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Boodschappen. Verschrikkelijk vinden
veel mensen dat. \ry'ant er mot zo veel
en dan ook nog dat. De dagellikse be-
nodigdheden. Dus bellen ze een grote
supermarkt die de boodschappen met
een autootje komt brengen. Dat kost
wat, màar dan heb je ook tijd over om
allemaal andere dingen te doen die
moeten.
En die je het liefst ook zou uitbeste-
den. Kinderen opvoeden, het huishou-
den op rolletjes regelen, naar Ergens
Populair Ver Weg op vakantie gaan en
ook in het algemeen alle sores zonder

morren op de schouders nemen...
Maar jA vind maar eens iemand die
bereid is zich daar voor een schijntje
voor te lenen. Ja, je echtgenoot, ooit,
toen die nog niet wist wat het verder
zou vergen. Dus gaan de mensen zuch-
tend en steunend maar weer zelf ver-
der op hun levenswandel. In de hoop
dat die verlicht wordt door de bezorg-
jongen van de supermarkt die het
pleepapier de trap opsjouwt.
Dat kan beter. Zelfs als de bezoryjon-
Cen (m/v) heel leuk is.
Zo is er het groentepakket van adin.nl.
Biodynamische knollen en rapen op
bestelling. Nee, niet mekkeren dat dat
moeiliiker is dan de groeten van Hak.
Echte groente is heerlijk. Bovendien le-
vert Odin ook vlees.
En terwijl u staat te dubben wat het in
wedesnaam inhoudt, put u v/ijsheid en
inspiratie uit het volgende verrassings-
pakket. Dat van de Biowijnclub. Da's
net zoiets als Odin, maar dan met

druiven. Druiven zoals wij lieftrebbers
ze graag hebben: vloeibaar.
De baas van biowijnclub.nl heet Eve-
line Scheren (vinetawine.nf. Ze heeft.
een reeks titels in de wijngeleerdheid
en neemt de wijnen voor haar club af
van importeurs als Vinoblesse, Rhone-
valuewines, Pieksman... Diverse (Ca-
botte, Deux Ánes, Carpineti, Diwald...)
liggen in m'n keldertje. Dus dat zit
goed.
Tbeh, het nadeel van zo'n webwinkel:
je kunt niet zomaar los wat flessen
kopen om te proberen. Dus is erhet
wijnabonnement. Iedere twee maan-
den stuurt Biowiinclub je drie biologi-
sche wijnen. Je kunt kiezen uit rood,
wit of beide. Inclusief verzendkosten
kost dat €32,95; een jaarabonnement
€178. Smaakt een w[jn naar meer:
wijnclubabonnees krijgen tien procent
korting op hun verdere bestellingen bij
bÍowijnclub.nl.
Een hele zorg minder in het bestaan.


