


HEIDE ATELIER

WIE ZIJN WE?

Heide Atelier VZW te Heist-op-den-Berg is een 

ouderinitiatief waar jongeren met een hersenletsel op 

hun tempo en intensiteit verder kunnen revalideren. 

Daarnaast geven we jongeren met onder andere autisme 

ook een kans om positief actief te zijn. Hier wordt een 

artisanaal topijs geproduceerd met verse melk die 

rechtstreeks van bij  de boerderij  komt. We gebruiken 

bovendien uitsluitend verse producten zoals échte 

aardbeien en échte vanillestokjes.

MEER INFO?

www.heideatelier.be 

KERST- & EINDEJAAR
ONLINE ACTIE

In de winter werken we met veel liefde 

aan een aantal eindejaarsproducten die 

je in deze flyer terugvindt. Dit jaar staan 

onze smaken ‘ Vanille Prinses’,  ‘Chocolade 

Intens’ en ‘Mokka Loca’ centraal.  Kijk 

even wat je lekker vindt en ga dan snel 

naar onze online bestelmodule om er 

zeker van te zijn dat je kunt genieten van 

een superdessert! 

JE GENIET VAN VEEL LEKKERS AAN JOUW 

FEESTTAFEL ÉN STEUNT INTUSSEN ONS 

PROJECT EN DE LOKALE CHIRO WERKING!  

No White Christmas 
without a good Ice Cream.



MAKE YOUR CHOICE

IJSSTRONK

VANILLE & 

CHOCOLADE

9 PERSONEN

Artisanaal roomijs van 

heer lijke Bourbon Vanil-

le gecombineerd met de 

enige echte Callebaut 

chocolade, afgewerkt 

met merengue en sfeer-

volle fantasieën.

IJSSTRONK

VANILLE & 

MOKKA

9 PERSONEN

Artisanaal roomijs van 

heer lijke Bourbon Va-

nille en ijs van gemalen 

koffie voor de authen-

tieke mokka smaak, afge-

werkt met dark chocolat 

ganache en sfeervolle 

 fantasieën.

ARTISANAAL 

BEREID

SCHEPIJS

PER LITER

Het Heide Atelier ijs is 

intussen nationaal be-

kend. Kent u alle smaken 

al? Bij deze online actie 

kan je volgende smaken 

bestellen (1L):  Vanille, 

Chocolade Intens en 

 Aardbei Delight.



EXCLUSIEVE CHIRO-ACTIE

Je kan onze kerstproducten enkel online bestellen. Wil je zeker zijn van 

je dessert? Wees er dan snel bij  want op is op. Bestellen kan tot en met 

3 december 2018 of zolang de artisanale voorraad strekt. Deze online 

actie is niet cumuleerbaar met andere acties.

HOE BESTELLEN?

STAP 1  Surf naar www.heideatelier.be  en klik op de bestelmodule.

STAP 2  Duid aan welke producten  je wenst te bestellen.

STAP 3  Vul jouw gegevens  in en duid aan waar en wanneer je de  

 bestelling komt afhalen.

STAP 4  Duid de gewenste Chiro  aan zodat je onze jeugdbeweging ook  

 steunt.

STAP 5 Voltooi de online betaling . 

STAP 6  Je ontvangt een bevestigingsmail en bestelnummer .  Dit  

 nummer breng je mee als je je bestelling komt ophalen .

OPHALEN

WHERE & WHEN?

HEIDE ATELIER HEIST-OP-DEN-BERG

WO 19/12    12u00 - 19u00

DO 20/12     12u00 - 19u00

VR 21/12      12u00 - 19u00

ZA 22/12      12u00 - 19u00

ZO 23/12     12u00 - 19u00

MA 24/12      12u00 - 19u00

DI 25/12      10u00 - 14u00

WO 26/12   10u00 - 14u00

DO 27/12      12u00 - 19u00

VR 28/12  12u00 - 19u00

ZA 29/12     12u00 - 19u00

ZO 30/12      12u00 - 19u00

MA 31/12      10u00 - 14u00

CHIROLOKALEN GRASHEIDE

VR 21/12    14u00 - 19u00

CHIROLOKALEN PUTTE

ZA 22/12      14u00 - 19u00

Opmerking: Je kan elk afhaalpunt 
selecteren, ongeacht je woonplaats.

          Tot dan!

HEIDE ATELIER

Mechelsesteenweg 32A

2220 Heist-op-den-Berg

015 51 37 51

info@heideatelier.be

              @heideatelier

NIET GEVONDEN WAT JE ZOEKT?

Op zoek naar suiker- en lactosevrij 

ijs,  andere ijssmaken, frisco’s, 

ijspralines of kleine ijstaartjes? 

In december is onze shop ook 

geopend. Zie www.heideatelier.be.

WWW.HEIDEATELIER.BE


