
De mooiste 

kerstpaּיetten  

en de leukste 

kerstboּצel



Alstublieft

Bedrijven of instellingen die voor een behapbaar budget  
willen scoren bij hun personeel met de mooiste kerst- 
paּיetten en de leukste kerstboּצel kunnen dit jaar terecht 
bij De Oude Tol. Pak dit jaar eens veּצassend uit voor uw 
medewerkers met een perfect kerstpaּיet en naar wens 
een super gezellige kerstboּצel. Met als extra hoogtepunt 
wellicht een super spannend wedstrijdje Eisstockschiessen.

Van harte welkom bij Tuincentrum De Oude Tol.



Een kerstpaּיet van De Oude Tol

De Oude Tol pakt dit jaar graag uw beste wensen voor  
uw personeel voor u in. U kunt bij ons uw medewerkers  
trakteren op een origineel en feestelijk kerstpaּיet. Een 
kerstpaּיet op maat. Passend bij uw budget en passend  
bij de wensen van uw medewerkers. En het bijzondere is,  
uw medewerkers kunnen zelf, al shoppend in de leukste  
kerstfeestwinkel van de Gelderse Vallei, hun eigen kerst- 
paּיet bij elkaar winkelen. Een fraai opgemaakt kerststuk  
of een mooi verzorgd kerstboeket horen uiteraard ook tot 
onze mogelijkheden.

Vanaf maandag 8 december tot en met dinsdag 23 decem-
ber zijn wij naar wens ook ’s avonds tot 21.00 uur geopend.



Een kerstboּצel bij De Oude Tol

Ter verhoging van de feestvreugde organiseren wij  
rondom het bij elkaar winkelen van de kerstpaּיetten,  
indien gewenst, ook een bijzonder en gezellig samenzijn  
voor uw team. Een kerstboּצel om nooit te vergeten.  
In optima forma kerstsfeer.

Met naar wens een glühwein proeverij, een exclusief  
onderling Eisstockschiessen toernooitje voor de team- 
building op een echte curlingbaan, hapjes, drankjes en  
gezellige muziek. Vanaf maandag 8 december tot en met 
dinsdag 23 december zijn wij op afspraak ook ’s avonds  
tot 21.00 uur geopend voor uw kerstboּצel. 



De mogelijkheden voor uw kerstpaּיet

U spreekt met ons af wat uw personeel per kerstpaּיet 
maximaal mag besteden. Vanaf € 40,- per kerstpaּיet  
met een minimale afname van 5 paּיetten willen wij u  
graag van dienst zijn. 

En als u liever een echte kerstboom cadeau wil geven dan  
kan dat ook. Die gaat dan natuurlijk niet in de doos maar  
we maken er een handig paּיet van. 

Indien gewenst kunt u de kerstpaּיetten, kerstboeketten  
en kerststuּיen ook op het werk of bij uw medewerkers 
thuis laten bezorgen. Wij doen u dan in overleg een passende 
suggestie voor de inhoud en zorgen er voor dat ze op de 
juiste plaats komen. Bezorgen in Ede, Veenendaal, Renkum, 
Rhenen, Bennekom en Wageningen is gratis.



Inspiratie voor het kerstpaּיet

Ons tuincentrum aan de Grintweg, op de grens van  
Wageningen en Bennekom, is vanaf half november  
omgetoverd tot een waar lustoord voor de kerstsfeer  
liefhebbers. Wij presenteren dan onder andere een enorme 
collectie kerstboeketten, kerststuּיen, kerstballen, slingers, 
kerstverlichting, kerstversieringen, kunstkerstbomen, echte 
kerstbomen, guirlandes en andere sfeerartikelen. Maar De 
Oude Tol is in november en december ook een paradijs vol 
met orginele leuke hebbedingetjes en cadeautjes. Praktische 
zaken voor binnen en buiten, voor tuin, teּצas, balkon,  
vensterbank en woonkamer. Met de nieuwste trends in  
sfeer artikelen en woonaccessoires. Denkt u aan glaswerk, 
kaarsen, potterie, kussens, vazen en manden, fotolijstjes, 
spiegels, beeldjes, geurkaarsen, mooie boeddha’s en tal van 
andere trendy artikelen.



De mogelijkheden voor uw kerstboּצel 

In overleg met u organiseren wij uw kerstboּצel graag op 
maat. In onze sfeeּצijke entourage ontvangen wij uw gezel-
schap van 5 tot 1.000 personen op ons kerstboּצelteּצas. 
Uiteraard supergezellig en sfeervol aangekleed en voorzien 
van alle gemaּיen die u wenst.

Voor de aankleding van uw boּצel is van alles mogelijk:  
teּצasopstelling, sta tafels, geluidsinstallatie, achtergrond  
muziek, live muziek, buiten met vuurkorven of binnen bij 
kaarslicht. Koffie, thee, koekjes, gebakjes, hapjes, drankjes, 
cocktails, verse sapjes, glühwijn, warme chocolademelk.  
Uw wens is onze uitdaging. Een kerstboּצel op maat is  
mogelijk vanaf 5 personen, waarbij we er vanuit gaan  
dat uw gasten ook op een kerstpaּיet gefêteerd worden. 



Uw kerstboּצel kan ook in de  
namiddag en ’s avonds

Voor uw kerstboּצel bieden wij u van maandag 8 december 
t/m dinsdag 23 december de mogelijkheid om ook in de  
namiddag en ’s avonds uw eindejaars personeelsbijeenkomst 
bij De Oude Tol te houden. U hebt dan de ruimte en de tijd 
om bijvoorbeeld eerst even bij elkaar te komen voor een 
hapje en een drankje. Vervolgens kan iedereen zijn of haar 
kerstpaּיet bij elkaar winkelen en als afsluiting komt u weer 
even gezellig bij elkaar op het kerstboּצel teּצas. Of u speelt 
onderling een spannend potje Eisstockschiessen. 

De Oude Tol is gelegen aan de Grintweg 360 te Wageningen, 
dat is de doorgaande weg tussen Wageningen en Bennekom. 
Wij beschiּיen over een groot en gratis parkeerteּצein.



Gezellig en spannend teambuilden 
met Eisstockschiessen

Om uw kerstboּצel extra onvergetelijk te maken biedt  
De Oude Tol van 8 t/m 23 december u de mogelijkheid om  
uw eindejaarsbijeenkomst extra speciaal te maken met een  
onderling toernooitje Eisstockschiessen op een echte  
kunststof ijsbaan van 10 x 3 meter. Dit in de alpenlanden  
razend populaire spel lijkt op Curling en is super gezellig en 
spannend om met elkaar te spelen. 
Uiteraard helpen we u vooraf en tijdens het spel om alles  
in goede banen te leiden en hebben we voor de winnaar een 
passende surprise. U kunt het Eisstockschiessen als extra  
onderdeel van uw kerstboּצel bijboeken. Het spel wordt  
aangepast aan het aantal personen en de tijd die u er voor 
wilt uittreּיen.



Kerstpaּיetten bestellen en uw 
kerstboּצel reserveren

Voor het bestellen van de kerstpaּיetten en het reserveren 
van uw kerstboּצel kunt u gebruik maken van de bijgesloten 
antwoordkaart. Via onze site www.tuincentrumdeoudetol.nl 
kunt u ook uw wensen aan ons kenbaar maken. Op de home-
page vindt u een link naar het bestelformulier. Uiteraard 
kunt u ook telefonisch of per email contact met ons opnemen.  
Wij begroeten u graag in ons tuincentrum.

De medewerkers van Tuincentrum De Oude Tol.

Grintweg 360, 6704 AS Wageningen
0317 - 41 08 35
info@tuincentrumdeoudetol.nl
www.tuincentrumdeoudetol.nl




