Nieuwsbrief september 2018
Het heeft even geduurd maar hij is er weer de nieuwsbrief van LMB Wielink BV. Nu de vakantie’s zijn
afgelopen en het gras weer groeit is het tijd om bij te praten. Door middel van deze brief willen we
graag een aanzet geven daarvoor.
Elk jaar is bijzonder en heeft zijn hoogte en diepte punten, voor de een was het een
prachtig warme zomer de ander heeft door de droogte zijn oogst zien weg branden.
Altijd lastig om de tegengestelde belangen in een klein Nederland bij elkaar te krijgen en
die lijn kunnen we ook door trekken in de richting van onze overheid. Belangrijk is om als
gezamenlijke sector elkaar op te zoeken waar dat mogelijk is. De verdeeldheid in de
sector geeft frustratie wat allemaal negatieve energie is die we niet in iets positiefs
kunnen omzetten. Het denken in mogelijkheden en oplossingen geeft ons de
mogelijkheid om samen de gehele sector gezond te houden. Wij hopen daar voor u een
rol in te kunnen betekenen.
Daarom hebben we een nieuwe verkoper aan ons team mogen toevoegen. In de persoon
van Erik Palland, Erik heeft een achtergrond in de landbouw en in de handel. Wij denken dat we nu
als team compleet zijn en hopen dat Erik snel bij u als klant zich thuis mag voelen.
Om kennis te maken met Erik of om ons te spreken zijn wij aanwezig op de
ATH beurs in biddinghuizen. Een buitenbeurs voor de landbouw met snelle
toegankelijkheid en ruime opzet.
Graag willen wij u van harte uitnodigen om met ons bij te praten, wij zijn
aanwezig bij John Deere, BVL en Vicon.
Vicon wordt ons nieuwe hooibouw verkoop programma. Dit merk
met ook de nederlandse roods produceerd in Denemarken het
compleet assortiment maaiers, schudders en harken. Wij willen u
graag helpen bij het maken van de juiste keuze voor een machine en
laten u graag zien wat Vicon kan bieden. Nog steeds zijn we op zoek
naar jong gebruikte machines en ruilen graag uw machine in.
Aanwezigheid bij John Deere mag natuurlijk niet ontbreken en wij hopen dat we de
belangstelling kunnen wekken om een passende trekker of oogstmachine aan te
bieden. John Deere heeft een aantal actie modellen welke komen maand extra
scherp worden aangeboden, natuurlijk met bijpassende lease aanbieding.
Al met al voldoende om elkaar te verwelkomen, natuurlijk zijn wij ook op de schapenmarkt aanwezig
met aanbieding voor Tuin&Park.
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