Limousin-oost
Limovember maand

Voor een dichte deur :-(

Salland Boert en Eet Bewust

De winkel is de laatste tijd nog weleens
gesloten geweest. Voor u misschien
vervelend als u voor een dichte deur komt,
onze excuses daarvoor. Een afspraak maken
of even een belletje en u komt niet voor een
dichte deur. Boer Kees is altijd te bereiken op:
06 123 25 391

Trots zijn wij op het verkregen certificaat
van “Salland Boert en Eet Bewust”. Dit is een
regionaal bedrijfslabel met als doel
voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar te
brengen. “Bewuste” boeren hebben directe interactie met de
burgers in Salland en scoren plussen op minimaal vier van de
volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie,
milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. Volgens het
label zijn gecertificeerde bedrijven een visitekaartje van de
sector en dragen het verhaal van de sector op een goede
manier uit.

Grootvaders recept

Bent u benieuwd naar wat SBeEB nog meer doet en wilt u
meer weten over onze collega’s? Kijk dan op:
www.sallandboerteneetbewust.nl

Exclusief en volgens de liefhebbers een echte
aanrader en NU weer verkrijgbaar...
“ Grootvaders Bakleverworst”. Boerin Todien
en haar broer Marinus maken één keer per
jaar volgens authentiek grootvaders receptuur
echte bakleverworst. Deze is de komende tijd
weer verkrijgbaar, maar let op, de voorraad is
beperkt en op = op.

Verkoop en klantcontact

W

We krijgen veel complimenten over ons vlees en dat
doet ons goed, maar ook als er een keer iets mis is,
schroom dan vooral niet om het ons te melden. We kunnen
dan kijken wat we er aan kunnen doen.
Het contact met u als klant vinden we nog steeds een van
de leuke aspecten van de verkoop. We horen veel mooie
verhalen en dat verrijkt ook ons. Met enige regelmaat vinden
er bedrijfsbezichtigingen plaats. Mocht u hierin ook interesse
hebben, laat het dan horen. Wij zijn trots op onze koeien en
laten graag zien hoe en waarom wij op onze manier ‘boeren’.

Feestdagen

H
¡ Zet ‘m in de agenda !

Graag attenderen wij u nu al op het feit dat wij
16 december weer op de gezellige kerstmarkt in
Wijhe te vinden zijn met een proeverij.
Zoals altijd bij Stevens Optiek

et is nog lang niet zo ver, maar voor Limousin-Oost
begint de voorbereiding voor de feestdagen alweer. Er
moet immers vooruit gekeken worden. Mocht u voor de
feestdagen speciale wensen hebben, dan horen we dat graag
op tijd, we bekijken graag met u wat er mogelijks is.
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www.limousin-oost.nl
Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen. Mail dan naar info@limousin-oost.nl met onderwerp “afmelden”
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