geschenkpakketten
2022

met een h a rt
voor mens en natuur

Hier

WROET
iets moois!

De Wroeter Activiteitenboerderij

staat al jaren in voor zelfgemaakte
& ambachtelijke producten

met een hart. Hierdoor kunnen
we zinvolle arbeid aanbieden

aan onze deelnemers. Wij kiezen

voor zinderende samenwerkingen
& duurzame initiatieven.

Kies daarom bewust voor
onze pakketten!

Wat een Wroeter maakt, dat raakt.
Je voelt het ook in de geschenk-

pakketten die we voor jullie hebben
uitgewerkt.

We breiden ons aanbod dit jaar uit
met nieuwe geschenkpakketten:
‘Wroeter & friends’. Een leuke
aanvulling op ons gamma.

Niet gevonden wat je zocht? Laat

ons dan samen op zoek gaan! Samen
wroeten is veel leuker dan alleen.
Prijzen incl. btw

Opgelet! Onze geschenkpakketten kunnen sporen van eigenheid,
groei, verbondenheid, gezondheid & duurzaamheid bevatten.

Wroeterpakket 1

‘Met liefde gegeven’
draagtas met:

1 flesje Wroetersap

(appel/appel-kers/appel-peer)

2 zakjes koeken

(grote chocospics & speculaas zonder noten)

1 potje gelei

(appel-vlier-kaneel)

€ 15

Wroeterpakket 2

‘Uit de grond van
ons Wroeterhart’

draagtas met:

2 flesjes Wroetersap

(appel/appel-kers/appel-peer)

2 zakjes koeken

€ 20

(grote chocospics & speculaas zonder noten)

2 potjes gelei/confituur
(appel-vlier-kaneelgelei &
aardbei-rabarberconfituur)

Wroeterpakket 3

‘Een plezier om te schenken’
€ 30
draagdoos met:

2 flesjes Wroetersap

(appel/appel-kers/appel-peer)

2 zakjes koeken

(grote chocospics & Limburgse notenkoeken)

2 potjes gelei/confituur
(appel-vlier-kaneelgelei &
aardbei-rabarberconfituur)

1 groot speculaashart zonder noten 250gr
1 zakje granola Tournesol

Wroeterpakket 4

€ 40

‘Een doos vol lekkers’
doos met:

3 flesjes Wroetersap

(appel/appel-kers/appel-peer)

2 zakjes koeken

(Limburgse notenkoeken
& speculaas zonder noten)

3 potjes confituur/gelei/stroop

(appel-vlier-kaneelgelei & aardbeirabarberconfituur & appel-perenstroop)

1 zakje granola Tournesol
1 flesje vlierbessensiroop

De
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€ 35
Wroeter & friendspakket 1

‘Samen genieten’

doos met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1
1
2

flesje Wroetersap (appel/appel-kers/appel-peer)
zakje studentenhaver
bio chocoladehart of hartjes van Oxfam
potje gelei of confituur
zakje speculaas zonder noten
zakje bio & organic Potato chips
bio nougat Oxfam
blikje organic & bio Ice Tea
biertjes van Jessenhofke
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Wroeter & friendspakket 2

‘Een zinderend gevoel’

draagdoos met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

flesje Wroetersap (appel/appel-kers/appel-peer)
zakje studentenhaver
bio chocoladehart of hartjes van Oxfam
potje gelei of confituur
potje stroop
zakje speculaas zonder noten
zakje bio & organic Potato chips
zakje ambachtelijke granola Tournesol (200 gr)
bio nougat Oxfam
bio sesamreep Oxfam
blikje organic & bio Ice Tea
flesje vlierbessensiroop
biertjes van Jessenhofke

€ 50

Volg ons op sociale media!

De

WROETER

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

& you

Niet gevonden wat jullie zoeken?

Hulp nodig of al zeker van jullie keuze?

een pakket samenstellen.

011 37 64 47

Uiteraard kunnen jullie bij ons zelf

Ons Wroeterteam gaat samen op

Bel ons op werkdagen tussen 9u en 16u:
Of mail ons: verkoop@dewroeterab.be

zoek naar de producten die het

Gelieve er rekening mee te houden

vereniging passen.

aangevraagd worden.

best bij uw onderneming of

dat grote bestellingen tijdig moeten

DE WROETER
Activiteitenboerderij vzw
Sint-Rochusstraat 6
3720 Kortessem

011 37 64 47
verkoop@dewroeterab.be
rek.-nr.: BE42 0011 2694 1754
btw-nr.: BE0425 789 418

RPR Rechtbank Tongeren

DE WROETER
Boerderijwinkel
Sint-Rochusstraat 8

Openingsuren winkel
www.dewroeter.be

di, woe, do, vrij: van 10 tot 18 uur
zat: van 9 tot 13 uur

