


Riethoven, 8 april 2021 

Koningsdag 2021! 

Volgens een recent rapport van McKinsey zal een 
kwart van de banen blijvend vanuit thuis verricht 
worden. Daarbij zullen bedrijven meer en meer 
kijken naar taken in plaats van banen. 
Competenties om de taak te doen worden 
daarmee belangrijker dan diploma’s. 

Belangrijke veranderingen. De grote vraag is 
natuurlijk hoe je als organisatie je identiteit en 
cultuur kunt behouden. Koningsdag is een 
prachtig voorbeeld van Nederlands 
cultuurbehoud.	

Daarom is Koningsdag een mooi moment om 
aandacht & waardering te geven aan ‘de mensen’. 

Een aantal leuke ideeën op de komende pagina’s. 
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw en 
verzendkosten. 

De verzendkosten bedragen € 10,95.  
De tulpen kunnen via brievenbuspost. De kosten 
daarvan bedragen € 6,50. 

Laten we bellen! 
Veel groeten, 

Boy
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Royal Tulip 
Tulpen behoren tot ons 
Nationaal erfgoed. Op deze 
heerlijke voorjaarsdag 
bezorgen we bij alle 
mensen een bos van 10 
fleurige oranje tulpen. 
Prijs per medewerker  
€ 11,95 

In de brievenbusdoos kan 
over de tulpen een banderol 
met het bedrijfslogo.  
Prijs per banderol € 0,95 



keukenprins

Koningin der Groente 
Het goud uit de grond en dat allemaal 
klaargemaakt door de keukenprins… 
pure proza. De medewerkers ontvangen 
een bos vers gestoken asperges samen 
met dit oranje schort. Goed voor een 
Koninklijk maal. Samen met een fles 
Pinot d’Alsace 
Prijs per medewerker € 27,50 

Een vorstelijk aanbod: het 
schort krijg je er v.a. 50 stuks 
gratis en voor niets bij!



Oranje borrel 
Met deze rosé/oranje 
gekleurde wijn en twee 
glazen met koninklijke allure  
kunnen we gepast de Oranje 
borrel inzetten. 
Prijs per medewerker  
€ 24,95 
Mocht je de Oranje borrel 
willen uitbreiden met een 
Oranje notenmix… 
Prijs per mix € 6,50 
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oranje boven
Oranje boven! 
Koningsdag laten we natuurlijk 
niet helemaal ongemerkt voorbij 
gaan. Medewerkers, relaties 
ontvangen een Oranje Boven 
ballon en een vrolijke kaart. 
Prijs per medewerker € 14,95 



 

ROYAL ORANGE SNAPS

Royal Orange Snaps! 
Eenvoud siert de mens. Je schilt de 
sinaasappel. Snijd de schil in partjes. 
Kook die even in water met 
kristalsuiker. 
Vervolgens rol je de snaps door de 
suiker. Doop ze in de chocolade.  
Even drogen en klaar is Kees. 

In dit pakket zit de kristalsuiker, twee 
sinaasappels, een reep chocolade en 
een glazen bakje om de Royal Orange 
Snaps in te serveren. 
Prijs per medewerker € 17,50 
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