Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Naturelly is klaar voor
het najaar
Beste {{voornaam}}, na maanden van
verbouwen is onze locatie in Terheijden
klaar. Kom je een keer kijken? Ik ben er
ontzettend blij mee. Tijdens de sloop
probeerden we zoveel mogelijk van onze
materialen te verkopen of weg te geven. In
return kregen we een complete keuken
van onze oude buurtjes aangeboden.
Hergebruik geeft mij een goed gevoel. De
keuken past perfect en nu kan ik hier net
zo kokkerellen als thuis. Ik kan je laten
proeven in workshops of de lunch
verzorgen tijdens een teamdag van jouw
werk.

Trainingslocatie
Ons hele pand is mulitfunctioneel ingericht.
Naast de grote woonkeuken is er een grote
trainingsruimte en een kleine spreekkamer.
Een groep van ongeveer 12 personen kan
een workshop ontvangen, vergaderen of
lunchen. En daarnaast is het gewoon ons
kantoor.

De lekkerste
tomatensalade
Consult
Vraag jij je weleens af, hoe doe ik dat nu,
gezonder eten? Raak je gefrustreerd van
de zoveelste hype, koolhydraatarm,
suikervrij, proteine, intermitted fasting of
dan toch maar glutenvrij en zie je door de
bomen het bos niet meer? Maak een
afspraak voor een consult, dan kijk ik met
je mee. Klik hier voor het maken van een
afspraak.

Workshops
Het mooie van de natuurvoeding is dat het
niets uitsluit. Het is geen dieet, het is meer
een leefwijze. Voor mij is alles op zijn
plaats gevallen en is deze manier van
koken, boodschappen doen en bezig zijn
met duurzaamheid heel natuurlijk. Ik
inspireer jou ook graag om dit te
ontdekken. Wat denk je van een workshop
voor jouw vriendengroep of familie? Lees
hier meer over de inhoud van de
workshops.

Teamdag of vergaderen
Wij hebben een unieke vergaderlocatie
voor jouw teamdag. In combinatie met een
inspirerende workshop over bijvoorbeeld
Ontbijttoppers, Vaker Vegetarisch of meer
gericht op persoonlijke ontwikkeling en
teambuilding zoals werkgeluk/balans,
grenzen aangeven of verbindend
communiceren. Uiteraard genieten jullie
van een heerlijke gezonde lunch. Klik hier
voor alle informatie.

Nog even genieten van de laatste tomaten
van dit seizoen. In Nederland groeien ze in
de kas want het klimaat is hier toch minder
zonnig dan in Zuid Europa. Leuk trouwens
om te weten dat eenden dol zijn op
slakken en die gezellig rondlopen in de
kassen van Natuurlijk Tomaat in Dongen.
Een natuurlijke verdelger. Hier worden alle
tomaatsoorten biologisch verbouwd en dat
proef je.
Snijd een klein sjalotje en een teentje
knoflook heel fijn. Een pond rode rijpe
tomaten in plakjes of stukken. Meng in een
schaal met wat peper, zout en oregano en
een flinke scheut extra virgen olijfolie. Wat
verse basilicum blaadjes erop, klaar!
Zo heb je een waardevolle toevoeging van
groente aan je lunch.

Agenda
Inschrijven en info via deze link
Samen eten en kennismaken met
gezond eten en natuurvoeding
15 oktober 12:00 - 14:30 uur
3 november 12:00 - 14:30 uur
22 december 12:00 - 14:30 uur
Workshop Vaker vegetarisch
22 oktober van 12:00 - 14:30 uur
22 november 19:00 - 21:30 uur
8 december 19:00 - 21:30 uur
Workshop Ontbijt toppers
18 oktober 19:30 - 21:30 uur VOL
12 november 8:30 - 10:30 uur
3 december 8:30 - 10:30 uur
Workshop Glutenvrij
ontdekking&uitdaging
27 oktober 13:30 - 16:00 uur
19 november 12:00 - 14:30 uur
15 december 9:00 - 11:30 uur
Duurzaamheidsweek 2021
6 oktober 19:30 - 21:30 uur Simpel
duurzamer koken inschrijven
via info@duurzaamdrimmelen.nl (nog 4
plaatsen)
Cursus “een gezonde relatie met
voeding"
Start Januari 2022
Mail alvast je interesse dan breng ik je snel
op de hoogte.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@naturelly.nl toe aan uw adresboek.

