
Eysersterk kerstpakket 2022 
 

Bestel uiterlijk op 9 december! 
 
Ook dit jaar kunt u met de kerst weer genieten van wat 

ondernemend Eys u te bieden heeft. Lekkere en mooie 

ambachtelijke producten om uzelf en uw dierbaren te 

verwennen! Dit jaar hebben we 1 groot pakket en maar liefst 4 

kleine pakketten voor u samengesteld, zodat u van alle 

deelnemende ondernemers kunt ‘proeven’. Ook hebben we weer 

de optie om het kerstpakket uit te breiden met wijn (tegen 

meerprijs). Dit keer de allerbeste wijn (Riesling met bubbels) 

van Domein Aldenborgh. Het grote pakket wordt geleverd in een 

mooie, herbruikbare, organisch katoenen tas met ons Eystersterk logo, de kleinere pakketten in een 

feestelijke tas van papier. 

 
Eysersterk kerstpakket deelnemers 2022: 

No. 1: Eysersterk pakket groot € 54,95 

 

• Bakkerij At & Jean-Paul Starmans - borrelwafels 
• Bie de Tantes - huisgemaakte dressing 

• B&B Goedenraad - fietsreparatiesetje 
• B&B Zondag --feestelijke chocola 

• Carla Muijrers-Noppeneij - setje kunstkaarten  
• Cooking by Rach - zelfgemaakte kruidenboter 

• Eyserhalte - Italiaanse kerstcake 
• Fruitbedrijf Grooten - fles appelsap 

• Glas & Atelier Els Steensma - 2 roerstaafjes 
• Laissez faire art café - appeltje voor de dorst 

• Studio Puur Natuur - cadeaustickers van natuurillustraties 

• Stoffen tas met Eysersterk logo 
 

No. 2: De zoete verleiding €26,- No. 3: Heuvellands genot €26,- 
• B&B Zondag - feestelijke chocola 

• Eyserhalte - Italiaanse kerstcake 

• Glas & Atelier Els Steensma - 2 roerstaafjes 

• Bakkerij Starmans - borrelwafels 

• Studio Puur Natuur - cadeaustickers van 
natuurillustraties  

• Fruitbedrijf Grooten - fles appelsap 
 

• Laissez Faire Art Café - appeltje voor de dorst 

• Carla Muijrers-Noppeneij - kunstkaarten 

• B&B Goedenraad - fietsreparatiesetje 

• Bie de Tantes - huisgemaakte dressing 

• Cooking by Rach - zelfgemaakte kruidenboter 
 

No. 4: Kunstig €26,- No. 5: Lekkerbek €26,- 
• Laissez Faire Art Café - appeltje voor de dorst 
• Studio Puur natuur - cadeaustickers van 

natuurillustraties 
• Glas & Atelier Els Steensma - 2 roerstaafjes 
• Carla Muijrers-Noppeneij - kunstkaarten 

• B&B Goedenraad - fietsreparatiesetje 

 

• B&B Zondag - feestelijke chocola 

• Bakkerij Starmans - borrelwafels 
• Eyserhalte - Italiaanse kerstcake 

• Fruitbedrijf Grooten  - appelsap 

• Cooking by Rach -  zelfgemaakte kruidenboter 
• Bie de Tantes - huisgemaakte dressing 

 

 
Optie tot uitbreiding van het kerstpakket 

• Domein Aldenborgh – biologische mousserende Riesling (met cadeauverpakking) - €32,95 

 



Eysersterk kerstpakket 2022 
 

 
 
 
 
Bestel uiterlijk op 9 december! 
 
Let op: vanwege het handwerk/ambachtelijke werk kunnen we 

een maximum aantal pakketten uitgeven, dus OP=OP!  

 

Ophalen op za 17 of ma 19 december. 
 
 
 
 
 
 

**  https://www.facebook.com/eysersterk - eysersterk@gmail.com - https://www.eysersterk.nl/ ** 

 
Organisatie: 06-51584138 (Els Steensma - Glasatelier) / 085-0470489 (Lisette Meesters – Studio Puur Natuur) 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ hier afknippen --------------------------------------------------------------- 
 

 

Bestelformulier (bestel uiterlijk 9 december!)  
(via mail mag ook) 

 
 

Naam: _______________________________________________________________________________  
 

Straat en Huisnummer: __________________________________________________________________ 
 
Postcode en plaats: _____________________________________________________________________ 
 
Mailadres: ____________________________________________________________________________  

 

Telefoonnummer: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
  Ja, ik bestel graag:                                                               Extra optie: 
 
…… pakket(ten) Groot t.w.v. € 54,95 per stuk      

 
…… pakket(ten) De zoete verleiding t.w.v. € 26,- per stuk         …… fles(sen) mousserende Riesling (bio) met   
 
…… pakket(ten) Fris & Fruitig t.w.v. € 26,- per stuk                        Cadeauverpakking t.w.v. € 32,95 per stuk 
 
…… pakket(ten) Kunstig t.w.v. € 26,- per stuk       
                                                                                   

…… pakket(ten) Lekkerbek t.w.v. € 26,- per stuk 
 

 
 
Ik voeg het verschuldigde bedrag bij in de envelop / ontvang graag een betaalverzoek*.  
 

*omcirkelen wat van toepassing is. 

https://www.facebook.com/eysersterk
mailto:eysersterk@gmail.com
https://www.eysersterk.nl/

