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Het weer is nu echt herfstig. Een goede reden om het binnen gezellig te maken. Met
onze kaarsen van restanten kaarsvet, gemaakt door Diana Wilschut (en de War). Of met
lekker eten, bijvoorbeeld winterse kost. Op 11 november hadden we het dubbel zo druk.
Zowel de broodproeverij van ons eigen bakkersgilde (Carla en Isabelle) als de 0% btwactie kregen veel aandacht. De komende tijd zal het druk blijven. Let op onze agenda en
weet wanneer je met de (klein)kinderen kunt komen pepernoten bakken, de
adoptiekerstboom kunt ophalen of kerstpakketten moet bestellen. Voor nu een gezellige
en verwachtingsvolle sinterklaastijd gewenst!
Tot ziens in de winkel!
Judith, Abel en Bas

We zijn nu ook kippenboer!
Alleen een winkel? Nee, hoor! We zijn sinds kort ook
kippenboer. Hoe dat zit? In Nederland gaan alle in een
winkel verkochte eieren via een inpakstation. Daar
worden ze gestempeld. Een manier om in de
grootschalige eierhandel controle te houden over de
‘productie’. De bureaucratie nekt op die manier de
kleinschalige kippenhouder. Pieter Struyk, onze
groenten leverancier van ’t Oud Erf in Achterveld is er zo
een. Zijn kippen eten afval, ongedierten en onkruidzaad
weg. En zijn tegelijk een biologische mestverspreider!
Zonder stempel mag hij de eieren wel direct aan eigen
klanten verkopen, maar niet via een tussenhandel.
Daarom hebben wij geïnvesteerd in 35 eigen hennen.
Pieter zorgt voor onze kippen en wij verkopen de eieren
van onze kippen rechtstreeks in eigen winkel. Legaal en
ongestempeld.

Pepernoten bakken voor kinderen
Sint is weer in het land. Vooral voor de kinderen een
spannende en smakelijke tijd! Op zaterdag 25
november mogen alle (klein)kinderen van 4 tot 8 jaar
komen helpen bij het bakken (en opeten) van
pepernoten. En daar blijkt nog heel wat bij te komen
kijken! Susanne en Emma helpen bij het verzamelen
van de ingrediënten in de winkel, het malen van het
biologische meel, het kneden en bakken van de
pepernoten. De kinderen zijn welkom van 10.00-13.00
uur in De Nieuwe Graanschuur. Deze bakactiviteit is
gratis en opgeven van tevoren is niet nodig. Voor de
thuisbakkers onder ons zijn alle verzamelde
ingrediënten ook kant-en-klaar in potten te koop. Een
leuk cadeau-idee!

Na Sinterklaas... om in de gaten te houden
We noemen nu al een paar dingen om in de gaten te houden:
Vanaf 6 december kun je intekenen op een adoptiekerstboom. Na de feestdagen
breng je de boom gewoon terug naar de winkel en zet boomkwekerij Randijk
Bamboe uit Leusden ze weer terug in de grond tot het volgende jaar. Vanaf € 24,excl. € 10,- statiegeld.
We gaan ons koffie assortiment flink veranderen. Daarom is er op 16 december
van 10.00-15.00 uur een koffieproeverij. Probeer ondermeer de Moyee coffee (met
FairChain: geoogst en gebrand in Ethiopië) of onze Amersfoortse Keikoffie.
Op zoek naar een leuk en lekker cadeau voor de feestdagen of als
relatiegeschenk? We hebben een mooi assortiment uit onze winkel bij elkaar gezet
dat past in een kerstpakket, maar naar smaak en budget is samen te stellen.
Misschien ook een goede tip voor verenigingen of bedrijven waar je zelf mee te
maken hebt?
Geef je de zorgen om het kerstmenu liever uit handen? Direct na Sinterklaas kun
je op onze site en in de winkel intekenen op onze kant-en-klare kerstmenu's.
Tot slot zullen we weer oliebollen bakken in de week voorafgaand aan Oud &
Nieuw. Wil je zeker zijn van jouw bollen? Teken dan in.

Geen btw op bio!
Op 10 en 11 november konden klanten in onze winkel
belastingvrij boodschappen doen. Een ludieke actie van
de Biowinkelvereniging om de scheefgroei in de prijs
tussen milieuvervuilend én duurzaam voedsel te
benadrukken. Abel: “zolang de milieuvervuilende
landbouw op een zelfde manier wordt belast als het
biologische alternatief, geeft de overheid een verkeerd
signaal af naar klanten én belastingbetaler. Biologisch
eten lijkt namelijk duurder terwijl de productie ervan de
maatschappij niet belast. De impact van de gangbare
landbouw op gezondheid, drinkwater, bodem,
biodiversiteit en klimaat kost onze maatschappij echter
veel geld.” Ook nu nog kun je in onze winkel een petitie
ondertekenen om het kabinet ertoe aan te zetten de btw
op duurzame voeding te verlagen naar 0%. Doel is
begin 2018 minstens 40.000 handtekening aan te
bieden aan het kabinet. Doe je mee?

Schoonmaker m/v gezocht
Onze winkel, waar van alles getapt wordt, vraagt een kritische blik op de hygiëne.
Gedurende de dag maken het team en de vrijwilligers al een boel schoon. Doekje hier,
doekje daar, vegen en weer vegen. Nodig en waardevol, maar tijdens de winkeluren
komen we nauwelijks toe aan het grondige werk. Daarom zoeken we een schoonmaker
die tegen betaling 2 keer per week 2 uur komt schoonmaken. Weet je iemand? Geef ons
alsjeblieft zijn/haar contactgegevens.

Actie ‘Brood van de week’
De oven in onze keuken stond tijdens de broodproeverij
op volle toeren te draaien. Isabelle en Carla van ons
eigen bakkersgilde konden daarmee niet verhinderen
dat er om 12 uur al geen stokbrood meer was en het
zelfgebakken brood om 15 uur uitverkocht was. Erg veel
waardering was er voor de speltbroden, de pain de
campagne en lekkere, kleine luxe broodjes. Nu is de
klus de kwaliteit constant te houden. Dat is een kunst in
een niet als bakkerij geoutilleerde keuken. Maar vanaf
nu zijn er dus elke ochtend warme croissants,
stokbroden enzomeer. Om het aantrekkelijk te maken

stokbroden enzomeer. Om het aantrekkelijk te maken
ook eens een ander brood uit te proberen, zal elke
week een ander soort brood met 20% korting worden
aangeboden (tot eind van het jaar).

Agenda
25 november: Pepernoten bakken (4-8 jr), 10.00-13.00 in De Nieuwe Graanschuur
v.a. 6 december: Intekenen op een adoptiekerstboom, in de winkel
v.a. 6 december: Intekenen op kerstmenu's, via de site en in de winkel
16 december: Koffieproeverij, 10.00-15.00 uur in De Nieuwe Graanschuur
tot 30 december: Intekenen op oliebollen e.d., via de site en in de winkel
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