
Producten voor thuis & tuin

Valkenburgstraat 36, Roosendaal
Open:
Maandag, donderdag, vrijdag
van 9:00-14:30 uur

E: leerbedrijf@davincicollege.nl
www.davincicollege.nl

klik op

prijswijzigingen voorbehouden

Leuk om 
te geven en 
te krijgen!



e e r b e d r i j f

Het deksel is met een schroefje vastgezet. Zo kunt u na het 
seizoen de nestkast gemakkelijk schoonmaken. 
De maatvoering is geschikt voor mezen en mussen.
Leverbaar met de achtergrondkleuren grijs, blauw of groen. 
De uitvoering kan iets afwijken van de foto. 
Indien niet op voorraad, levertijd ca 7 weken.

Nestkasten

�6,50 �8,00 �9,00

�8,00

Op bestelling kunnen 
andere kleuren 
worden geleverd. Ook 
andere motieven zijn 
mogelijk. 



e e r b e d r i j f

Nestkasten
Welke vogel zou hier niet in willen wonen?
Een sieraad voor tuin of balkon.

�9,00

oor middel van arbeidstraining 

Dkrijgen de leerlingen een goede 
voorbereiding op stage en werk.



e e r b e d r i j f

Vlinderhotel

Nestkast Combi
Een hele leuke combinatie van een nestkastje 
(bovenin) en een voederhuisje (onderin), dus 
geschikt voor meerdere seizoenen.
In verschillende kleuren en uitvoeringen leverbaar.

Ideaal voor vlinders en insecten 
om hun eieren in te leggen. 
Kunnen op bestelling ook met 
andere kleuren worden geleverd.

�12,00

�11,00

lle producten worden door leerlingen gemaakt.  Wij 

Awerken zonder winstoogmerk. Met de opbrengst wordt 
materiaal voor nieuwe producten gekocht.



e e r b e d r i j f

De eekhoorn kan met zijn pootje zelf het dak 
oplichten om een nootje te pakken.

Genieten van de vogels in de 
zomer, vraagt zorg in de winter!

Met deze voederhuisjes kunt u zorgen voor 
de broodnodige bijvoeding van de vogels. 
Het fleurt de tuin op in de winterperiode en 
zorgt voor leven in de tuin.

Groot voederhuis

�7,00

�7,00

Voederhuis 
eekhoorns



e e r b e d r i j f

Deze decoratieve specht kunt u ophangen 
in de tuin maar ook in de kinderkamer. 

Ook goed te gebruiken als bordje voor 
naam of huisnummer. � 5,50

Windspiraal
De windspiraal is houtkleurig gevernist en draait in 
de wind dankzij de meegeleverde musketonhaak.
Afmetingen: 
ongeveer 25 cm hoog en 16 cm breed.

� 5,00

� 3,00

Sfeerlichtjes
Van steigerhout gemaakte lichthouder 
met twee elektrische lichtjes



e e r b e d r i j f

‚Mondriaanbakje’
Geschikt voor plantjes, kaarsen, voor sleutels of 
een schelpencollectie, voor fruit, voor binnen en 
buiten.
Heel leuk om aan de muur te hangen.
Ook als dienblad te gebruiken.
Vraag naar de vele mogelijkheden en prijzen.

�6,00vanaf

Bakjes en dienbladen

I
n het Praktijkonderwijs leren leerlingen 
een plaats op de arbeidsmarkt te 
vervullen, zelfstandig te wonen en zinvol 

hun tijd te 
besteden. 
De school 
maakt de 
overgang 
naar werk 

en een zelfstandige plek in de maatschappij zo 
soepel mogelijk. De opleiding is daarom sterk 
gericht op de praktijk.



Wij kunnen ook op bestelling deze producten aanpassen aan uw wensen (bijv. andere 
kleuren, speciaal logo of verpakking, enz.).
Zo maken wij de speciale wijnkistjes voor het theater „de Kring“ in Roosendaal. 

Directeur Ad van Terheijden zegt hierover: „We 
zochten een uniek cadeau. Door lage drempels, 
dynamiek en gastvrijheid streven we ernaar dat 
iedereen zich als een welkome gast ontvangen voelt. 
Dit wijnkistje past daar goed bij. We krijgen leuke 
reacties als we vertellen dat dit door leerlingen van 
het Da Vinci College Praktijkonderwijs is gemaakt.“
Op de foto ziet u Najib Amhali.

Producten die u koopt kunt u na afspraak ophalen in Roosendaal aan de 
Valkenburgstraat 36, ingang Rozestraat. 
Bij het afhalen dienen producten contant te worden afgerekend.

www. davincicollege.nl 
en klik op
onderaan
pagina 

ijdens de arbeidstraining maken de 

Tleerlingen niet alleen de producten. De 
producten worden ook verkocht en er is 

een bedrijfskantine. Daarnaast maken ze zelf 
het bedrijf schoon en helpen ze bij het klein 
onderhoud aan het pand.
Ons project wordt mede mogelijk gemaakt 
door:

mail: leerbedrijf@davincicollege.nl. 
Vermeld in uw mail: 
Ÿ uw naam, adres
Ÿ telefoonnummer

Wilt u iets kopen? 
of of 

Op ma, do, vr
van 9:00-14:30 uur
Valkenburgstraat 36
Roosendaal
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