
Landwinkel 

Lentenieuws 

 

 

Vanaf mei zijn we 

ook op zondag 

weer open! 

Van mei tot en met 

september openen we 

tussen 11.30 en 17.00 onze 

deuren ook op zondag.  

Wilt u op een zondag een 

kinderfeestje of verjaardag 

vieren, jubileum, teamuitje of 

familiedag houden? Dat kan!  

Zo kunt u bijvoorbeeld met 

een gevulde picknickmand 

op het Blotevoetenpad een 

thema-wandeling maken met 

vragen, puzzels of 

opdrachten voor onderweg. 

Het is ook mogelijk om uw 

verjaardag te vieren met 

huisgemaakt gebak en 

lekkere verse koffie of thee 

op het terras. 

 

Vraag binnen naar de 

mogelijkheden en reserveer 

uw viering tijdig. 

In de spotlight: 
 

Kleine Landwinkelsappen 
 

Geperst en gebotteld  

door familiebedrijf  

Jos van Appeven uit Herten. 

100% ambachtelijk  

    0% toevoegingen 

Keuze uit appel helder/ troebel / 

framboos / vlierbes / peer / kers of 

sinaasappelsap                               

                                                               €1,25 

Waarom heerlijk bij 

ons ook eerlijk is. 
 

De 100% sappen die we verkopen 

zijn niet alleen heerlijk, maar ook 

eerlijk. Zo verkopen wij sappen 

waar ook het product voor de volle 

100% in zit en houden we u niet 

voor de gek met andere fruitsappen 

of loze beloftes. In onze 

vlierbessensap (goed tegen 

verkoudheid) zit niets meer dan 

vlierbessensap. En ook in onze 

kersensap vindt u niets meer dan 

alleen het pure sap. 

Dat smaakt nét wat lekkerder toch? 

 

Landwinkel Valenkamp is bijzonder vanwege 

de verkoop van (h)eerlijke producten. 

Onbespoten groentes uit eigen moestuin, 

eigen honing, antibioticavrij vlees, 

biologische kazen en mooie 

streekproducten. Naast de Landwinkel 

hebben wij ook een Blotevoetenpad en kunt u 

lekker op ons terras genieten van koffie, 

thee, sap, gebak en een warme hap. 

Graag tot ziens! 

Met hartelijke groet,  

Team Landwinkel Valenkamp 

 

Wist u datjes 

• Wij hebben sinds 

maart vleeswaren 

van Keurslager 

Jeroen Keizer uit 

Geffen in onze 

winkel liggen. 

• Zoekt u inspiratie 

voor het eten? Op 

onze website staan 

Kim’s recepten. 

Handig dat ze zijn! 

• Elke week posten 

we op Facebook 

welke producten  

we nieuw in het  

assortiment 

hebben. Blijf ook op 

de hoogte en volg 

ons via dit kanaal.  

•   

Kruisstraat 58 

5249 PA Rosmalen 

0738221281 / 0612979726 

www.landwinkelvalenkamp.nl 

info@landwinkelvalenkamp.nl 


