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WINKELNIEUWTJE

DECEMBER = WINTER EN FEEST

In diepten van het wintertij
neemt t ware geestelijk zijn in warmte toe,ʻ

het schenkt aan wereldglans
door hartenkrachten wezensmachten,
het zielenvuur in t mensen-innerlijkʻ

trotseert steeds sterker wordend de 
wereldkoude.

Rudolf Steiner

We wagen ons aan een vrije vertaling: 
rust en koude op het veld, 
feest en vuur in het hart :)

Zelf kruidige warme wijn maken? Dat kan! Je vindt bij ons 
alle kruiden om warme wijn te maken: kardemom, 
steranijs, kruidnagel, kaneel… 

Wie feest zegt, zegt bubbels. De Pro Vino Vero prosecco 
nº4 is intussen een geliefde vaste waarde. Er is nu ook 
een alcoholvrij alternatief van Zéra.  
Laat je ons weten of het in de smaak valt? 

Ginger Jack is back. 
Tip van Leen: mix met Pajottenlander vlierbloesemdrank! 

In deze digitale tijden is een handgeschreven 
kaartje een verrassend en hartverwarmend 

gebaar. In onze winkel kan je gezellig 
snuisteren in ons aanbod. Je kan ook kiezen 

voor een Vroente postkaartje.

Wil je het verhaal van de Kollebloem 
ontdekken? Lees het in het Kollebloem boek!.  
Of wil je meer weten over de Steiner filosofie? 

Dat past wel niet allemaal in één boek :) Dat en 
veel meer vind je in ons ruim boekenaanbod.

https://spiritueleteksten.nl/algemeen/rudolf-steiner-de-antroposofie-en-de-antroposofische-vereniging/


CADEAUTIPS

Op zoek naar een origineel, lekker én duurzaam 
eindejaarsgeschenk?

Ga voor een ontdekkingspakket!

+ Lékkere biologische producten. 
+ Je ondersteunt onze kerngedachte waar zorgen 
voor de aarde en zorgen voor elkaar centraal 
staan.
+ Je helpt de lokale economie en kiest voor korte 
keten.
+ Je ondersteunt onze zorggasten die helpen met 
het maken van de geschenken.
 
Duurzaam verpakt
+ Houten kistjes, lokaal gemaakt (100% FSC).
+ Het vulsel bestaat uit 100% bio Kollebloem stro.
+ Standaard geen plasticfolie om het pakket.

Bestel online en haal af in de winkel: 
www.kollebloem.be 

Raymonds bloemenmix
“Zaadmeester” Raymond selecteerde zijn 
favoriete biodynamische bloemen voor dit 
cadeaupakketje. 

Alle zaden werden geteeld op De Kollebloem en 
verpakt door onze zorggasten. Ze zijn 
biodynamisch en dragen dan ook trots het 
DEMETER label.

In de hoevewinkel bij de geschenkartikelen.
Online (verzending binnen België)
www.kollebloem.be/webshop-verzending 

Geef een Kollebloem ervaring cadeau

Met een cadeaubon van De Kollebloem 
geef je iemand een bezoekje aan onze 
hoevewinkel cadeau, een verblijf in onze 
B&B of een proefpakket.

Laat de gelukkige proeven de kracht van 
voedende landbouw.

ZAADDOOS

CADEAUMANDEN

CADEAUBON

http://www.kollebloem.be/
http://www.kollebloem.be/webshop-verzending


Voor de fijnproevers: enkele zoute en zoete 
nieuwigheden van Il gusto di Sicilia tijdelijk 
in het aanbod: Crème van artisjok, Crème 
van aubergine, Pesto di Pistachio, Confituur 
van bloedappelsien. Bio uit Italië, 2 goeie 
dingen in 1, wat wil je nog meer?

Nieuwe producten

IL GUSTO DI SICILIA BADOLIE VAN WELEDA

Wat dacht je van een geparfumeerd warm 
bad? We hebben allerlei soorten badolie van 
Weleda in de aanbieding!

Wist je dat Weleda wereldwijd 8 
geneeskrachtige plantentuinen heeft? Hier 
wordt biodynamisch geteeld net zoals op De 
Kollebloem.

+ Arnica sport bad 200ml
+ Lavendel ontspanningsbad 200ml
+ Zilverspar verkwikkingsbad 200ml
+ Rozemarijn activeringsbad 200ml

“Uit de dromen van de lente wordt in de herfst 
confituur gemaakt.” 

Dat nemen wij hier letterlijk op. Tijdens het 
planten, zaaien en snoeien in de lente dromen 
we van sappige bessen, geurige 
citroenverbena, kleurrijke bloemen en mooie 
vruchten.
In de herfst worden dat confituren, sapjes, 
bloemenzaad en kruidenthee.
Allemaal 100% Kollebloem, met veel liefde 
gemaakt voor jullie. 

En daarnaast hebben we ook nog het 
diepgevroren vlees van eigen kweek, 
diepgevroren fruit en de Kollebloem lasagne!

KOLLEBLOEM CREATIES 

Maar wist je dat zij het 
label Libera Terra 
dragen? Dat wil zeggen 
dat hun gronden werden 
bevrijd van de maffia en  
coöperatieve 
boerderijen daar de kans 
krijgen om zicht te 
ontwikkelen.



     

OPENINGSUREN:
di-woe-do-vrij: 14u-19u za: 9u-16u

De Kollebloem Hoevewinkel 
Doornstraat 30 – 9550 St-Lievens-Esse 

0480 68 42 99
www.kollebloem.be/hoevewinkel

AANKONDIGINGEN

Advent 27/11 – 24/12 
Het vieren van advent is een heel oud 
christelijk gebruik. Men neemt aan dat het in 
de 4e eeuw na Christus vanuit de Oosterse 
kerk naar het Franse Gallië is overgegaan. 
Afgeleid van het Latijnse woord ‘Adventus’ wat 
letterlijk ‘komst’ betekent, worden er met 
advent twee dingen gevierd:
De geboorte van Jezus, die als zoon van God 
als mens naar de aarde gekomen is. 

De wederkomst van Jezus. Christenen en 
katholieken geloven dat Jezus op een dag op 
de wolken terug op aarde zal komen. 

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis 
verwacht. Terwijl het in de buitenwereld 
steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe 
naar de komst van Jezus Christus, het ” Licht 
der wereld”. 

Daarom wordt er op de vier zondagen voor het 
eerste Kerstdag is, begonnen op scholen en 
kerken met het aansteken van een kaarsje. Dit 
laat symbolisch zien hoe gelovigen toeleven 
naar de geboorte van Jezus en de komst van 
het licht. 

Vaak is er ook één grote kaars die op Kerst 
wordt aangestoken, als teken dat Jezus op 
aarde gekomen is, en ook het licht dat de 
dagen weer langer maakt.

RECEPTEN

Onze Vroente collega Pieter die op de 
Lousbergmarkt in Gent werkt, heeft vindingrijke 
feestrecepten voor jullie verzameld. De recepten 
komen van restaurants en leveranciers waarmee 
we samenwerken. Het boekje is gratis te verkrijgen 
in onze winkel, zie hier al een voorsmaakje:

Cocktail
Bloody Madonna (Madonna)

Voorgerechten

Amandelsoep (Antico Sapore)
Rijsthapje met schorseneer, mizuna, appel en 

hazelnoot (Sam Dewilde)
Dip van rode biet met gepofte boekweit 

(Soul Kitchen)
Crunchy aardpeerdip met radicchio (Seth Daems)

Hoofdgerechten

Saffraanrisotto met 
Noordzeegarnalen (Michel Delabarre)

Pasta met pompoen en 
palmkool (Griet Vanbrabant)

Gevulde savooikool in tomatensaus 
(Het Hinkelspel)

Familielasagne (De Zonnekeuken)
Verse pappardelle met maitake en eryngii (Elders)

Bijgerechten

Pompoenpickle (Sam Dewilde)
Tuin van rode biet (Christel Morvan)

Gepekelde aardpeer (Mokja)

Desserts 

Cheesecake (Atelier Salé)
Taart van bergamot en maanzaad (The Food Hub)

WINKEL SLUITDAGEN
Op zaterdag 24 december is de winkel open 
tot 14.00.  Dan is het tijd om te rusten, 
feesten, gezellig tafelen, samenzijn voor de 
stoof met familie en vrienden, en… om onze 
stock te tellen :) De winkel is weer open 
vanaf vrijdag 6 januari!


