
 

 

 

 
 

Duurzaam groeien 

Met dankbaarheid zagen wij de Almershof 
deze maanden verder ontkiemen. Wij 
groeien niet om te groeien, maar om onze 
visie en waarden uit te dragen en u beter van 
dienst te kunnen zijn met een groter aanbod 
en efficiëntere  service. Hoogste tijd dus voor 
een nieuwsbrief met de laatste updates over 
de recente ontwikkelingen. 
 

Groeien, ontgroeien en verhuizen 
Een mooie stap die de groei van de Al-
mershof treffend symboliseert is de verplaat-
sing van onze bedrijfslocatie. Wij halen nog 
altijd veel van onze groenten bij de biolo-
gische boerderij in Middenmeer vandaan, 
maar de boerderij aan de Nieuw Almersdor-
perweg werd te klein voor twee bedrijven. 
Daarom is de Almershof begin dit jaar ver-
huisd naar een groter pand in Avenhorn. Met 
de nieuwe locatie in het meer centraal gele-
gen Koggenland beschikken we over een 
grotere opslagruimte. Ook is er de mogelijk-
heid om ons huidige assortiment aan te vul-
len met zelf geteelde groenten in de kas 
naast onze schuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Check onze Facebookpagina voor foto’s van 
de kas en de nieuwe bedrijfslocatie! 
 

Focus op service 
Dankzij de nieuwe bedrijfslocatie waar wij 
meer ruimte hebben kunnen wij onze voor-
raden beter op peil houden. Wij doen steeds 
meer leveringen per week maar proberen 
ondertussen de versproducten nog steeds zo 
snel mogelijk van de teler bij u in huis te 
brengen. De voorraad  en levertijden zullen 
we voortdurend verbeteren, waarvoor we 
ons laten inspireren door het biologisch 
groeiproces van onze producten: eerlijk en 
hard werk, enig geduld en duurzame inves-
teringen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de 
nieuwe collega’s die ons team recentelijk zijn 
komen versterken. Misschien staan ook zij 
binnenkort bij u op de stoep! 
 

Lokaal én breed assortiment 
De focus van De Almershof is, was en zal al-
tijd ‘lokaal’ blijven. Dit betekent zeker niet dat 
ons aanbod gelimiteerd is. Integendeel. Het 
assortiment is inmiddels een stuk groter ge-
worden! Check onze website voor het volle-
dige aanbod of kom langs in een van onze 
biowinkels. 
 
Tot snel! 
 

De Almershof 

Seizoensgroenten  
van de maand  
 bloemkool 
 spinazie 
 raapstelen 
 witlof  

 

 asperge 
 rode paprika’s 
 rode pepers 
 tomaten 


