
Carrousel Groen Relatiegeschenken



Carrousel Groen

Carrousel Groen is een onderdeel van BrabantZorg en biedt 

mensen met een ondersteuningsvraag een zinvolle daginvulling 

als assistent medewerker. Met de inzet van hun talenten helpen 

we kwetsbare kandidaten weer een weg te vinden binnen de 

gemeenschap. Samen kijken we naar de talenten en interesses 

van de assistent medewerkers en sluiten we hierop aan. Zelf 

leveren zij een belangrijke bijdrage in het vormgeven van deze 

rol, op basis van talenten en mogelijkheden.

Vanuit diverse bedrijfjes in Schaijk, Velp en Uden leveren wij 

diensten en producten in verschillende sectoren. Zo werken 

onze assistent medewerkers bijvoorbeeld in groenonderhoud, 

houtbewerking, horeca en de zorg. Ook hebben we een 

modeatelier, een patisserie, een kinderboerderij en een

nagelstudio.

Elk talent telt bij 
Carrousel Groen
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Waarom zou je bij Carrousel Groen kopen?

- producten met een goed verhaal

- concurrerende prijzen

- uniek assortiment handgemaakte producten

- hoge kwaliteit

- kleine en grote hoeveelheden

- garantie voor 100% tevredenheid

- persoonlijk advies op maat

Kies een 
uniek cadeau

Laat je 
inspireren

‘Lekker’ spreekt voor zich….

vooral als je die lekkernijen geproefd hebt. 

En ‘Anders’ heeft een dubbelzinnige betekenis, maar 

op een positieve manier: de assistent medewerkers 

zijn in staat om de lekkernijen net wat anders te 

bereiden, waarbij hun talent en mogelijkheden op een 

waardevolle manier kunnen worden benut.
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Pasen

Pasen is een mooi moment om je waardering te 

tonen aan zowel personeel als gewaardeerde klanten 

en andere relaties. Kies voor één van onze leuke en 

originele paasgiften, zoals chocolade paashazen of 

gele schuimpjes. Een geschenk met Pasen is een leuke 

manier om verrassend uit de hoek te komen.

Kerst

De dagen worden korter, er gaan weer meer kaarsjes 

branden, de kerstattenties maken het extra gezellig! 

Inspiraties voor leuke kerstcadeaus. Sfeervolle, 

handgemaakte kaarsen in de vorm van een kerstboom. 

Speciale kerstattenties in de vorm van kerstbomen/-

sterren. Heerlijke chocolade in het kerstthema mag 

ook niet ontbreken. Voor het samenstellen van 

kerstpakketten geven wij je graag persoonlijk advies.

Elke gelegenheid een passend geschenk
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Geboortetraktaties 

Is het een jongen of een meisje? Of misschien wel 

een tweeling? Voor een kraamfeest of babyshower: 

schuimpjes of snoepjes in blauw/wit of rose/wit of  

rose/blauw/wit. Of wat dacht je van deze chocolade-

tablet met een persoonlijke tekst of foto voor de 

chocoladeliefhebbers?

Oranjefeest

Uitdeelcadeaus voor Koningsdag of tijdens het EK  

of WK. Heerlijke handgemaakte oranje schuimpjes  

of een Oranje Likeur zijn ideaal om weg te geven 

tijdens deze dagen.

5



Kaarsen

StompkaarsRondkaars

76



Kaarsen

Voor ieder seizoen worden kaarsen op ambachtelijke wijze 

vervaardigd, zoals kerstkaarsen, paaskaarsen, kaarsen 

passend bij Moederdag en Valentijnsdag, tuinfakkels voor 

in de zomermaanden, evenals gegoten windlichten van 

paraffine.

Naast de standaard gegoten kaarsen, kun je bij ons ook 

terecht voor brokjeskaarsen, zijnde kaarsen voorzien van 

gekleurde stukjes paraffine en stapelkaarsen. 

Kaarsen zijn het symbool van feestelijkheid, romantiek, 

sfeer en zijn niet te vergeten erg decoratief. Leuk als 

relatiegeschenk, cadeau óf toevoeging aan een (kerst)

pakket. Uiteraard kunnen wij de kaarsen naar wens 

voorzien van een mooie cadeauverpakking.

Kerstboomkaars KegelkaarsPiramidekaarsSterkaars
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Decoratief wijnrek
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Ben je of ken je een wijnliefhebber? 

Dan kan een mooi wijnrek niet ontbreken. Deze hangende

wijnrekken voor aan de muur zijn gemaakt van gebruikt 

steigerhout en leren banden en zijn geschikt voor 3 of 

4 wijnfl essen. Mocht er visite komen, dan heb je altijd een 

heerlijke fl es wijn in huis.

Ben je op zoek naar een bijzonder stijlvolle en 

ongebruikelijke manier om je favoriete wijnen te

bewaren? Dan is dit houten wijnrek de perfecte keuze.

Het wandrek kan ook als wanddecoratie voor andere 

doeleinden gebruikt worden.
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Houtproducten
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Nestkastje  

Help de mezen de winter door met deze nestkast met 

afneembaar dakje. Mezenkasten kunnen ook worden 

ingezet als ‘biologisch wapen’ in de strijd tegen de 

eikenprocessierups. Uiteraard kunnen ook andere vogels 

hun intrek nemen in deze prachtige behuizing!

Serveerplanken  

Deze planken zijn ideaal voor het serveren van bijvoorbeeld 

kaas, tapas of worst. In het ruime assortiment van 

Carrousel Groen komen serveerplanken voor in diverse 

afmetingen, gemaakt van eikenhout of gereinigd steiger-

hout. Of je nu gaat voor een grote, ronde of liever een 

langwerpige: een plank met lekkere hapjes is altijd goed!

Krijtbord  

Bij een krijtbord denk je natuurlijk al snel aan school.  

Maar deze krijtborden zijn ook erg handig voor het 

noteren van bijvoorbeeld boodschappen of herinneringen 

of lieve berichtjes aan je partner of kinderen.
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De chocolaterie van Carrousel Groen maakt diverse 

chocoladeproducten van echte Belgische chocolade voor 

bijzondere gelegenheden, zoals chocoladetabletten om te 

vieren dat iemand Abraham of Sara ziet!

Chocoladetabletten zijn ook te bestellen met eigen tekst 

of foto. Een speciaal bedankje, geslaagd of zomaar omdat 

het kan. Wat je boodschap ook is, Carrousel Groen maakt 

je cadeau persoonlijk.

Ook de chocoladeletters voor sinterklaas en de chocolade-

tabletten in kerstthema zijn gemaakt van echte Belgische 

chocolade, in uniek origineel design, exclusief verkrijgbaar 

bij Carrousel Groen. Gewicht: 100 gram of 200 gram.

Chocolade

Abraham en Sara

Chocoladeletters 
en -brokken

Chocolade tablet 
met eigen tekst
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Je kunt er ook zelf warme chocolademelk 

mee maken! Vul je mok met circa 200 ml. opgewarmde 

melk en roer de chocoladelepel door de melk voor 

minstens 1 minuut. Zie hoe de heerlijke chocoladebrok 

wegsmelt terwijl je roert en geniet daarna van je 

zelfgemaakte warme chocolademelk!

Om je vingers bij af te likken: heerlijke, ambachtelijke 

chocoladetruffels en witte truffel rozetjes.

Verkrijgbaar in doorzichtige verpakking per 6 stuks.

Chocolademelk

Chocoladetruffels

Bonbons
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Schuimpjes en koeken
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Schuimpjes

Meringues, zoals deze schuimkoekjes ook wel worden 

genoemd, kun je op verschillende manieren serveren. 

Als schuimpje bij de thee, je kunt twee meringues met 

slagroom ‘aan elkaar plakken’ of de schuimkoekjes door 

gesmolten chocolade halen. Je kunt ze ook als dessert 

met slagroom, ijs en aardbeien serveren. Verkrijgbaar in 

verschillende kleuren en te gebruiken als traktatie bij de

kraamvisite.

Koeken

Carrousel Groen heeft een ruim assortiment luxe en 

grote koeken. Het assortiment is in allerlei varianten 

verkrijgbaar in zakjes van 2 of 4 stuks, verpakt in 

doorzichtige cadeauverpakking.
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Likeuren

Onze likeuren worden gemaakt door smaken en geuren te 

onttrekken uit zaden, kruiden en vruchtenschillen. Door 

een speciaal proces van een mengsel van alcohol en 

water worden alle smaken en geuren vermengd. 

Dit proces kan 3 dagen tot 6 weken duren. Hierna 

krijgt het mengsel een rustperiode, waarna er 

neutrale alcohol en suiker wordt toegevoegd. 

Hierdoor krijgt de likeur zijn heerlijke zoetheid. 

Carrousel Groen heeft likeuren in diverse smaken: 

koffi e, aardbei, banaan, karamel, amandel, meloen 

en abrikoos.

onttrekken uit zaden, kruiden en vruchtenschillen. Door 

een speciaal proces van een mengsel van alcohol en 

Likeuren
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Tassen

Carrousel Groen maakt unieke hand- en schoudertassen 

die je uitstekend kunt combineren met je eigen stijl.  

De stevig katoenen tas heeft een makkelijk hengsel  

en is uitgevoerd in verschillende, prachtige designs of  

in effen kleuren.

De vintage look geeft deze tas nog meer uitstraling en 

allure. Je gebruikt hem lekker casual tijdens een dagje 

shoppen of zakelijk voor naar je werk. De tas is mooi, 

groot en netjes afgewerkt.

Tassen
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Streekproducten
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Streekproducten

Carrousel Groen beschikt over teelvelden, (bos)weides 

met Berkshire varkens én een zaaituin voor wilde bijen, 

vlinders en andere insecten. De streekproducten worden 

op ambachtelijke wijze vervaardigd.

De jam is gemaakt van aardbeien uit eigen tuin en wordt 

bereid met de beste natuurlijke ingrediënten, zonder 

kunstmatige toevoegingen. Een smaakbeleving die alleen 

uit ambachtelijke bereiding kan ontstaan!

Datzelfde geldt voor de honing. Deze wordt door de imker 

gewonnen uit de bijenkasten op het terrein van Caroussel 

Groen. Het is een natuurproduct van eerste orde. De 

bezige bijen zorgen voor een heerlijke honing uit de eigen 

bloementuin!
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Bestellen

Wij helpen je graag, bel of mail

- voor een vrijblijvende offerte of prijslijst

- voor vragen over een van de producten

- voor advies bij het samenstellen van pakketten

- voor een voorbeeld van een product

Onze producten worden met veel zorg en aandacht 

gemaakt. Diezelfde aandacht geven wij je bij het 

uitzoeken van een geschikt relatiegeschenk.

Telefoon 0486 - 461 751

Email  carrousel.groen@brabantzorg.eu

Carrousel Groen

Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk

www.carrouselgroen.nl


