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Hoewel de zomer officieel nog moet beginnen, hebben we al een flinke periode met zon
gehad. Met die hitte is het soms gewoon lekker om in onze winkel af te kunnen koelen.
Zelfs de natuur vindt het soms te warm. Desondanks zijn er volop seizoensgroenten en
fruit. Van aardbeien tot kraakverse sla, peultjes, broccoli, tomaten, komkommers en nog
veel meer van de boeren uit de streek. Deze zaterdag is er zelfs een proeverij van het
eerstgenoemde zomerkoninkje. Samen met de allerlaatste asperges staat ’ie een dag in
de schijnwerper, met lekkere hapjes om voor thuis op ideeën te komen. Leuk als je even
aanwipt! Wie we ook nog graag in het zonnetje zetten, is onze eigen Bas. Hij werd 50 en
weet je dus voortaan de (biologische) mosterd in onze winkel te wijzen!
Dus zowel voor de proeverij als de mosterd, moet je in onze winkel zijn.
En natuurlijk voor al dat andere ;-). Tot snel,
Judith, Abel en Abraham

Zaterdag 16 juni, 11.00-16.00 uur
Wie lust ze niet, het fruitige zomerkoninkje of de
koningin onder de groente? Deze zaterdag verrassen
onze cateraars je met aardbeien- en aspergehapjes.
Zoals aspergelasagne, aardbeiencheesecake en
aardbeientaartjes! De aardbeien komen van biologisch
landbouwbedrijf Ruimzicht uit Scherpenzeel. Gewoon
een feestje voor de zintuigen als ze weer een kist vol
aardbeien komen brengen... Net geplukt en volkomen
rijp ruikt en smaakt dat heerlijk!! Ook morgen liggen ze
weer in de winkel!
Tijdens de proeverij kun je je overigens ook inschrijven
voor de allerlaatste asperges van dit seizoen. Dus
profiteer nu het nog kan. Bestellen kan tot uiterlijk
woensdag 20 juni, 18.00 uur. In de winkel of per mail,
onder vermelding van kwaliteit A (dun: €8,50 p/kg) of B
(dikker: €7,- p/kg), hoeveelheid, naam en
telefoonnummer. Je kunt ze vervolgens afhalen vanaf

telefoonnummer. Je kunt ze vervolgens afhalen vanaf
9.30 uur op zaterdag 23 juni.
...En ben je dan langs geweest bij onze Koninklijke
Proeverij, dan kun je meteen doorfietsen. Dit weekend
kun je namelijk weer #Lekkernaardebioboer. Ook bij de
Eemlandhoeve en de Eemstad Boerderij is een leuk
programma. Meer informatie op
www.lekkernaardebioboer.nl >

Smeren maar!
Het zomerweer van de afgelopen tijd vraagt om een goede bescherming. Zongebruind
vinden we immers wel leuk, maar aangebrand minder! Kijk daarom eens in ons
assortiment ‘verzorging’ naar de zonnebrandcremes van Biosolis. Biosolis biedt complete
bio-gecertificeerde zonneproducten voor volwassenen en kinderen. Voor het gezicht en
lichaam, van factor 6 tot 50. Dankzij minerale filters beschermen deze smeersels direct,
in tegenstelling tot de chemische zonnefilters die pas na een half uur werken. Dus
smeren maar!

Gratis parkeerplek
Soms is het best handig om met de auto boodschappen
te kunnen doen. Voor die grotere voorraad ineens,
bulkgoederen of vanwege heel onstuimig weer. De
Nieuwe Graanschuur heeft de beschikking over een
parkeerplaats in de buurt. Wil je gebruik maken van
deze gratis parkeerruimte? Kom aanrijden, vraag de
sleutel en parkeer. Nadat je rustig bij ons hebt
gewinkeld, lopen wij vervolgens graag met je mee om de
boodschappen naar de auto te dragen.

Wildplukworkshop
De wildplukproeverij smaakt naar meer. Daarom biedt Elsje Bruijnesteijn nu een
workshop met wildplukwandeling aan. Op 30 juni zijn er van 14-15 en van 16-17 uur tryouts vanuit de moestuin van de Heyligenberg (Heiligenbergerweg 1A in Leusden, in het
Lockhorsterbos). Samen met culinair wildplukker, schrijfster en blogster Elsje ga je eerst

wandelen en (wild)oogsten in de moestuin, om het daarna in te maken en te proeven.
Alles is biologisch en vegetarisch. Kosten zijn €15,- p.p. voor een uur, inclusief een flesje
of potje voor thuis. Wil je meedoen? Stuur een email of hou de website van Miss
Wildpluk in de gaten voor toekomstige wildplukactiviteiten.

Agenda
Heb jij nog agendatips voor ons en onze lezers? Plekken waar we onze idealen kunnen
presenteren, mogen cateren of die passen bij onze doelstellingen, laat het ons weten!
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