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De bezorgmaaltijden op de
donderdag zijn zo’n groot
succes dat we zelfs, en vooral
helaas, af en toe nee moeten

H’Andel…we gaan weer open vanaf vrijdag 29 mei

verkopen om we dan aan

De weken die corona ons gegeven heeft om de boel in De Holm op de kop te zetten
heeft geresulteerd in een RIVM corona-proof opstelling in de winkel ( waardoor het
ook meteen beter rolstoel-toegankelijk is), een keuken waar veel lekkers gekookt en
gebakken kan worden, muren die fris geverfd zijn en lokalen waar je weer door de
bomen het bos kunt zien. Alle ruimte dus om weer lekker te shoppen en een (afhaal)
bakkie te doen op gepaste afstand.

keuken is een feest om in te

Vanaf vrijdag 12.00 openen we onze deuren voor jullie en daar hebben we heel
veel zin in. Weer een beetje terug naar normaal..
We pikken meteen het Pinksterweekend volop mee, want ook maandag zijn we
open!

PROTOCOLLEN
De strepen en ‘volg de voetjes’ zijn gezet, de desinfecterende
handgel van Iebele staat klaar bij binnenkomst, het
spatscherm hangt en de protocollen liggen ter inzage.
Kom niet allemaal tegelijk, want ook bij ons in de winkel
mogen maar een beperkt aantal mensen (8) tegelijk naar
binnen. Neem een winkelmandje mee (we zijn heel blij dat we
die hebben kunnen lenen van de COOP) en als deze op zijn ,
laat ons dat even weten en dan kunnen we je laten weten
hoelang het ongeveer duurt. Je kunt dan buiten op het terras even wachten…in het
zonnetje met een kopje koffie erbij!

Ook Dorpshuis Op Streek gaat weer open! Lees de uitgebreide
protocollen van zowel De Holm als het Dorpshuis op de desbetreffende websites.

onze tax zitten. De nieuwe
werken en de afgelopen
weken hebben we goed
kunnen oefenen met de
nieuwe apparatuur. De
komende weken maken we
met veel plezier de volgende
gerechten voor jullie.
Opgave graag uiterlijk
dinsdag voorafgaand aan de
maaltijd.
Wat staat er de komende
weken op het menu:
28 mei
Noedelsoep met…
4 juni
Italiaanse zomer
11 juni
Thaise curry
18 juni
Chili con/ sin carne
25 juni
Amerikaans
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Meer nieuwtjes uit de keuken
….met een geweldige stoomoven en genoeg pitten
om te koken zijn we aan het proef-koken en bakken
zodat we straks ons assortiment aan lekkernijen uit
kunnen breiden. Anneke is allerlei soorten brood aan
het proberen en tot nu toe zijn de broden die voorbij
kwamen, en aan een uitgebreide test onderworpen
moest worden, absoluut goedgekeurd! Lekkere
stokbroden en heerlijk desembrood in allerlei
varianten. De zelfgemaakte vega en vlees
saucijzenbroodjes en koffiekoeken die op
Koningsdorp door het dorp zijn gegaan blijven ook.
Taarten in allerlei smaken staan zeker op het menu
natuurlijk.
Ook de bezorgmaaltijden blijven we voorlopig
rondbrengen. We hebben zelfs al afnemers in Baflo,

Warffum en Pieterburen. Mocht je geïnteresseerd
zijn, geef je op tijd op want vol is vol.
Vanaf vrijdag 12.00 kun je vanuit onze keuken
koffie, thee, taartjes, koffiekoeken, saucijzenbroodjes
en andere lekkernijen afhalen! Ennnnn….vanaf 5
juni gaat het terras open.

Meedoeners gezocht!
We werken met een tof clubje mensen samen in
De Holm aan allerlei projecten en klussen. Heb je
zin om mee te doen in de winkel, de tuin, de
Thuiskamer, in de keuken, in de poetsploeg, het
maken van allerlei leuke, nuttige dingen van
hout, stof of andere materialen, die we kunnen
verkopen of iets wat wij nog niet bedacht hebben
maar wel heel leuks….laat het ons weten!!! Je
bent van harte welkom!

Zondag 21 juni……. Radio DHDA
Deze keer weer een reguliere opname en uitzending van Radio DHDA. Als je dit
mee wilt maken, laat het ons weten, we kunnen een beperkt aantal mensen
bergen zoals je zult begrijpen. Inspirerende gasten, prachtige live muziek, een
gek spelletje, ontroerende of grappige verhalen…….laat je verrassen!
Bekijk de uitzending op YouTube (Radio DHDA) of op onze website: deholm.net
Daar staan ook alle andere uitzendingen op. Heb je de speciale uitzending van 4 mei nog niet
gezien…..het is zeker de moeite waard; een mooie toespraak van onze burgemeester, een
prachtig zelfgemaakt en gezongen lied van Wieke Meilof en nog meer bijzondere gasten en
verhalen.

