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Nieuwsbrief week 52 -2020
Laatste tas van het jaar !!
En zo komt er ook aan dit onbarmhartige jaar een einde. De tijd gaat gewoon door of je
nu ziek bent, alleen bent of verdriet hebt. Naar mijn idee zal 2020 in de boeken komen
als een heel bizar en moeilijk jaar. Niet alleen voor mij persoonlijk maar voor heel veel
mensen zal er een lege stoel zijn ………… En toch, en toch zijn er ook lichtpuntjes!!
Zo was onze beperkte kerstbijeenkomst, warm en gezellig , en waren Karst, Lilian en de
kinderen enthousiast aanwezig, als komende sterren op Landjuweel. Er waren fijne
ontmoetingen, er waren heerlijke hapjes, er was veel verbondenheid en bovenal voelde
ik de liefde van iedereen voor Thijs en wat hij voor ons heeft betekent.!!
En dat brengt mij ondanks de pijn bij heel veel gevoelens van dankbaarheid. Iedereen
heeft zo zijn schouders onder de voortgang van landjuweel gezet dat we ondanks alles
een goed jaar hebben gedraaid. Met gelukkig veel momenten om te beseffen wat een
geweldige mensen ik om me heen heb. Christa is zo’n persoon die Landjuweel mee heeft
gedragen dit jaar maar ook de totale 8 jaar dat ze hier was!! Heel veel dank voor je inzet
en warme actieve houding. Wat een tuinvrouw ben jij!!. Je gaat een nieuw leven
tegemoet (net als ik ) Maar we zullen elkaar blijven ontmoeten, en vrienden blijven.
En zo zal er een weg komen die lichter is als de weg van het laatste jaar. Ik wens ons
allen meer geluk en nabijheid in 2021. Maar vooral gezondheid en een goed
overgangsjaar naar nieuwe eigenaren voor Landjuweel!!
Dank u zeer in het in ons gestelde vertrouwen!!
Onderstaande info blijf nog een paar weken in de nieuwsbrief staan, zodat veel mensen
dit kunnen lezen!:
De tas die dit jaar het laatst wordt geleverd is die van 21-22 december. We leveren
dan pas weer op 4 -5 januari. Mocht u voor de feestdagen. nog speciale wensen hebben
dan horen we dat graag . We sluiten de boerderij van 24 december tot 4 januari.( ook
de winkel) Dan kan iedereen even bijkomen van dit heftige jaar!!
Deze week in de tas:
Groenten: witlof, schorseneren, knolselderij, boerenkool/spruiten, Butternut (pompoen)
Fruit: Ananas, appels, sinaasappels

