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KERSTPAKKETTEN OP MAAT

DUURZAME
KERSTPAKKETTEN



maak ‘t duurzaam

Maak ‘t bijzonder,

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat de momenten met elkaar een kostbaar 
cadeau zijn en wij de dingen, die zo vanzelfsprekend waren, weer meer moeten gaan 
koesteren. Daarom verdienen onze collega’s, relaties en vrienden een bijzonder 
bedankje. Geniet van elkaar en laat hen genieten van een stralende kerst.

Maar niet alleen het besef van de waarde van onze naasten, maar ook voor onze 
omgeving is enorm gegroeid. Duurzaamheid en een leven in harmonie met de natuur 
hebben daarbij een grotere betekenis gekregen. ‘De natuur een handje helpen’ is een 
vaak gehoorde uitspraak. Een duurzaam biologisch kerstpakket is zo’n helpend handje 
dat u als bedrijf kunt geven.

Een op maat samengesteld pakket is een bijzonder cadeau dat uitspringt. Hiermee 
worden de feestdagen lekker, verrassend en ook nog eens duurzaam.
Geniet van de kerst, maar vooral van de tijd met elkaar en de prachtige natuur.
 
Maak ’t bijzonder, maak ’t duurzaam!



Levering
Om het voor u gemakkelijk te maken, bieden wij de ‘op maat’ service aan. Dat kan al 
vanaf één pakket. Het kerstpakket wordt dan afgeleverd bij uw bedrijf óf op huisadres. De 
kosten hiervoor zijn in overleg.
Wanneer u nog iets persoonlijks aan het pakket wilt toevoegen, zoals een kaart of artikel 
van uw bedrijf, dan regelen wij ook dat graag voor u.

Onze visie
Boeren in harmonie met de natuur. Dat is ons credo.

Ons gemengde bedrijf bestaat uit een varkenshouderij met daarnaast akkerbouw en 
groenteteelt. Het voer van de varkens bestaat onder andere uit zelf verbouwde granen 
en restproducten uit de biologische humane voedingsindustrie. Voor onze varkens is het 
goed toeven. Zij hebben veel ligruimte, een uitloop naar buiten en een grote modderpoel. 
Daar is het in de zomer lekker vertoeven. 

Bent u al in onze boerderijwinkel geweest? U vindt er een ruim assortiment biologische 
producten. Naast de winkel ligt de beroemde skybox met ruimte om te vergaderen en 
zicht op de varkensstallen. Geniet op ons terras, terwijl de kinderen zich vermaken in 
de speeltuin. Ook bent u bij ons aan het juiste adres voor rondleidingen, workshops, 
wandelingen en andere leuke activiteiten.

Overesch ecologische landbouw. Bij ons is er voor jong en oud heel veel te ontdekken, te 
beleven en te leren!



Biologisch, duurzaam & lokaal
De zoektocht naar een bijzonder kerstpakket is altijd weer een hele klus. Overesch 
heeft een smaakvol antwoord. Wij verzorgen (h)eerlijke biologische kerstpakketten en 
relatiegeschenken met verse streekproducten voor elke gelegenheid. Graag helpen wij u 
met het samenstellen van een lekker kerstpakket en pakken het feestelijk voor u in.

 Uitgebreide keuze uit biologische,  

 duurzame en streekproducten

 Vrije samenstelling van kerstpakketten 

 Creatieve en feestelijke verpakking

 Kerstpakketten voor elk budget 

 Flexibele levering

VOORDELEN VAN OVERESCH

Pakket op maat
Biologische producten en duurzame 
geschenken zijn voor veel bedrijven een 
steeds belangrijker thema. Om in deze 
vraag te voorzien hebben wij een mooie 
collectie voorbeeldpakketten voor u 
ingepakt. Daarnaast is het ook mogelijk 
om een pakket zelf samen te stellen. 
Zo kunt u producten kiezen die bij uw 
medewerkers in de ‘smaak’ vallen. Ook het 
toevoegen van een waardebon is mogelijk. 

Individueel kiezen
Wilt u liever de vrijheid geven om zelf een 
kerstpakket samen te stellen? Dan is een 
waardebon dé oplossing.
U bepaalt het bedrag dat u wilt schenken 
en uw medewerkers of collega’s zijn van 
harte welkom om een keuze te maken 
uit al het lekkers wat onze biologische 
boerderijwinkel te bieden heeft.



Een kijkje nemen?
Ook in 2022 bent u bij ons aan het juiste adres voor uw bijzondere kerstpakketten om de 
collega’s, relaties en vrienden voor de fijne samenwerking te bedanken. Wij hebben met 
liefde en aandacht een uitgebreid assortiment aan (h)eerlijke biologische geschenken 
met verse streekproducten samengesteld.

Exclusief
Met passie stellen wij elk jaar unieke 
pakketten samen. Dat doen we onder 
andere met streekproducten die alleen 
hier in Salland verkrijgbaar zijn. Want 
niet alleen duurzaamheid en kwaliteit zijn 
voor ons van groot belang, maar ook het 
ondersteunen van lokale producenten.

Hebben wij uw interesse gewekt? 
Kom dan eens langs in onze biologische boerderijwinkel 

en bekijk een aantal voorbeeldpakketten.



Kerstpakket Bier & Borrel
Incl. BTW en verpakkingen
€50,00

Een echte klassieker die altijd lekker blijft: 
het Bier & Borrel kerstpakket. Maar dan 
wel in een biologisch en lokaal jasje. Ook 
al zin in een lekkere borrelavond?

Kerstpakket Winterliefde
Incl. BTW en verpakkingen
€35,00

Het kerstpakket Winterliefde bevat 
alles wat je nodig hebt voor een koude 
winterdag die je het liefst op de bank 
onder een dekentje wilt doorbrengen. 
Ontspannen en vooral genieten staan bij 
dit kerstpakket centraal. Een warm cadeau 
voor koude dagen.



Boodschappen kerstpakket
Incl. BTW en verpakkingen
€75,00

Een grote krat vol lekkere en gevarieerde 
producten die bij iedereen in de smaak valt. 
Met zoute en zoete lekkernijen, bier, wijn 
en sap, borrelhapjes, maar ook dagelijkse 
boodschappen die in het keukenkastje nooit 
mogen ontbreken. Kortom, een kerstpakket 
waar iedereen wat mee kan.

Meer inspiratie nodig?
Bekijk dan onze andere voorbeeld kerstpakketten 
of maak een afspraak voor een gepersonaliseerd 
pakket op  
www.overesch.nl/kerstpakketten 
of via winkel@overesch.nl



www.overesch.nl/kerstpakketten

Hondemotsweg 40
8101 NJ Raalte

Tel.: 0572 39 16 74
 

Dichtbij Station Heino en
Kasteel het Nijenhuis,
Museum de Fundatie

info@overesch.nl
winkel@overesch.nl

www.overesch.nl

  overesch-ecologische-landbouw
 @overesch.nl

  overesch_eko 

Openingstijden winkel:
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uurZaterdag: 09.00 - 17.00 uurZondag: gesloten

Of op afspraak


