De feestdagen vormen de ideale periode voor hernieuwde kennismakingen en het aanhalen van
bestofte banden. Joris Linssen doet het op Schiphol in het televisieprogramma Hello Goodbye:
verre familieleden, vrienden of geliefden melden zich weer aan het front. Om de gerechtjes op
de kersttafel van een bijzonder tintje te voorzien, trokken wij naar Venlo voor een rendez-vous
met een oude smaakmaker: winterpostelein van Marcel en Yvonne Janssen.
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Neem dan contact op met het bedrijf uit
Venlo.
www.winterpostelein.nl

