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Wat was het een fijn jubileumfeest. Met al die appels, gezelligheid, hapjes, kokende
wethouders en bovenal: jij als klant, leverancier of vrijwilliger! 1 oktober is Dennis
definitief gestopt in de winkel, het is nog wennen zonder hem. Maar Bas is al een
waardige vervanger gebleken. In deze nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte
over het reilen en zeilen in de winkel; van ons zelfgebakken brood-project tot het
bestellen van kerstpakketten. Laat die donkere dagen maar komen, wij zijn er klaar voor!
Tot ziens in de winkel,
Abel, Judith en Bas

Op naar ons eigen bakkersgilde
Ons brood komt van Het Zonnelied uit Zeewolde; smakelijk en kwalitatief goed. Toch
missen we soms wat variatie. Carla Vliex probeerde daarom net zo lang uit tot ze een
lekker, luchtig en knapperig zuurdesem-speltbrood in onze oven wist te bakken. Als zich
enkele vrijwillige bakkers melden, kunnen we dagelijks biologisch speltbrood uit eigen
keuken aanbieden. En dat is niet het enige. Isabelle Lenseigne heeft een Frans
bakkersdiploma en wil graag Franse broden, broodjes en zoetigheden in onze winkel
gaan bakken. Omdat onze keuken daar niet volledig op ingericht is, zullen we telkens
moeten uitproberen hoe het meel zich gedraagt, waar het goed rijst etc.
Zonnelied blijft onze bakker. En ook de broodjes, taarten, cakes en boterkoek van ’t
Kletskopje en ‘de Groene kok’ blijven natuurlijk in ons assortiment. We gaan alleen flink
uitbreiden met meer kleine broodjes, stokbroden en croissants. Komende weken kun je
regelmatig testresultaten proeven. Smul er van! Op zaterdag 11 november houden we
vervolgens een uitgebreide proeverij van ‘onze’ nieuwe broden, broodjes en zoetigheden.

Nederlandse zoete bataat
We hebben ze weer: Nederlandse, zoete bataat. Deze
heerlijke knol is een deel van het jaar niet in Nederland
(of Europa) verkrijgbaar. Van verder weg willen we het
echter niet halen. De consequentie is dat we het in de
zomer niet op voorraad hadden. Op dit moment komt
onze bataat uit de Noordoostpolder. Als daar de
voorraad slinkt, zullen we het tot ongeveer mei uit
Limburg halen. Dus geniet er vooral van nu het kan!
Biologische bataat voor € 3,40 per kg in onze winkel
verkrijgbaar.

Dennis (en alle anderen) bedankt!
Per 1 oktober is Dennis gestopt met het dagelijkse winkelwerk (en de vennootschap). We
zijn Dennis zeer dankbaar voor zijn inzet bij de ontwikkeling, opbouw en realisatie van
onze winkel!! Het voelt nog vreemd zonder hem. Gelukkig blijft Dennis ons van cijfers
voorzien als vrijwilliger voor de financiën. We zijn ook erg blij met de komst van Bas. Zijn
ervaring met groenten & fruit en het werk in een biologische winkel zijn zeer welkom. In
het traject van herschikken van taken is meer te noemen. Anouk is binnen vijf maanden
volledig ingewerkt als all-round kracht. En de scholieren Anna en Kathleen, die al twee
jaar bij ons werken, doen niet onder voor de vennoten en vaste krachten. Steeds weer
worden we gedragen door een team van vrijwilligers en scholieren. In de winkel, voor het
klussen of de publiciteit. Samen maken we van de nu twee-jarige een volwassen winkel.
PS: Bas zoekt nog woonruimte, dus als iemand iets weet...

Bollen poot je nu!
Wie dit voorjaar een vrolijk bloemenveld wil, zal de
bollen vanaf nu in de grond moeten stoppen. De
gangbare bollen zijn echter zeer belastend voor het
milieu. In onze winkel hebben we daarom
milieuvriendelijke, biologische bloembollen van Hoeve
Vertrouwen uit de Wieringerwerf. Zo vind je 40
verschillende bollen in ons assortiment. Ondermeer tien
tulpensoorten, zes verschillende narcissen,
(ster)hyacinten, krokussen en nog meer botanische
bollen. Naast kleine voorverpakte zakjes met bollen, kun
je ze ook per stuk en onverpakt kopen. Zo kun je straks
onbezwaard genieten van de bloemenpracht of een bol
cadeau doen!

Verslag van onze activiteiten
“Het eerste jaar konden we net staan, nu beginnen we te lopen. Eigenlijk zoals een kind
zich ontwikkeld, met in ons geval een stelselmatige groei van bijna 5%”, zei Abel tijdens
ons twee-jarig jubileum. Het appelfeest was een succes! De appelpers maakte
overuren en verwerkte de appels van Lindegaard uit Beusichem tot ongepasteuriseerde,
verse sap. Ook wethouder Stegeman – die samen met de heer Tigelaar kwam koken in
onze winkel – perste drie emmers appels tot verrukkelijke sap. Dikke kans dat we dit
volgend jaar herhalen! De heren bereidden overigens drie taarten en een grote pan
pompoensoep. Een mooie bijdrage aan de informele receptie met enkele
streekleveranciers en klanten.
Op zaterdag 7 oktober was het motto ‘Eat as good as you can’. In het kader van de
Week van de Duurzaamheid verzorgden De Nieuwe Graanschuur en Willem&Drees een
biologisch en vegetarisch diner in de Johanneskerk. Met sprekers over eten uit de
natuur, de Eemstadboerderij en het Amersfoorts Voedselkollektief. Maar liefst 130 eters
genoten van de begeleidende muziek van Trio Sofietje en het eten van de cateraars van
’t Kletskopje en Marco’s Kitchen. De reacties waren enthousiast!

Kerstpakketten bestellen
Kerst? Nu al? Sinterklaas is nog niet eens in het land.
Toch moesten we daar in februari al de chocoladeletters
voor bestellen om de voorraad nu te kunnen
garanderen... Daarom dus deze aankondiging voor de
kerst. Als je een kerstpakket voor jouw organisatie, club
of bedrijf wilt bestellen, is het goed daar nu al over na te
denken. Vorig jaar stelden we verschillende
voorbeeldpakketten samen. Wat bleek: alle bestellingen
werden in overleg samengesteld. Dat bieden we nu dus
aan: je komt naar de winkel en samen met ons stel je
een op maat gemaakt biologisch kerstpakket samen.
Precies hoe je jouw medewerkers wilt verrassen en in
elke prijsklasse.

Agenda
30 oktober: ALV voor leden van de coöperatie, 20.00 uur in De Nieuwe Graanschuur
11 november: proeverij van het nieuwe bakkersgilde
18 november: intocht sinterklaas in de Eemhaven
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