
                                                                               Wat nieuws voor 2021    Wat nieuws voor 2021    Wat nieuws voor 2021    Wat nieuws voor 2021    ????
                                                   

 

Beperkte beschikbaarheid van onze eigen groentjes in het dalseizoenBeperkte beschikbaarheid van onze eigen groentjes in het dalseizoenBeperkte beschikbaarheid van onze eigen groentjes in het dalseizoenBeperkte beschikbaarheid van onze eigen groentjes in het dalseizoen

– Een gevolg van een sterke groei van de vraag in 2021 : onze bescheiden productie kan 

de vraag in het dalseizoen momenteel niet volgen. U zal deze winter vaststellen dat onze eigen 

groentjes  niet  continu  beschikbaar  zullen  zijn,  wegens  beperkt  (overdekt)  teeltoppervlak : 

oogst volgens beschikbaarheid ;

– We  zetten  uiteraard  onze  samenwerking  met  lokale  en  (uitsluitend!) 

biogecertificeerde  tuinbouwers  voort  om u steeds  verse  biogroentjes  te  kunnen aanbieden 

volgens het principe van de « korte keten ».

Geleidelijke uitbreiding van onze teeltcapaciteitGeleidelijke uitbreiding van onze teeltcapaciteitGeleidelijke uitbreiding van onze teeltcapaciteitGeleidelijke uitbreiding van onze teeltcapaciteit    : een nieuwe serre voor 2021: een nieuwe serre voor 2021: een nieuwe serre voor 2021: een nieuwe serre voor 2021    !!!!

– Goed  nieuws  voor  2021!  Deze  winter  komt  er  een  nieuwe serre  bij met  dus  een 

grotere  productiecapaciteit  in  de  zomer,  maar  vooral  ook  in  de  winter  voor  vb.  veldsla, 

winterpostelein, peterselie, spinazie, ... ;

– indien u graag een handje wil toesteken bij de bouw van de serre (2 à 3 jours) : we 

zoeken nog 1 à 2 helpers (met beloninkje).

Gewassen – variëteiten in 2021Gewassen – variëteiten in 2021Gewassen – variëteiten in 2021Gewassen – variëteiten in 2021

– we voorzien in 2021 enkele nieuwigheden en/of verbeteringen. Te ontdekken in de 

loop van het seizoen. ;2)



Jaarlijks abonnementJaarlijks abonnementJaarlijks abonnementJaarlijks abonnement

– Het lidgeld blijft  ook dit  jaar ongewijzigd (25€) en biedt dezelfde voordelen :  10% 

korting  op  al  uw  aankopen,  voorrang  op  niet2abonnees  in  geval  van  beperkte 

beschikbaarheden en gratis groentjes in geval van overvloed;

– We aanvaarden maximaal 40 abonnees.

Enkele data om te onthoudenEnkele data om te onthoudenEnkele data om te onthoudenEnkele data om te onthouden    !!!!

– Verlof   van  30 januari  tot  en  met  14  februari  2021.  Vervolgens  gaat  het  nieuwe 

seizoen van start !

– Opendeurdag   op zondag 15 augustus 2021 van 14u tot 18u.   (onder voorbehoud van de(onder voorbehoud van de(onder voorbehoud van de(onder voorbehoud van de    

epidemiologische toestand)epidemiologische toestand)epidemiologische toestand)epidemiologische toestand)


