Landwinkel
Lentenieuws
De lente vier je op
het
Blotevoetenpad!
De lente is weer in aantocht
en dat betekent nieuw leven,
schitterende kleuren en de
eerste warme zonnestralen
op je gezicht. Ons
Blotevoetenpad is heel
geschikt om van dit alles te
genieten, of je nu 8 of 80 bent.
Onderweg de afdrukken van
wilde dieren ontdekken, met
je voeten het nog koude water
in, klimmen en klauteren, de
frisse lucht diep inademen en
weer ontspannen huiswaarts.
De openingstijden van het
Blotevoetenpad zijn gelijk met
die van de winkel. Neem een
picknickmand gevuld met
lekkers uit de winkel mee en
blijf zolang weg als je wil. Wij
zorgen voor de handdoeken
na afloop.

Product van het seizoen:
De producten van Olivia
bevatten geen siliconen,
phthlaten, parabenen,
dierlijke ingrediënten en
zijn gemaakt op basis van
biologische olijfbladeren of
olijfolie.
€ 7,95 - 13,95

Aa-land Lentedag
zondag 7 april
Het Aa-land omvat 20 ondernemers
langs de rivier de Aa. Zo treft u
bijvoorbeeld een graanpletterij,
bierbrouwerij en een wijngaard in het
gebied tussen Veghel en Geffen.
Zondag 7 april van 11.00-17.00 uur
komen zij samen bij onze Landwinkel
om te laten zien en proeven wat ze in
huis hebben. Live muziek, een
braderie, springkussen, proeverijen:
het is er allemaal!
De toegang tot het evenement is
gratis, en we verwelkomen u graag
deze dag!

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 op het terras genieten van koffie, thee,
sap, gebak en een warme hap.
Graag tot ziens!
Met hartelijke groet,
Team Landwinkel Valenkamp

Kruisstraat 58
5249 PA Rosmalen
0738221281 / 0612979726
www.landwinkelvalenkamp.nl
info@landwinkelvalenkamp.nl

Wist u dat
•

•

•

We verkopen weer
verse groentes van
het land. Kijk in de
winkel naar het
aanbod.
We hebben een
nieuwe Zuster
Evie! Yvonne
Schippers uit
Rosmalen verzorgt
vanaf maart de
producten die in
onze winkel te
koop zijn.
Onze openingstijden zijn
veranderd. Vraag
er naar in de
winkel of kijk op
onze website.

