemhuis

Deze week is Julia nog met vakantie, dus helaas is er geen brood.

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)          €         4,75

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

·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)

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

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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B I O L O G I S C H E  G R O E N T E N

J E  K U N T  N O G  T O T  D I N S D A G A V O N D  2 1  U U R  J E  G R O E N T E N  E N  F R U I T  O P  W W W . D U I N T U I N . E U  B E S T E L L E N .

D A A R  V I N D  J E  H E T  B E S T E L F O R M U L I E R .  

Nog geen brood dezeweek 

http://www.duintuin.eu/

