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Het is op het moment van
schrijven van deze Nieuwsbrief
buiten 12 graden en de zon
schijnt heerlijk.
Moestuinders geraken in een
spagaat, zaai- en plantgedrag
steekt de kop op en ook planten
zijn van slag…..

Maar…toch nog maar even kalm aan en de
aandacht richten op onderhoud:
Nieuwe banden gemonteerd….

Zo staat de andijvie er momenteel bij:

drainage slangen liggen klaar, start 27 januari.

…en deze steekt de kop al op:

Nieuwsbrieven 2019 nalezen….
Alle nieuwsbrieven van 2019 staan inmiddels
op de site van VVCL. https://volkstuinverenigingleusden.nl/index.php/nieuwsbrieven

Berichten van de
In 2019 hebben de inkopen van de VVCL
leden bij de Welkoop €.483,-- cash
opgeleverd !
Dank aan alle leden èn aan Dick voor dit
vruchtbare initiatief.

VIP avond
Uitnodiging via secr. VVCL voor alle VVCL
leden ( en leden van moestuinver. in Scherpenzeel en
Woudenberg )
Goedemiddag beste leden van de
volkstuinverenigingen,
Maandagavond 2 maart organiseert de Welkoop
in Woudenberg een speciale avond voor de leden
van jullie verenigingen.
Voor deze avond hebben wij een aantal
vertegenwoordigers gevraagd uitleg te geven
over onze producten op gebied van verbetering
van grond en plant en het bestrijden van
belagers.
Op deze avond zullen jullie ook van 20 procent
korting kunnen genieten op alle producten (dus
ook op kleding, voer voor huisdieren enz.).

Zie dit als een VIP- koopavond die 2 keer per jaar
voor alle klantenpashouders van de hele Welkoop
gehouden wordt maar dan nu alleen voor jullie en
alleen bij de Welkoop in Woudenberg op
maandagavond 2 maart.
Onder het genot van een bakje koffie en een
kleine versnapering staan wij beschikbaar vanaf
18.00 tot 21.00.
In het verleden hebben wij eerder zo’n avond
georganiseerd en die was goed ontvangen. Ik
hoop daarom ook dat jullie met een leuk aantal
mensen de winkel komt bezoeken.
Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking in
2019 en ik hoop tot ziens,
Met vriendelijke groet,
Martin Jansen
Bedrijfsleider Welkoop Woudenberg
Parallelweg 4
3931 MT Woudenberg
T: 033 286 6040 Email: woudenberg@welkoop.com

