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Beste, (pakketsamenstelling helemaal onderaan)

We zijn aan de laatste week van 2021 aangekomen. Voor velen een zwaar jaar, voor 
sommigen een jaar van afscheid nemen, van afstand en quarantaine. Wij prijzen ons gelukkig
dat we heel het jaar konden blijven werken. Meer dan ooit voelden we ons gesteund door 
velen: onze enthousiaste medewerkers, stagiaires en hulpboeren  Jana, Annelies, Giel-Jan, 
Elias, Milena, Anke, Sven, Pieter-Jan, Diederik, Ceidi, door onze kinderen Ilya en Jorinthe, 
door Herman en Marianne (superoma en superopa) door vrienden en door jullie die kiezen 
voor lokale en bio-producten en ons niet kwalijk nemen als er eens een foutje gebeurt bij de 
bestellingen of rekeningen...We voelen ons (jammergenoeg) ook gesteund en gemotiveerd 
door de vele slechte berichten over natuur en klimaat. We voelen ons uitgedaagd om verder 
te zoeken hoe we beter kunnen bio-boeren en omgaan met wispelturige 
weersomstandigheden. We kijken uit naar tijden dat we weer meer ‘samen’ kunnen zijn. We 
wensen jullie een deugddoende kersttijd!

Deze week zijn we uitzonderlijk open op DONDERDAG 23 december van 13u30 tot 19u 
en VRIJDAG 24 december van 10 tot 13u!

Uw bestellingen moeten dus een dag vroeger binnen zijn, zodat wij onze bestellingen 
ook rond krijgen! Graag voor 20u vanavond!

Groentemanden worden geleverd op donderdag bij de voedselteams en afhaalpunten. De 
daaropvolgende twee weken (vr 31 dec/zat 1 jan en vr 7 jan/zat 8 jan) nemen we dan onze  
jaarlijkse vakantie. 

bio controle BE-BIO-02

Jaarlijkse vakantie: vr 31 dec/zat 1 jan en vr 7 jan/zat 8 jan zijn we met verlof, we zijn er 
terug met groente- en fruitmanden op vrijdag 14 januari. We wensen jullie een 
deugddoende kersttijd!
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Thuisverkoop op vrijdagnamiddag van 14u tot 19u en zaterdagmorgen van 10u tot 12 u.

GEWOON GROOT JUMBO GEMENGD HERKOMST FRUIT KLEIN FRUIT GROOT

butternut butternut butternut butternut uilenbos appel appel

aardpeer aardpeer aardpeer aardpeer uilenbos clementie clementie

spruitjes spruitjes wortel uilenbos peer conf peer conf

veldsla veldsla veldsla veldsla bf (be) moro moro

ui ui ui uilenbos

broccoli k.champ bf (es,be) banaan banaan

wortel wortel appel bf (be)

rode kool prei prei clementie ub, bf (es)

ui witte kool witte kool banaan ub, bf (ec)
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