Waar vind je Landjuweel ‘de Hoeven’
‘de Hoeven’ ligt in het buitengebied van Dalfsen in
Ankum.
De Middenweg bevindt zich aan de noordkant richting
Nieuwleusen.
Het ligt in het landelijk gebied, waar rust en ruimte
nog te vinden zijn.
U bent altijd welkom om een kijkje te nemen, wel
graag in overleg.
Met de auto: Vanaf de A28, afslag 21 en dan
afslag Ommen Dalfsen, richting Nieuwleusen. Na het
spoor vierde weg rechts.
Openbaar vervoer: Lijn 29 richting Dedemsvaart, halte
Middenweg

Adres
Landjuweel ‘de Hoeven’
Middenweg 4
7722XK Dalfsen
Tel: 0529 - 427688
www.landjuweeldehoeven.nl
email: info@landjuweeldehoeven.nl

Groenten van goede grond

Wat zit er in de tas

De groenten van landjuweel ‘de Hoeven’ worden
geteeld op volle grond (zandgrond).We werken met
energetisch balancering. Door middel van aandacht
wordt gekeken hoe de balans zo positief mogelijk kan
worden beïnvloed. Dit hangt ook samen met de balans
van de mensen op ‘de Hoeven’. Zij zijn zich hiervan
steeds bewust (meditatie).
Daarnaast zijn aandacht en zorg belangrijke elementen.
Omdat biologische groenten niet worden bespoten
of behandeld komt de pure smaak meer tot zijn
recht. Ook wordt gebruik gemaakt van gevitaliseerd
water. Hierdoor krijgt de plant water met een hogere
energetische waarde. Het resultaat is dat de groenten
zich sterker ontwikkelen zonder toevoegingen. De
natuur en de zon doen de rest. Groenten van goede
grond krijgen dus speciale aandacht.
En dat proeft u!
Veel eetgenot!

Elke week wordt er in samenspraak met de
tuinders een gevarieerde groentetas samengesteld.
Tuinvrouw Christa Zoeteweij en tuinman Hermen
Ketel helpen ons in de tuinderij.
Er zitten 5 soorten groenten in de tas variërend in
gewicht. Er zijn tassen voor 1, 2, 3 en 4 personen.
In de tas zitten seizoensgroenten. In de zomer
bijvoorbeeld: sla, andijvie, prei en boontjes.
In de winter bijvoorbeeld: kool, bieten, zuurkool
etc. Afhankelijk van het seizoen is er meer keuze.
Daarnaast kunt u bij ons ook een fruittas afnemen.
Hier zitten 4 soorten fruit in, variërend in gewicht,
afhankelijk van de seizoensprijzen.

Nieuwsbrief
Elke week maken we een nieuwsbrief, die op
onze website te vinden is, over het wel en wee
van het bedrijf. Ook is in deze nieuwsbrief
opgenomen welke groenten en fruit u de komende
week kunt verwachten zodat u hier in uw
boodschappen al rekening mee kunt houden. Wij
vinden het belangrijk om contact met onze
afnemers te houden.

Prijzen:

Groentetassen

1 persoonstas:

€ 6,50

Landjuweel ‘de Hoeven’

2 persoonstas:

€ 8,50

3 persoonstas:

€ 10,50

4 persoonstas:

€ 12,50

Fruittas:

€ 8,-

Graag wil ik me aanmelden voor een groentetas
Aanmelden ook mogelijk via de e-mail

Elke week een tas vol verse biologische geteelde
groenten en fruit? Voor een redelijke prijs? Dat kan!!
Met een abonnement krijgt u elke week een
gevarieerde tas met seizoensgroenten. Zoveel
mogelijk van eigen teelt of van collega telers uit de
regio. Op maandag en dinsdag worden de tassen op
vaste afhaalpunten neergezet.
De betaling gaat via automatische incasso.
Biologisch geteelde, groente zonder kunstmest
en/of chemische bestrijdingsmiddelen, vers van het
land, is een eerlijk product met een heerlijke smaak
en beter voor mens en milieu.

Naam........................................................................................................

Wat is landjuweel ‘de Hoeven’

Adres........................................................................................................
Plaats........................................................................................................
Tel nr.......................................................................................................

Groentetassen
Landjuweel
‘de Hoeven’

Wij zijn een biologische boerderij met melkvee, een
tuinderij een zuiveltak en een zorgtak. Ook hebben
wij een eigen boerderijwinkel. Onze winkel is
geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00
– 17.00 uur.
Wij werken met energetische landbouw, en dat
betekent dat we streven naar balans voor bodem,
plant, mens en dier.

Email..........................................................................................................
Soort tas....................................................................................................
Afhaalplaats.............................................................................................

Afhaaladresssen: De boerderijwinkel,
Aa-landen, Assendorperstraat, Stadshagen,
Zwolle-Zuid Smaakspecialist, Oudleusen, Dalfsen
Beatrixstraat, Dalfsen Meesterserf, Nieuwleusen
zuid, Ommen, Witharen en Lemelerveld.

Van goede grond

