
Maak kennis met Veco Zuivel! 
 

Gooody Fooods heeft een nieuw zuivelmerk in de schappen staan: Veco 
Zuivel. Hoewel de roost van het bedrijf in Leusden ligt, is het sinds 2009 zo’n 
vijftig kilometer verwijderd van Zwolle. In de Flevolandse polder laat Veco 
Zuivel zien waar het goed in is: op een duurzame, biologische en innovatieve 
manier zuivel produceren. Die drie-eenheid staat bij de eigenaren dan ook 
hoog in het vaandel.  
 
Vanzelfsprekend zijn alle producten van EKO-kwaliteit, Skal gecertificeerd en 
zonder kunstmatige toevoegingen. Bovendien zijn de verpakking bio-based 
wat wil zeggen dat ze volledig van duurzame materialen zijn gemaakt.  
 
En de smaak? Die kunt u het beste zelf proeven! Deel uw mening vooral met 
ons, wij zijn erg benieuwd.  
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news

Gooody Fooods: Oude tijden herleven 
De Pastinakel: de eerste ekowinkel van Zwolle ontsproot veertig jaar geleden, in een tijd die 
bol stond van idealisme en waarin heilige huisjes omver gehaald werden. De winkel groeide 
mee met de tijd en veranderde van een kleinschalige vrijwilligerslobby (of hobby) tot een 
speciaalzaak die er mag zijn. Maar hoeveel de tijd ook lijkt te veranderen, het fundament blijft 
hetzelfde.

Lange haren, baarden en wijde broekspijpen. We rijden DAF en zijn fan van de Rolling Stones 
of The Beatles. Onze interieurs zijn vooral oranje en donkerbruin. Voor het eerst voeren we 
een telefoongesprek met een mobiele telefoon, we demonstreren tegen een verbod op 
radiozender Veronica en met autoluwe zondagen willen we de oliecrisis het hoofd bieden. We 
zijn terug in een bewogen decennium, eentje die de hele maatschappij op zijn kop zette: de 
jaren zeventig.

Grenzen aan de groei
In 1972 brengt een groep bezorgde Europese wetenschappers ‘De grenzen aan de groei’ uit. 
Dit rapport vertelt over de gevolgen die de economische groei heeft op het milieu. Nog dat 
zelfde jaar wordt in Nederland ‘De kleine Aarde’ opgericht en er ontstaat een beweging die 
vindt dat er iets moet veranderen in hoe de mens met zijn omgeving omgaat.

De Pastinakel
In Zwolle wordt een jaar later een stichting in het leven geroepen waaruit een kleine 
ekowinkel voortvloeit. In 1973 wordt De Pastinakel geboren. De Pastinakel vestigt zich 
in cultureel centrum Hedon en wordt volledig draaiende gehouden door een team van 
vrijwilligers. De naam Pastinakel is gebaseerd op het karakter Pee Pastinakel uit de 
stripverhalen over Olivier B. Bommel. Pee was een dwergachtig figuur met veel kennis van de 
natuur en de tuinier van het bos. Hij is dan ook een kenner van de natuurlijke keuken. 

De bewustwording van de wereld om ons heen blijft door de jaren heen gestaag groeien. 
Na enkele jaren in Hedon is De Pastinakel toe aan een groter pand en verhuist naar de Van 
Karnebeekstraat. Door de huidige eigenaren wordt na twintig jaar De Pastinakel omgedoopt 
tot De Natuurwinkel, een landelijke franchise keten. Inmiddels drie jaar geleden verhuist De 
Natuurwinkel naar de Potgietersingel. Na een grondige metamorfose gaat de winkel hier 
verder als GooodyFooods Zwolle. 

Het cirkeltje rond
Dat kleine winkeltje in Hedon is in veertig jaar tijd uitgegroeid tot een speciaalzaak in 
natuurvoeding. Net als in de jaren zeventig streven we nog steeds naar duurzaamheid, 
authenticiteit en eerlijkheid. We realiseren ons vandaag meer dan ooit dat we maar één kans 
hebben om goed voor onszelf en de aarde waarop we leven te zorgen.

GooodyFooods viert 40 jaar natuurvoeding in Zwolle!
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PROGRAMMA
Kom vrijdag 29 en zaterdag 30 
november genieten van alle 
proeverijen in de winkel!

 Vrijdag 29 november
 
·  Bakkerij Verbeek 
  Geniet van vers gebakken gevuld speculaas en een 

speciaal rozijnenbroodje gemaakt volgens een recept 
uit de jaren 70

·   De Vreugdehoeve 
  Proef de overheerlijke schapenkaas uit eigen streek 

·  Piramide 
  Neem eens een lekker warm kopje groene thee en laat 

de kinderen kennismaken met Piramide kabouterthee

·  Tuin Salland 
  Geniet van heerlijke gerechten met groente uit het 

seizoen

·  Wilma Holthof 
  Laat je handen masseren met Dr. Hauschka producten

·  Cultuur Diner komt koken met een knipoog naar 
de jaren 70 

Zaterdag 30 november
Ook op zaterdag zullen Bakkerij Verbeek, de 
Vreugdehoeve, Tuin Salland, Cultuur Diner en Wilma 
Holthof ons weer verwennen met hun heerlijke 
producten. Daarnaast zijn er die dag ook nog andere 
leveranciers aanwezig.

·  Ecoloar 
  Proef en ontdek hoe lekker en gezond rauwmelkse 

yoghurt en kefir is

·  De Traay 
 Geniet van zoete honing en topics   

·   Slagerij Henk van Oers 
   Heerlijk biologisch vlees voor de                                      

hartige trek
 
Speciaal voor het 40 jarig jubileum 
zal de Indy Truck deze dagen voor de 
winkel staan en ons overheerlijke 
tosti’s laten proeven.

40% KORTING
op 40 producten!

De Indy truck met overheerlijketosti’s!

La Bio Idea
Macaroni
Volkoren 
of wit
500 gram

73

Molenaartje
Chips
Diverse 
varianten

95

Ycaro wijn
Chardonnay 
of Cabernet 
Sauvignon 

4.37

Bastiaansen
Roombrie
Per 100 gram

EURO

CENT

EURO

CENT

95

Wit broodje
met rozijnen en
amandelspijs
Heel

2.50

Tegen inlevering van deze bon
1 product naar keuze met

40% KORTING
Niet geldig op lopende aanbiedingen, cadeaubonnen, boeken, 

medicijnen en babyvoeding. Alleen originele bonnen zijn geldig, 

1 artikel per bon, maximaal 1 bon per klant. 

Deze bon is geldig van 27 november t/m 7 december 2013.

1973 - 2013

73 EURO

CENT

Pastinaak
Per 500 gram

Alle acties zijn geldig van 27 november t/m 7 december 2013

1.15


