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Hoge Hexel, december 2015
Geachte cliëntèle, buren, vrienden en familie,
Nog enkele dagen en dan verdwijnt 2015 in de
geschiedenisboeken. Als familie kijken we
terug op een gezegend jaar. Op 8 september j.l. waren
onze ouders 45 jaar getrouwd.
Op 10 november vierde moeder Diny haar 65e
verjaardag. Vader Wicher hoopt op D.V. 7 januari 70
jaar te mogen worden. En... dertig jaar geleden startte
ons loonbedrijf met een eenvoudig trekkertje en een
nog veel eenvoudiger maaibakje.

Ons Open Huis pakt dit jaar ook muzikaal verrassend
uit. Op advies van diverse zaaleigenaren reist een
kwartet muzikanten uit het hoge noorden af naar
de Muldersdijk. We zijn ervan overtuigd dat onze
boerinnen hun gevarieerd optreden op prijs zullen
stellen.
Loonbedrijf W.G. Jansen Eupe & Zonen
hoopt u derhalve

VRIJDAGAVOND 22 JANUARI 2016
vanaf 20.00 uur te mogen begroeten.
Dames, ook u verwachten we dus!

Gewoon, omdat u veel voor ons betekent!
De weergoden waren afgelopen jaar de agrarische
sector en haar dienstverleners welgezind. Prachtige
oogsten als resultaat. De vele contacten die we het
afgelopen jaar met u hebben gehad, hebben ons
plezierd.
Om de contacten in de rustige tijd nog wat te
verstevigen, houden we ook dit jaar een Open huis.
We hopen dat u ook in de gelegenheid bent om dit
gezellig samenzijn bij te wonen.

We willen dit jaar een traditie doorbreken;

we kondigen op voorhand onze spreekster aan.
Dit jaar een politica wiens hart op de juiste
wijze voor de boeren klopt.

Joa, oonze Annie oet Brussel
komt noar de Muldersdiek!
Annie Schreijer-Pierik zal ondermeer haar
mening geven over

1. De toekomst van de landbouw

2. De steeds wijzigende regelgeving

3. De weinig vreugdevolle prijzen voor agrarische
producten

4. De mogelijkheden van subsidiestromen

LET OP:
Vanwege het feit dat Annie bijzonder druk bezet is, vragen
wij u dit jaar tijdig aanwezig te zijn om haar spreekbeurt
(20.30-21.00 uur) niet onnodig te verstoren.

Tot slot wens ik u,
mede namens de gehele
familie Jansen Eupe
gezegende Kerstdagen,
een goede jaarwisseling
en een groeizame 2016 toe!
Met vriendelijke groet, mede namens Marieke,
mijn ouders en broers,
Wicher Jansen Eupe jr.

