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In de Bonbonwinkel vindt u een diversiteit 

aan chocolade en bonbons. 

Naast de verkoop van deze lekkernijen ver-

zorgen wij excursies door ons bedrijf en 

organiseren we workshops. Hierin maakt u 

kennis met chocolade, bonbons en de pro-

ductie daarvan.  

Als absolute top verzorgen we chocolade 

high tea’s op een prachtige locatie naast ons 

bedrijf en wanneer u dat wenst, bij u thuis. 

“Laat je goede voornemens nog 
maar even achterwegen.” 

De Bonbonwinkel 

De Bonbonwinkel 

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden naar 

de Bonbonwinkel nodigen we u graag uit 

voor een korte introductie tijdens een van 

onze opendagen. 

 

2010: 

Zaterdag 30 oktober 

Zondag 14 november 

2011: 

Zaterdag 8 januari 

Zondag 9 januari 
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De Bonbonwinkel: C’est tres bonbon 

De Bonbonwinkel is een nieuw bedrijf wat is 

opgezet door de familie Janssen. Op 31 

juli van dit jaar werden de deuren van de 

bonbonwinkel officieel geopend. Deze fol-

der is er om iedereen en ook u te infor-

meren over wat de bonbonwinkel u pre-

cies brengt.  

De Bonbonwinkel staat voor laagdrempelig-

heid, met de bedoeling dat iedereen bin-

nen durft te stappen. Natuurlijk hopen we 

ook u te verwelkomen in het chocolade 

paradijs.  

De bonbonwinkel levert een grote diversiteit 

aan chocolade en bonbons. U vindt bij 

ons de standaard bonbons die direct 

klaarliggen voor de verkoop. Maar ook u 

wensen staan bij ons centraal. Vrijwel alle 

wensen die u hebt 

zetten wij om in 

lekkernij van choco-

lade. 

Kom eens bij ons 

langs of maak een 

afspraak. 

Excursie en Workshops 

Naast de verkoop van chocolade en bonbons organise-

ren we ook excursies en workshops. Deze excursies en 

workshops worden telkens weer aangepast aan de doel-

groep die ons komt bezoeken. Zo hebben we aparte 

excursies voor mannen, vrouwen of kinderen. Natuur-

lijk zijn deze excursies ook gemengd te volgen. Ook de 

workshops worden gegeven naar de doelgroep die hier-

aan deelneemt. Over de excursies en workshops heb-

ben we een aparte folder die te downloaden of aan te 

vragen is via onze website. Wanneer u geïnteresseerd 

bent in een van onze excursies of workshops kunt u 

contact op nemen met ons via de website of het daar-

voor bestemde telefoonnummer. 

High tea 

De trots van ons bedrijf is wel de cochocolade high tea. 

Deze high tea wordt tegen verschillende prijzen georga-

niseerd en is zowel voor oud als voor jong erg verma-

kelijk. De high tea wordt gegeven in de prachtige omge-

ving naast ons be-

drijf. Hierdoor kunt 

u genieten van de 

mooie natuur terwijl 

u ook geniet van de 

heerlijke lekkernijen 

die u dan onbeperkt 

kunt nuttigen. Wan-

neer u het wenst 

organiseren we ook high tea’s bij u thuis. We 

komen dan de door u gewenste plaats aankle-

den voor een geweldige high tea.  

Cadeaubonnen 

Bent u opzoek naar een leuk of origineel ca-

deau, denk dan eens aan onze cadeaubonnen. 

Zo kunt u verschillende cadeaubonnen aan-

schaffen. Cadeaubonnen voor een gratis ex-

cursie, workshop of high tea. Maar ook ca-

deaubonnen met verschillende bedragen die 

te besteden zijn in onze winkel. 

Tot ziens 

Hopelijk verwelkomen we u snel bij  

de bonbonwinkel. 

 

De bonbonwinkel, c’est tres bonbon. 
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