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De afgelopen periode was het plots flink koud. Heerlijk weer voor een stamppot. Of
bataatproeverij! Mede dankzij veel hulpkoks een groot succes, want ondanks dat de
cateraars met griep op bed lagen, hadden we toch maar mooi een scala aan
verrukkelijke hapjes te proeven. Met de lentezon in het gezicht, kunnen we ons
langzaam opmaken voor het groeiseizoen: de zaden uitzoeken en bestellen, de moestuin
indelen, compost halen en spitten. Met het voorjaar, komen er ook weer steeds meer
groenten uit de buurt. Binnenkort verwachten we de eerste streektomaten en -paprika's.
Daarnaast kijken we voorzichtig uit naar Pasen – de eerste chocolade eitjes liggen in de
winkel en we gaan zelfs palmpasenhaantjes verzorgen! Hulp nodig bij het verzorgen van
de paasbrunch of het diner? Onze cateraars weten van wanten!
Tot ziens in de winkel!
Judith, Abel en Bas

Zaterdag 24 maart: mestcompost
met bulkkorting
Als de zaden in de winkel liggen, dan is er vaak ook
potgrond nodig voor het zaden kiemen of scheuren van
potplanten. En wil je dit jaar zeker zijn van een goede
gift, dan zorg je voor organisch materiaal, een dot
mestcompost of luzernekorrels. Uiteraard hebben we
een voorraad in de winkel. Ga je de groentetuin
aanpakken? Kom dan zaterdag 24 maart vanaf 10 uur
eerst biologische mestcompost scheppen bij de winkel.
Kruiwagens zijn welkom! De mestcompost kost bij
voorinschrijving € 4,75 / 40 liter (zonder verpakking) of €
5,75 / 40 liter in een zak van Bio-Kultura. Zonder
bestelling kost de mestcompost € 0,50 / 40 liter meer.
Deze voeding is misschien wel duurder dan de
gangbare compost, maar ook echt beter. Qua meststof
en zuiverheid (zaad- en onkruidvrij). Niet voor niets

gebruiken veel van onze biologische leveranciers BioKultura.
Naast mestcompost is er potgrond en tuinaarde
verkrijgbaar (20 en 40 liter), maar dit is wel alvast
verpakt. Wil je profiteren van de bulkkorting of zeker
weten dat je niet misgrijpt, dan kun je voorintekenen op
de mestcompost via de website of in de winkel.

Oude groente- en kruidenrassen herleven
De Zaderij uit Bant is een coöperatie van boeren en tuinders die zich hard maken voor
de eigenhandige zaadproductie van (oude) biologische groente- en kruidenrassen.
Willem en dochter Verena 't Hooft van Kwekerij A8 uit Doorn hebben bijvoorbeeld een
oud tuinbonenras weten te veredelen. Een kwestie van jarenlang selecteren en
vermeerderen. De Zaderij maakt daarbij uitsluitend gebruik van zaadvaste
(reproduceerbare) en patentvrije rassen, uit het zogenaamd openbaar cultureel erfgoed.
Als je die veredelt hoef je geen rechten te betalen aan de kweker of patenthouder.
Uiteraard vind je de zaden van De Zaderij terug in onze winkel, net als een ruim
assortiment van de Bolster. Naast het rek met de zakjes zaad hebben we ook
onverpakte zaden. Wil je bijvoorbeeld maar drie pompoenzaadjes, een beetje
goudsbloem of wil je goedkope zaden van tuinboon, peul, kapucijn of sperzieboon?
Onverpakt is bij ons goedkoper. Neem een zakje mee van thuis en tel maar uit! En dan
staan er vanaf week 12 o.a. slaplantjes te koop en pootgoed zoals aardappelen en uien.
De lente is begonnen!

Lekkers voor Palmpasen en Pasen
We kijken voorzichtig uit naar Pasen. We hebben zelfs
een speciale tafel met allerlei lekkers. Van paasstollen
tot paaseitjes. Maar eerst... is het Palmpasen. Ga je zelf
met de kinderen, de school of buurt Palmpasenstokken
maken? Bestel dan bij ons mooie Palmpasenhaantjes
van Cornelia à 50 cent per stuk. Je bestelling plaats je
per mail of in de winkel (tot uiterlijk 26 maart).
Gewoon hulp nodig bij het verzorgen van de paasbrunch
of het -diner? Vraag onze cateraars naar de
mogelijkheden!

mogelijkheden!

Vruchtentuin De Heyligenberg
Veel mensen kennen de vruchtentuin bij het
Lockhorsterbos tussen Leusden en Amersfoort. Deze
moes-fruittuin met schuur en kas staat op de
buitenplaats van landgoed Den Heyligen Berg.
Jarenlang was hier een theehuis met allerhande
initiatieven. Abel heeft met zijn Expeditie de mogelijkheid
gekregen deze unieke plek nieuw leven in te blazen.
Uiteraard wordt de vruchtentuin straks dus weer
opengesteld, kun je genieten van het lekkers van de
cateraars van De Nieuwe Graanschuur, maar ook is het
idee om een klein biologisch assortiment uit de winkel
aan te bieden. Er is nog veel om uit te werken, maar dat
het mooi kan worden is zeker. In de volgende
nieuwsbrief schrijven we er meer over. Het bracht ons
wel al op een eerste plannetje:

Snoeicursus: 28 maart
Zolang de sapstromen nog niet op gang zijn, kun je fruit
gerust nog snoeien. Daarom nodigen we je uit voor
onze snoeicursus door Joke van den Ban, fruithovenier
van Mappelle en o.a. leverancier van onze overheerlijke
appelstroop en -sap. Tijdens de cursus leer je over het
snoeien van o.a. bessenstruiken, frambozen en
fruitbomen en kun je ter plekke onder begeleiding
oefenen. Datum: woensdag 28 maart van 11.00 tot
15.00 uur. Locatie: Vruchtentuin De Heyligenberg,
Heiligenbergerweg 1A in Amersfoort. Kosten: € 20,inclusief lunch en koffie/thee. Een ervaren snoeier? Ook
dan ben je meer dan welkom. Als dank voor jouw hulp
betaal je in dat geval niets en kun je lekker mee lunchen.
Meld je aan in de winkel of via mail >

Proeven van de lente
Als de lente komt dan... eten we raapsteel, spinazie, rabarber en bijvoorbeeld asperge!
Lentegroenten bieden een keur aan mogelijkheden, van zoete tot hartige gerechten.

Lentegroenten bieden een keur aan mogelijkheden, van zoete tot hartige gerechten.
Voor wat extra inspiratie in dit nieuwe seizoen, geven we op zaterdag 21 april een
proeverij. Onze cateraars zullen verschillende gerechten en hapjes klaarmaken. Ook
geven we tips en zullen er recepten liggen om thuis uit te proberen. Vanaf 10.30 uur tot
15.00 uur, in De Nieuwe Graanschuur!

Agenda
24 maart: Compost scheppen met bulkkorting, vanaf 10 uur bij De Nieuwe Graanschuur
26 maart: Uiterste besteldatum palmpasenhaantjes, via mail >
28 maart: Snoeicursus Joke van den Ban, 11.00-15.00 uur, Heiligenbergerweg 1A in
Amersfoort
21 april: Proeverij lentegroenten, 10.30-15.00 uur in De Nieuwe Graanschuur
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