•

Zonder kunstmest;

•

Geen gif op uw voedsel;

•

Meer vitamines en mineralen;

•

Goed voor het milieu;

•

Goed voor de dieren;

•

Vrij van gentechnologie.

Onze visie
“In 1994 zijn we omgeschakeld van de
gangbare naar de ecologische landbouw.
Hier hadden we verschillende redenen
voor. De gangbare landbouw is volgens ons
een bedrijfsvoering zonder gezonde toekomst. Het gebruik van bijvoorbeeld kunstmest begon ons steeds meer tegen te
staan. Je levert je over aan de ontwikkeling
van de chemische bestrijdingsmiddelen en
genetische manipulatie. Op die manier
wordt je afhankelijk van de belangen en
motieven van multinationals. Ook het feit
dat we onze kinderen een gezonde wereld
willen achterlaten heeft ons tot deze omschakeling gebracht.

Overesch Ecologische
Landbouw

Waarom biologisch?

Overesch

Abonnement Opgave
Formulier

Datum:
Geef duidelijk aan hoe men de locatie kan vinden.

Dit is de manier om elke week
een gevarieerd pakket biologische
groenten, fruit, brood en zuivel
van topkwaliteit te eten voor een
vaste lage prijs.

•

Altijd vers: de kortste weg van de
boerderij naar de klant.

•

Natuurbehoud: in uw omgeving
blijft een stuk landbouwgrond in
gezond beheer.

•

Het is seizoensgebonden en van
biologische teelt

•

De pakketten worden met zorg
samengesteld.

•

Assortiment Winkel

Assortiment brood:

abonnement:

•

Groente

•

Wit;

•

Fruit

•

Zuurdesem;

Het afhalen van het abonnement kan op
woensdag van 13.00 uur tot 20.00 uur en op
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

•

Droogwaren

•

•

Gelders Tarwe;

Zuivel

•

•

Spelt;

Kaas

•

Brood

•

Lijnzaad;

•

Varkensvlee

•

Volkoren;

•

Rundvlees

•

Vruchtenbrood;

•

Kip

•

Roggebrood (heel);

•

Zonnepit.

•

Het pakket bestaat uit groente
voor 4 dagen

Ben u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer
informatie? Neem dan gerust contact met ons
op.

Contact formulier:

Vegetarische producten

Ja, ik neem een biologisch abonnement.
Naam: ……………………………………………..
Adres:………………………………………………
Plaats:……………………………………………..
Tel:…………………………………………………
O Een groenteabonnement voor …… personen.

Kosten groenteabonnement:
✓ Een - persoons: € 7,10
✓ Twee—persons:
✓ Drie—persoons:
✓

Vier—persoons:

€

O Een fruitabonnement.

Openingstijden winkel:

8.50

€

9.95

Dinsdag 10-17 uur
Afhalen

Woensdag 10—20 uur

€ 11.50

Kosten Fruitabonnement:

Donderdag 10—17 uur

•

Vrijdag 10-17 uur
✓

€ 8,50

Zaterdag 9 -17 uur

Overesch

Een biologisch abonnement

•

Overesch
Ecologische Landbouw

Hondemotsweg 40
8101 NJ RAALTE
T: 0572 - 39 16 74
www.overesch.nl
winkel@overesch.nl

