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Een exclusief Design.
Woerner cadeau papier collectie Drawings For Life

Het begin van elke collectie van Drawings For Life zijn de tekeningen 
van kinderen van de St. Moses Primary School in Jinja, Uganda. Woerner 

kiest de patronen in samenwerking met Susanne Wallemann (oprichter en 
bedenker van Drawings For Life). Zij implementeert en interperteert deze. Tijdens 

het hele proces, geven zij aan elk detail aandacht, van concept tot printen en het 
afwerken.

An exclusive design
Woerner gift wrapping paper collection Drawings For Life
The starting point of every new collection for Drawings For Life are the drawings of 
children from the St. Moses Primary School in Jinja, Uganda. Woerner choose the 
patterns in collaboration with Susanne Wallemann (Founder of Drawings For Life). 
Then she implements and interprets them. During the whole process, we pay at-
tention to every detail: from the concept to the printing and finishing. 

Een cadeau voor iedereen.
De Woerner collectie Drawings For Life geeft Afrikaanse kinderen moed, zelfver-
trouwen en de financiele hulp om te leren lezen, schrijven en rekenen. Europeese 
kinderen raken door dit cadeaupapier geïnteresseerd en geïnspireerd naar de Afri-
kaanse cultuur, rijkdommen en leefomstandigheden.

A gift for everyone.
The Woerner collection Drawings For Life gives African children courage, self-
confidence and financial help to learn reading, writing and math. European children 
find Woerner gift wrapping paper exciting and it makes them curious about the 
richness of African culture and sensitive to the local life conditions in Africa.

Afrikaanse kinderen en scholen krijgen een deel van de verkoop inkomsten.
Het vormen van eigen levens door middel van creativiteit.
Een deel van de Woerner Collectie Drawings For 
Life verkoop inkomsten gaat naar school en lang-
durige educatieve projecten in Afrika.
Dit zorgt voor een hoopvolle toekomst: het vor-
men een eigen leven.

African children and schools get a fixed 
Portion of the sales income.
Shaping their own lives with creativity
A fixed portion of Woerner Collection Draw-
ings For Life’s sales income goes to school 
and educational projects in Africa – helping 
African children directly.
For a hopeful future:  shaping there own lives.D
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CHILDREN NEED A FUTURE. WE GIVE THEM A PLACE 
TO EXPRESS THEIR SKILLS, WISHES AND IDEAS.

Fantasy
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Catering voor festivals. De laatste jaren zijn de bussen 
van Wat de pot Schaft steeds vaker te vinden op de 
festivals in het land. En dat vinden wij leuk!

Denk hierbij aan oldtimer, culturele, muziek en dans 
events. Wij komen graag staan op festivals waar een 
goede sfeer het uitgangspunt is. Ouderwets lekker ijs 
en frites zijn de takken van sport waar wij ons mee 
bezig houden.

Speciaal voor het boeken van de bussen op dit soort 
evenementen werken wij samen met Maraboe 
Productions die hier dan ook graag met u in gesprek 
wil gaan. Neemt u hiervoor contact op met Maraboe 
Productions om de mogelijkheden door te nemen.

De bussen worden altijd verhuurd met chauffeur/
ijscoman(vrouw).Er zijn mogelijkheden om de bussen zelfs 
te “branden” naar uw huismerk door middel van stickers of 
magneten. Neem voor meer informatie contact met Wat de 
pot Schaft op. 

De fietskarren zijn te huur zonder personeel en kan worden 
afgehaald in Alkmaar, aanhanger om deze te vervoeren is 
bijgeleverd.

Onze visie: eten bij een mo-
biele catering is een beleving, 
niet alleen de kwaliteit van 
het product, maar ook de ge-
hele ambiance moet zorgen 
voor een feestmoment! Ons 
materiaal is daar op uitge-
zocht en ons personeel is zich 
daar volledig van bewust!

Daarnaast is het prettig om te 
weten dat wij staan voor een 
eerlijk en lekker product. Wij 
werken met streekproducten 
en ingrediënten die zorgvul-
dig worden uitgekozen, om 
te zorgen dat we een klasse 
product leveren tegen een be-
taalbare prijs.

Voor alle overige vragen kunt u mij natuurlijk ook altijd bellen 
(06) 48 69 34 65.

Voor meer informatie kijk 
op de site ijsbus.nl

Voor de verhuur en het in-
zetten van ijs-, catering- en 
promobussen 

Bus huren? 

CATERING?
Er is bij Wat de pot Schaft ook veel mogelijk op het gebied 
van catering. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een mooie 
picknick midden in het veld met de lekkerste sandwi-
ches, fruit en zoetigheid, alles uiteraard bereid met verse 
ingrediënten en geserveerd vanuit één van onze mooie 
bussen aangekleed met al het materiaal wat nodig is om 
te zorgen voor een perfect sfeervol moment.

Maar ook een geslaagd diner bij u thuis is voor mij een uit-
daging! Zowel koud aangeleverd als ter plekke bereid be-
hoort tot de mogelijkheden. Met 20 jaar ervaring als kok en 
vele diploma’s op dit gebied is uw catering in goede handen! 
Menu’s en voorstellen worden altijd persoonlijk met u door-
genomen om het volledig te laten aansluiten bij uw wensen. 
Neemt u hiervoor contact op en ik zal zo snel mogelijk een 
afspraak plannen om dit met u door te nemen.

© Marit Besseling

Marit Besseling Portfolio



Nu tijdelijk bij aankoop van 5 apparaatrollen de goedkoopste 
gratis. (Actie is geldig voor bestellingen t/m 30 juni)

30 cm 974664 50 cm 974764

Balloons 80 gm2

30 cm 974659 50 cm 974759

Garden Stripes 80 gm2

30 cm 974665 50 cm 974765

Free Zoo  80 gm2

Apparaatrollen Apparaatrollen Bijna al onze apparaatrollen géén 200 maar 250 meter! 25
meer

% 

NU 45 voor 
Kijk voor ons volledige verpakkings assortiment op www.haza.nl

30 cm 974666 50 cm 974766

Dot & Square 80 gm2

30 cm 974669 50 cm 974769

Flower bird grey      80 gm2

30 cm 975593 50 cm 975693

Ophelia blue 80 gm2

30 cm 975590 50 cm 975690

Solar 80 gm2

30 cm 974667 50 cm 974767

Ornament 80 gm2

30 cm 974670 50 cm 974770

Flower bird pink      80 gm2

30 cm 975584 50 cm 975684

Gamba 80 gm2

30 cm 975370 50 cm 975470

Cadeau 80 gm2

30 cm 974668 50 cm 974768

Books & More 80 gm2

30 cm 975592 50 cm 975692

Ophelia green 80 gm2

30 cm 975588 50 cm 975688

Levin 80 gm2

30 cm 975326 50 cm 975426

Mick 80 gm2

30 cm 975585 50 cm 975685

Gaio 80 gm2

30 cm 975372 50 cm 975472

Miron blue 80 gm2

30 cm 975336 50 cm 975436

Cuneo 80 gm2

30 cm 974671 50 cm 974771

Geometric 80 gm2

30 cm 974660 50 cm 974760

Rainbow Waves 80 gm2

30 cm 974662 50 cm 974762

Stamps 80 gm2

30 cm 975710 50 cm 975810

Inari 70 gm2

30 cm 975713 50 cm 975813

Watoto 70 gm2

30 cm 975717 50 cm 975817

Grasse 70 gm2

30 cm 974647 50 cm 974747

Dakota 70 gm2

 50 cm 975427

Toto 80 gm2

30 cm 975711 50 cm 975811

Indapu 70 gm2

30 cm 975714 50 cm 975814

Granada 70 gm2

30 cm 975716 50 cm 975816

Hermanos 70 gm2

30 cm 975586 50 cm 975686

Jojo 80 gm2

30 cm 975712 50 cm 975812

Trinidad 70 gm2

30 cm 975715 50 cm 975815

Kunterbunt 70 gm2

30 cm 975589 50 cm 975689

Julius 80 gm2

30 cm 975381 50 cm 975481

Maro 80 gm2

30 cm 975587 50 cm 975687

Miron pink 80 gm2

30 cm 975337 50 cm 975437

Cuneo black 80 gm2

Naast dit assortiment apparaatrollen, welke direct uit voorraad leverbaar is, 
bieden wij u ook de mogelijkheid uw eigen keuze te maken uit nog veel meer designs.

Neem voor de voorwaarden en mogelijkheden contact met ons op 
075 64 27 566 of haza@haza.nl

Coated 80 gm2, ø 34 mm, 200 x 70 cm First Step

Coated 80 gm2, ø 34 mm, 200 x 70 cm Best Wishes

Coated 80 gm2, ø 34 mm, 200 x 70 cm Sweet Love

Coated 80 gm2, ø 34 mm, 200 x 70 cm Mystic Mood

Coated 80 gm2, ø 34 mm, 200 x 70 cm Patterrn Mix

Coated 80 gm2, ø 34 mm, 200 x 70 cm  Let’s Play

Garden Colours 200 x 70 cm, ø 35 mm, 60 gm2

Happy Birthday  200 x 70 cm, ø 35 mm, 60 gm2

Storybook 2 200 x 70 cm, ø 34 mm, 60 gm2

Bright Colours 2 200 x 70 cm, ø 34 mm, 60 gm2

Kids Colours 200 x 70 cm, ø 34 mm, 60 gm2

Classic Roses 200 x 70 cm, ø 35 mm, 60 gm2

Het breedste assortiment verpakkingen 
tegen de scherpste prijzen.

Consumentenrollen Consumentenrollen

Stofkuipstraat 3
1531 NC Wormer

Nederland 

T  +31 (0)75 64 27 566
F  +31 (0)75 64 27 156
W  www.haza.nl
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