
Landwinkel 

Winternieuws 

 

 

 

Een gelukkig en 

smaakvol 

nieuwjaar gewenst! 

Afgelopen jaar hebben we 

weer veel (nieuwe) klanten 

mogen verblijden met 

bijzondere producten uit 

onze Landwinkel en een 

mooie wandeling over ons 

Blotevoetenpad.  

Daar zijn we blij mee, en 

ook ontzettend trots op, 

want we werken er hard 

voor om u mee te laten 

genieten van de bijzonder 

(h)eerlijke producten uit 

onze winkel en de 

prachtige biodiversiteit op 

ons Blotevoetenpad.  

We willen u via deze weg 

hartelijk bedanken voor uw 

vertrouwen in ons en onze 

medewerkers, en wensen u 

alle goeds voor 2019. 

 

Met groet, Kim & Harmen  

 

Product van de maand 

Heerlijke stoofpotten van 

traiteur Ritt. Met vers vlees, 

verse groenten en kruiden 

en in een handomdraai op 

tafel gezet! Door het 

langzame stoven ontstaan 

er maaltijden waar liefde in 

zit, en dat proef je! 
                                             € 6,25 

Alles voor uw 

gezondheid in de winter 

Behalve onguur en wispelturig weer, 

brengt de winter ook vaak 

ongemakken met zich mee. Uw 

weerstand daalt, u krijgt last van 

kwaaltjes en u bent sneller toe aan 

een warm bad of bed. 

Onze Landwinkel heeft producten in 

huis die u helpen de winter door te 

komen. Wat dacht u van 100% 

ananassap, dit verlicht de keelpijn.  

Of vlierbessensap, tegen griep en 

verkoudheid. Bent u een theeleut, 

doe u dan tegoed aan de biologische 

thee tegen verkoudheid en griep van 

TuinJoop T-huis. 

 
Landwinkel Valenkamp is bijzonder vanwege 

de verkoop van (h)eerlijke producten. 

Onbespoten groentes uit onze moestuin, 

eigen honing, antibioticavrij vlees, 

biologische kazen en mooie 

streekproducten. Naast de Landwinkel 

hebben wij ook een Blotevoetenpad en kunt u 

lekker bij de open haard genieten van koffie, 

thee, sap, gebak en een warme hap. 

Graag tot ziens! 

Met hartelijke groet,  

Team Landwinkel Valenkamp 

 

Wist u dat 

• Ons 

Blotevoetenpad is 

het gehele jaar 

open. U mag het 

pad in de winter 

ook met laarzen 

betreden. 

• We hebben weer 

biologische  

blauwader 

Korenbloemkaas in 

ons assortiment. 

Heerlijk! 

• Onze 

openingstijden zijn 

veranderd. Vraag 

er naar in de 

winkel of kijk op 

onze website. 

Kruisstraat 58 

5249 PA Rosmalen 

0738221281 / 0612979726 

www.landwinkelvalenkamp.nl 

info@landwinkelvalenkamp.nl 


