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Puursaam staat voor geschenken met een eerl i jk
verhaal :  puur natuur,  lokaal  en met aandacht voor
mil ieuvriendel i jke en circulaire productieprocessen.
Bi j  ons vind je al leen duurzame producten met de
mooiste ingrediënten van soms nog pionierende
ondernemers.  En omdat Puursaam gevestigd is  op
Schouwen-Duiveland,  zul  je  versteld staan van de vele
originele Zeeuwse producten in ons assortiment.

We gaan heel  zorgvuldig om met de keuzes die we
maken voor ons assortiment en we stel len onszelf
hierbi j  voortdurend de vraag of ons aanbod bi jdraagt
aan een betere wereld voor mens,  dier  en natuur.
Daarom werken we al leen samen met de al ler leukste
onafhankel i jke,  kleine ondernemers waar de l iefde
voor het product en de passie voor het ambacht vanaf
straalt .  Transparant,  traceerbaar en helder.  Daar
houden we van.

Een geschenk van Puursaam staat voor verantwoord
genieten met respect en l iefde voor al les wat leeft.
Zonder concessies.

OVER PUURSAAM



INHOUDSOPGAVE

ITEMS TOT € 10,00 per stuk

blz.  5  bi jenwaskaarsje
blz.  6  diy chocolaatjes
blz.  7  paassokken
blz.  8  eierdoosje
blz.  9  bakmix
blz.  10 hangtuintje
blz.  12 bakmix
blz.  13 waxinel ichtje
blz.  15 persoonli jk  koekje
blz.  17 themasokken
blz.  18 l ipbalm
blz.  19 dadeltreats
blz.  20 kweekzakje
blz.  21 f lesje thee
blz.  24 bakmixen
blz.  25 lunch bag
blz.  26 chocoladereep
blz.  27 kaarthouder
blz.  29 chocoladefondue
blz.  30 shampoobar
blz.  31 f lesje koffie
blz.  33 l imonade

ITEMS VAN € 10,00 tot € 20,00 per stuk

blz.  14 bloembommetjes 
blz.  23 thermosbeker (afhankel i jk  van aantal)
blz.  35 bloembommetjes
blz.  38 bi jenhotel
blz.  42 t ime to momo Zeeland
blz.  43 notebook
blz.  44 ruukwaeter
blz.  51 switch

ITEMS VANAF € 20,00 per stuk

blz.  37 Happy 2050 scenario

Vraag voor exacte prijzen hier
vrijblijvend een offerte aan.

blz.  35 zaadbommetjes
blz.  36 zeep
blz.  39 scrub,  shampoobar
blz.  41 t inkle-alarm
blz.  44 handzeep,  handgel
blz.  45 bloeipotlood
blz.  47 keyholder
blz.  48 thee
blz.  49 bloeikaart
blz.  50 hakhoning
blz.  52 fruitwater

https://puursaam.nl/offerteformulier/


Echt is  zoveel  beter.

Maak het verschil !



Bijenwaskaarsje van 100% pure bi jenwas

Deze met de hand gemaakte bi jenwaskaarsjes
zonder paraffine zi jn een origineel
paasgeschenkje voor personeel  of klanten.

De kleur van de bi jenwas is  warm goudgeel  en
de geur is  zoet en subtiel  honingachtig.  
Omdat het een natuurproduct is  en de was bi j
iedere parti j  verschi lt ,  kunnen de kaarsen in
kleur en geur verschi l len.  

Paashaas:  hoogte 60 mm
Ei:  hoogte 40 mm

Ook verkri jgbaar in andere uitvoeringen.



Een cadeautje van chocolade kan alt i jd!

Maak zelf  je  eigen chocolaatjes met deze diy
f lesjes van Zuster Evie uit  Burgh-Haamstede.  
Een f lesje  vol  sprinkles,  beschikbaar in veel
verschi l lende kleuren,  samen met echte
melkchocoladecal lets van Cal lebaut.  

Smelt  heel  eenvoudig de chocolaatjes au bain
marie,  schep kleine rondjes chocola op
bakpapier en strooi  de sprinkles er  overheen.
 
Op de afbeelding de speciale paaseditie.  Ook
beschikbaar met etiket voor andere
gelegenheden.

Gepersonaliseerd etiket mogeli jk  vanaf 50 stuks.



Mis-matched Paassokken

In deze paassokken wil  je  gezien worden!  
Op de ene sok staan kleurri jke
paasafbeeldingen,  inclusief paashaas.De andere
staat vol  met paasmotiefjes zoals kuikentjes,
eit jes en kleine paashazen.  

Ook verkri jgbaar in andere thema's.

80% gekamde katoen,  17% polyamide,  3% elastan

Beschikbaar in de volgende maten:

35-38
39-42
43-46

LET OP:
Leverbaar vanaf 100 stuks



Met deze vrol i jk  gekleurde zaad 'bommetjes’  in
eierdoosje creëer je  een bloemen- en
voedselparadi js  voor bi jen en vl inders.  Gooi  de
bommetjes overal  waar je maar bloemen wilt :  in de
tuin,  op het balkon of een braakl iggend stukje
grond.

Wacht op de regen (of gebruik een gieter)  en na
een paar weken genieten j i j ,  de bi j  en de vl inders
van de meest kleurri jke bloemen. Gemaakt in
Nederland met biologische,  wi lde bloemzaden en
natuurl i jke klei ,  nutriënten en kleurpigmenten.

Een origineel  cadeautje,  geheel  in "paassti j l" .

Help vl inders en bi jen en breng kleur in jouw buurt!

LET OP:
Leverbaar vanaf 100 stuks.



Gepersonaliseerd etiket mogeli jk  vanaf 50 stuks.

Voor elke gelegenheid een passend cadeau!

Wat is  er  leuker dan je medewerkers verrassen
met een persoonli jk  cadeau? Met een op maat
gemaakt gepersonaliseerd etiket op een f les
bakmix naar keuze,  creeër je  makkel i jk  en snel  je
eigen unieke wens of boodschap.

Zo laat je  op een originele manier zien hoe
waardevol  en bi jzonder je medewerkers zi jn voor
jouw bedri jf .  

Op de afbeelding mix voor krentenbol len.
 
Ook verkri jgbaar in de volgende varianten:

Mix voor paprika-ui  brood
Mix voor brownies
Mix voor chocolademuffins



Goed voor jou
en goed voor de planeet.

Maak het verschil !



Hangtuintje met 2 verschi l lende bloemenmixen

Verticaal  tuinieren is  helemaal  hip!  Met dit
hangtuintje in een zakje creëer je  heel
gemakkeli jk  op het balkon of aan de schutting
een walhal la voor bi jen en vl inders.  

Het hangtuintje bevat aardetabletten en een
zakje zaadjes die duurzaam zi jn verpakt in
gerecyclede theezakken,  afkomstig uit  de
theepluk in India.  Deze zakken worden
gewoonli jk  gezien als  afval ,  maar kri jgen door
deze toepassing een tweede leven.  
Op de achterkant van het label  staan de
plantinstructies.  

Afmeting 24x14 cm.

Verkri jgbaar in de volgende variaties:

Mix voor vl inderbloemen
Mix voor bi jenbloemen



Vegan bakmixen in 5 verschi l lende smaken

De lekkerste cake of koekjes zonder eieren en
zuivel  maak je zelf  met deze kant en klare
bakmixen.  Je hebt geen mixer nodig en hoeft
maar maximaal  3  ingrediënten toe te voegen
zoals water,  boter,  en vers fruit  of  groente.  
Zo kan iedereen bakken met het al lerbeste en
lekkerste resultaat.

Perfect als  (brievenbus)geschenk.  

Verkri jgbaar in de volgende variaties:

Carrot cake
Coconut crunch cookies
Fudgy brownies
Chocolate chip cookies
Sweet bananabread



Waxinel ichtje van echte bi jenwas in hartvorm.

Een schattig kleinigheidje om je waardering te
uiten r ichting je medewerkers.  Het kaarsje
wordt gemaakt van 100% bi jenwas en is  met de
hand gegoten.  De bi jenwas is  meerdere keren
gereinigd en is  daardoor van hoge kwaliteit  en
helemaal  zuiver.

Omdat het een natuurproduct is  en de was bi j
iedere parti j  verschi lt ,  kunnen de kaarsjes in
kleur en geur onderl ing verschi l len.  

Ook beschikbaar in andere vormen.



Geschenkdoosje met 7 zaad "bommetjes" met
speciale s leeve voor de Dag van de Verpleging

Met deze vrol i jk  gekleurde "bommetjes" creëer je
een ware bloemenzee en voedselparadi js  voor
bi jen en vl inders.  Gooi  de bommetjes overal  waar
je maar bloemen wil .  Wacht op de regen (of
gebruik een gieter)  en na een paar weken genieten
j i j ,  de bi jen en de vl inders van de meest kleurri jke
bloemen. 
De giftbox past door de brievenbus.   

Een 100% Hollands product,  sociaal  geproduceerd
met biologische wilde bloemenzaden.

De uitvoering van de sleeve kan variëren.
Het doosje past door de brievenbus.

LET OP:
Leverbaar vanaf 100 stuks 



Op een speciale dag je medewerkers
verrassen met iets lekkers doe je met deze
overheerl i jke vani l lekoekjes.  Ze worden
versgebakken met de beste biologische
ingrediënten van lokale boeren.  

De koekjes worden met eetbare " inkt"
bedrukt met jouw eigen logo,  foto of tekst.
Toepasbaar voor ondenkbaar veel
gelegenheden.  De mogeli jkheden zi jn echt
eindeloos en daar denken we graag in mee.  

De koekjes worden individueel  en luchtdicht
verpakt in mil ieuvriendel i jke bioplastic
zakjes.  

Verkri jgbaar in de maten S,  M en L in ronde
of vierkante vorm. 

LET OP: 
leverbaar vanaf 50 stuks
.

Een persoonli jk  en uniek koekje



De keuze voor eerlĳke producten
zou vanzelfsprekend moeten zĳn.

Maak het verschil !



Themasokken

Wat is  er  leuker dan je medewerkers verrassen
met sokken die het beroep van de ontvanger
uitbeelden? Verzin maar een beroepsgroep en je
vindt er  de juiste sokken bi j .    
 
Op de afbeeldingen speciale mis-matched sokken
voor artsen,  verpleegkundigen en verloskundigen
of kraamverzorgenden.   
Beschikbaar in nog vele andere thema's.

80% gekamde katoen,  17% polyamide,  3% elastan

Beschikbaar in de volgende maten:

36-39
40-43
44-46



Lip balm voor iedere dag

Een verzorgende l ippenbalsem met als
belangri jkste ingrediënt biologische i l l ipe boter.
De ingrediënten in de l ip balm worden geoogst
door de lokale bevolking in het wilde regenwoud
van Borneo zonder het bos aan te tasten.  Door
te kiezen voor deze l ip balm help je mee de
ontbossing te stoppen.  
 
100% natuurl i jk ,  palmolievri j ,  niet op dieren
getest en vri j  van microplastics.

Verkri jgbaar in de volgende varianten:

Orange
Clove
Lemongrass mint
Cinnamon



Veelzi jdige dadeltreats

 
Een 100% puur tussendoortje met al leen maar
biologische ingrediënten.  Dat zi jn dadeltreats.

Gemaakt om het snackmomentje lekkerder en
gezonder te maken.  Vegan,  biologisch,  en
glutenvri j .  Boordevol  smaak,  voedzaam en
gezonde energie.  Een doosje bevat 6 treats.
De verpakking is  vol ledig recyclebaar.  

Verkri jgbaar in twee smaken:

cinnamaon-coconut:  met tropische speceri jen
crunchy cacao:  met cacao nibs.



Kweek je eigen fruit  en bloemen

De kweekzak is  gevuld met kokostabletten en
een zakje zaad.  De kweekinstructie staat op de
achterkant van het kaartlabel .

De pot is  duurzaam gemaakt van gebruikte en
afgedankte theezakken die worden gebruikt
ti jdens de theepluk in India.  Na de thee-oogst
worden de zakken vaak weggegooid of verbrand.
Door ze op deze manier te hergebruiken,  kri jgen
ze een tweede leven via een
werkgelegenheidsproject.  De prints op de
kweekzak kunnen onderl ing verschi l len
waardoor iedere zak uniek is .  
Let op:  het potje is  niet waterdicht.

Beschikbaar in de volgende variaties:

Tomaat
Aardbei
Klaproos
Zonnebloem



Zwarte thee Lady Grey met bergamotaroma en
korenbloem
Rooibosthee met sinaasappel  en kaneel
Groene thee met citrus en lemongrass

Zalig geurende thee verkregen uit  eerl i jke handel ,
samengesteld door Zuster Evie uit  Burgh-Haamstede.
Geschikt voor 10 potjes thee inclusief 10 theezakjes,  
verstopt in de f lessenhals.  

Verkri jgbaar in drie varianten:



De mooiste producten,  gefabriceerd
met respect en l iefde voor de

planeet.  Dat is  onze manier om de
aarde te bedanken voor al  het
moois dat  het te bieden heeft .  

Maak het verschil !



Thermosbeker 

Of je je  drankje nu warm of koud wilt  bewaren,
een goede reisbeker is  onmisbaar als  je  veel
onderweg bent.  En je bespaart ook nog eens
bergen wegwerpbekers.  Met deze thermosbeker
kies je dus bewust voor een duurzaam
alternatief.  
 
De thermosbeker heeft een elegante
vormgeving van RVS, heeft een uitneembaar
theezeefje en is  verkri jgbaar in 12 verschi l lende
kleuren.  

LET OP:
Leverbaar vanaf 15 stuks
Gepersonaliseerde bedrukking mogeli jk  vanaf 50 stuks.



Maak de lekkerste double choc muffins of
brownies met de diy mixen van Zuster Evie
uit  Burgh-Haamstede volgens de 
 instructie op de achterzi jde van de f les.  

Voldoende voor 10 tot 12 muffins.
Makkel i jk  om te maken,  heerl i jk  om op te
eten.  

Ook verkri jgbaar met stukjes stroopwafel .

Gepersonaliseerd etiket mogeli jk  vanaf 50 stuks.

DIY bakmixen in sti j lvol le f les



Lunchbag 

Deze opvouwbare lunchtas is  het perfecte
voorbeeld van duurzaamheid.  Ze worden
nameli jk gemaakt van gerecyclede koelkasten.
Er zit  een hoop plastic in koelkasten wat kan
worden hergebruikt om zo de hoeveelheid
plastic op de afvalberg te reduceren.  

De koeltas is  niet al leen handig,  maar ook sterk.   
Ideaal  voor een dagje weg of naar je  werk.  Is  je
lunch op,  dan vouw je hem makkeli jk  op tot een
plat pakketje.  

Eigen opdruk mogeli jk .

Afmetingen:  29 x 23 x 14 cm
Kleur:  gr i js

LET OP:
Leverbaar vanaf 100 stuks



Chocolade en dan niet op de manier zoals j i j  het
kent.  Maar chocolade die zo min mogeli jk  is
bewerkt om zo dicht mogeli jk  bi j  de natuur te
bl i jven en de originele en pure smaak van cacao
te serveren.

Met al leen biologische ingrediënten is  deze
chocolade ook nog eens geheel  vegan.  De
verpakking is  plasticvri j

Dé chocolade die een duurzame bi jdrage levert
aan het welzi jn van mens en planeet.

LET OP:
Repen (40 gram) leverbaar vanaf 100 stuks
Tabletten (70 gram) leverbaar vanaf 70 stuks

Reep vegan golden white Hazelnut Acerola
Reep raw vegan mlk chocolate Coconut Nibs
Reep raw vegan chocolate Almond Fig

Tablet raw vegan chocolate Blueberry &
hemp seed
Tablet raw vegan mlk chocolate caramel &
Seasalt



Kaarthouder

Deze houten kaarthouder wordt geleverd met
een vaasje en kaart,  maar zonder droogbloemen. 
De houder is  handgemaakt van duurzaam hout
en de kaart past in de smalle gleuf.  Door het
mooie,  strakke ontwerp is  het een echte
eyecatcher.  

Het setje past door de brievenbus.  



Maak het verschil !

Onze toekomst wordt gevormd 
door de keuzes van vandaag.



Gepersonaliseerd etiket mogeli jk  vanaf 50 stuks.  

Chocoladefondue

Chocoladefondue bl i jft  een gezel l ige
bezigheid voor jong en oud.  En helemaal  als
al le ingrediënten al  handig bi j  e lkaar zitten
in een sti j lvol le pot.  Een feestje voor
zoetekauwen!

Smelt de chocoladecal lets au bain marie in
een kommetje en het feest kan beginnen.

Inclusief prikkertjes en marshmallows.



Beter voor je haar én het mil ieu

Shampoobars in 3 variaties die je haar heerl i jk
reinigen en verzorgen en er  ook voor zorgen dat
de wereld een beetje schoner wordt.
De bars worden in Nederland met zorg
samengesteld met natuurl i jke ingrediënten en
worden duurzaam geproduceerd.  
Kortom, een goed en eerl i jk  product.

1 Bar vervangt 3 plastic f lessen.  

Verkri jgbaar in de volgende variaties:

Eucalyptus -  tea tree
Kokos
Aloë Vera -  komkommer

 



Koffie Special  Latte in de smaken Caramel en
Chocolate.   

Een origineel  diy f lesje,  samengesteld door
Zuster Evie uit  Burgh-Haamstede om zelf  je
eigen koffie te maken.  

Voldoende voor vier  glazen en ook heel  geschikt
als  i jskoffie.  Met een heerl i jke topping om op te
lepelen of erdoor te roeren.  

De receptuur staat op de achterkant van de
sleeve.

Koffie Special  Latte



Bloemenvaasje

Een basic bloemenvaasje wat zorgt voor een
gl imach in je interieur.  Gemaakt van tr iplex,
afkomstig uit  FSC gecertif iceerde duurzame
bossen.   

Doordat de houten delen plat worden
aangeleverd en je ze dus zelf  gemakkeli jk  in
elkaar schuift ,  past het geheel  in een
brievenbusdoosje.

Leverbaar in twee verschi l lende uitvoeringen.

Wordt geleverd inclusief vaasje en exclusief
droogbloemen.

Afmetingen blank vaasje:  105 x 105 x 195 mm
Afmetingen zwart vaasje:  183 x 82 x 70 mm



Kweepeer,  rozenbottel ,  wi lde passiebloem
Rozemari jn,  citroenmelisse,  t i jm
Rabarber,  zeevenkel ,  zeekraal
Vl ierbloesem, maarts vioolt je,  klaproos
Zwarte bes,  lavendel ,  roos
Duindoorn,  meidoorn,  sal ie

Verkri jgbaar in f lessen van 500 ml.  en 250 ml.  

Searoop is  een biologische homemade l imonade siroop uit  Zeeland op basis van vers geperste
biologische appels en kruiden uit  de duinen.  Heerl i jk  verfr issend met (bruis)  water,  in een
cocktai l  of  een mocktai l  en lekker als  dressing in een salade.  1  Fles bevat 500 ml.



Voor elke gelegenheid een passend
cadeau.  Dat is  zo geregeld met al

die waardevolle 
l ief-voor-de-aarde presentjes.  

Maak het verschil !



Geschenkverpakkingen met zaad "bommetjes"

Met deze vrol i jk  gekleurde "bommetjes" in
verschi l lende aantal len en
verpakkingsmogeli jkheden,  creëer je  een bloemen-
en voedselparadi js  voor bi jen en vl inders.  Gooi  de
bommetjes overal  waar je maar bloemen wilt :  in
de tuin,  op het balkon of een braakl iggend stukje
grond.

Wacht op de regen (of gebruik een gieter)  en na
een paar weken genieten j i j ,  de bi j  en de vl inders
van de meest kleurri jke bloemen. Gemaakt in
Nederland met biologische,  wi lde bloemzaden en
natuurl i jke klei ,  nutriënten en kleurpigmenten.

Een 100% Hollands product,  sociaal  geproduceerd.

LET OP:
Leverbaar vanaf 100 stuks 



Lavendel  -  l i la  zeep met gedroogde
lavendelbloemetjes
Gold Rose -  witte zeep met goudpatroon en roosje
Lovely Pink -  roze zeep met rozenblaadjes en
minigl itter

De zepen worden met zorg en aandacht met de hand
gemaakt met behulp van de traditionele
koudprocesmethode.  Hierdoor bl i jven de natuurl i jke
ingrediënten hun eigenschap behouden.  Omdat de
zepen handmatig worden gesneden,  kunnen er
onderl inge kleine verschi l len zi jn.  

Kan desgewenst voorzien worden van een wikkel  met
eigen logo.  

  

Handgemaakte zepen met gouden accenten,  
bloemen of bloemblaadjes

Houd er bi j  het bestel len van grote aantal len
rekening mee dat de zepen in het
productieproces 4 tot 6 weken nodig hebben 
om uit  te harden.  

Eén stuk zeep weegt ± 100 gram



Het Happy 2050 scenario -  a l les wat je kunt
doen voor een gelukkige wereld

Hoe creëren we een vei l ige,  stabiele wereld
waarin we elkaar een welgemeend happy 2050
kunnen wensen? Dat is  de vraag waarnaar
Babette Porcel i jn nieuwsgierig onderzoek deed.
Het happy 2050 scenario is  het resultaat;  een
compleet plan van aanpak voor een vei l ige
planeet,  een geïnspireerde crew, een integer
beleid,  eco-posit ieve productie zonder
verborgen impact,  een gezonde economie en
gel i jke kansen op welzi jn voor iedereen.

Babette diept deze fundamenten van geluk uit
en legt hun samenhang bloot.  Zo ontstaat een
helder overzicht van al les waarmee we aan de
slag kunnen voor een happy 2050.

Wij  zi jn de crew van de planeet en dit  is  ons
handboek.  Let’s  go!



Een diy bouwpakket om zelf  je  eigen bi jenhotel
te maken.  

Vol ledig gemaakt van duurzame, gerecyclede
materialen.  Ontwikkeld in samenwerking met de
Nederlandse Bi jenstichting om de bi jenpopulatie
een handje te helpen.  

De buitenzi jde is  voorzien van een natuurl i jke
coating waardoor hi j  op een beschutte plek goed
buiten kan hangen.  

Door de meegeleverde beschri jving heel
makkel i jk  in elkaar te zetten.  

B i jenhotel



Verzorgingsproducten van restafval

Sinaasappelschi l len en koffiedik.  Waarom zou je
dat weggooien als  er  nog zoveel  moois van te
maken valt?  Deze scrubs en shampoobars zi jn
gemaakt van pure ingrediënten zonder troep.  
De natuur kent nameli jk  geen verspi l l ing.
Sinaasappelschi l len en koffiedik hebben een
waardevol le functie in persoonli jke verzorging.  
 
Verkri jgbaar in de volgende variaties:

Scrub bar koffiedik en dennenolie
Scrub bar sinaasappelschi l
Shampoo bar sinaasappel  ol ie
Shampoo bar koffie ol ie



Maak het verschil !

Met zorgvuldig uitgekozen producten
helpen we je op weg naar een betere

wereld.  Kies voor duurzaam,
circulair,  lokaal ,  zero-waste en voor

minder voedselverspil l ing.



Tinkle-Alarm -  Een klein cadeautje met grote impact
 
Als je portemonnee door een zakkenrol ler  wordt
meegenomen, heeft dat veel  impact.  Naast het vele
regelwerk daarna,  zorgt de diefstal  vaak voor een
onvei l ig  gevoel .  

Tinkle-Alarm is  een uniek sieraad voor aan de tas,
portemonnee of mobiele telefoon wat preventief
werkt tegen diefstal .
De anti -diefstal  bel letjes zi jn samen met de pol it ie
ontwikkeld en onderzoek heeft uitgewezen dat het
nut van de alarmerende bel letjes al  vele malen is
bewezen.  Ze worden in Nederland met de hand
gemaakt door mensen die door omstandigheden
minder onderwijs  hebben gehad of door ziekte
nauweli jks een gewone baan kunnen kri jgen.  

Het Tinkle alarm wordt geleverd op een kaartje van
tomatenvezelpapier of jeans papier (gemaakt van
oude jeans)  en kan geheel  gepersonaliseerd worden
met logo en eigen tekst.  

Verkri jgbaar in de volgende uitvoeringen:
Tinkle Alarm basis  
Tinkle Alarm + gelukspopje 
Tinkle Alarm luxe 

LET OP:
Leverbaar vanaf 100 stuks 



time to momo -  Zeeland

Twee locals reisden maandenlang door de
al lermooiste provincie om de beste Zeeuwse tips
vast te leggen.  

Het resultaat is  een fantastisch naslagwerk.  
Geen standaardtips,  maar een reisgids boordevol
inspiratie met lekkere en levendige plekjes die je
laten zien dat je niet ver van huis hoeft te zi jn om
te genieten.  

Al leen al  daarom is  deze gids niet al leen geschikt
voor toeristen,  maar zeker ook een perfect
cadeautje als  je  in Zeeland woont of werkt.  

Je  zult  versteld staan van de originele adresjes!



Duurzame notebooks

Bijzonder originele notebooks met 100%
gerecycled papier waarvan 4 plantbare
vel len,  20 vel len duurzaam papier om te
bewaren en een plantbare kaft.  

De speciale papieren vel len van het
bloeipapier in dit  notebook kunnen
geplant worden in de aarde waarna er
vrol i jke veldbloemen of lekkere groente en
kruiden uit  groeien.  

Kies uit  een mix van veldbloemen of een
mix van groenten en kruiden.



Handzeep Ooh de Zeêpe is  een 100% natuurl i jke
en biologisch gecertif iceerde vloeibare zeep.
De geur is  opgebouwd uit  sandelhout,  menthol ,
rozemari jn en een vleugje Oosterschelde in de
vorm van Zeeuwse zeevenkel .

Desinfecterende handgel  voor schone ‘kl izzen’
(Zeeuws voor handen).

Zeeuws ruukwaeter,  een unisex eau de
cologne/aftershave in een transparant f lesje.

      Leverbaar vanaf 25 stuks.  €  7 ,40 

Het witte f lesje heeft een inhoud van 50 ml,  is
transparant geëtiketteerd en voorzien van een
halslabel .  Het label  wordt bevestigd met draad
van aangespoeld visnet.

 Leverbaar vanaf 25 stuks.  €  5 ,80 

      Pri js  per stuk € 12,40 

Alle ingrediënten zi jn 100% natuurl i jk  en van de
hoogste kwaliteit .  

Natuurl i jke verzorgingsproducten van Ooh de Zeê uit  Schouwen-Duiveland.

De naam Ooh de Zeê is  gebaseerd op de Zeeuwse uitroep bi j  het zien van de zee.  Het is  eveneens een
kwinkslag naar de legende waarin gesteld wordt dat Zeeland deels het decor was voor het Griekse
heldenverhaal  ‘Odysseus’  van Homerus.  
Een zal ig ruikend verhaal .



Met de groeipotloden van verantwoord hout
en een vul l ing van klei  hoef je nooit  meer
het stompje van je potlood weg te gooien.  

Door het stompje in een bloempotje met
aarde te zetten en water te geven,  groeien
er vanzelf  vrol i jke bloemen, verse kruiden
of lekkere groenten uit .  

Verkri jgbaar met vergeet-me-nietjes,
zonnebloem, madelief je,  anjer ,  t i jm,
cherrytomaatjes,  basi l icum, koriander of
sal ie.  

Imprint van eigen logo en maximaal  
5  woorden mogeli jk .

Groeipotlood met zaadjes



Maak het verschil !

Verandering begint 
met bewustwording.   



Key holder in de kleuren van gerecycled vi lt .

Al le key holders worden met veel  aandacht met
de hand vervaardigd in een sociale werkplaats
waar mensen wie lang in de bi jstand hebben
gezeten weer geholpen worden naar een
betaalde baan.  

Het vi lt  waarvan de sleutelhangers worden
gemaakt,  komt van oude witte
ziekenhuisuniformen,  oude legeruniformen,  oude
bedri jfskleding van de KLM en oude,  
niet gebruikte stoffen van IKEA.

Het geweven label  kan gepersonaliseerd worden
met eigen logo.

Gepersonaliseerd label  mogeli jk .



Wilder Land werkt samen met Nederlandse boeren door (on)kruiden in te zaaien op hun
akkerranden.  Van die (on)kruiden wordt vervolgens ongeloofl i jk  lekkere thee gemaakt die de
Nederlandse biodiversiteit  herstelt .  En. . .  hoe meer er  ingezaaid wordt,  hoe meer bi jen,  vogels
en vl inders terugkeren in Nederland.  Een prettige bi jkomstigheid.

Feeling fris  blend
Met

duizendblad,
zuring,

citroenmelisse,
kruizemunt,
korenbloem

Offl ine blend
Met

lindebloesem,
vl ierbloesem,

kamil le,
karwij ,

rozenblad

Off-Black blend
Met

wilgenroosje,
walnootblad,
korenbloem

Opkicker blend
Met

paardenbloemblad,
weegbree,

venkel ,
sal ie,

goudsbloem

(On)groen blend
Geen groene thee.

Maar hi j  doet er
wel  verrukkel i jk
veel  aan denken!

Met hennep,
paardenbloem,

heermoes,
goudsbloem

Verkri jgbaar in de volgende blends:



Een originele en duurzame manier om
medewerkers te bedanken in de vorm van een
wenskaart met bloemenzaadjes.  

Deze wenskaart van handgeschept papier met
daarin bloemenmixzaadjes belandt niet bi j  het
oud papier,  maar stop je in de aarde.

Geef je ze voldoende water,  dan komen
de kaarten vanzelf  tot bloei  en veranderen ze in
vrol i jke bossen bloemen of kruiden.

Plaats hier  eventueel  een persoonli jke wens.  

Bloeikaart met bloemenmixzaadjes

Eigen tekst op achterkant 
van de wenskaart is  mogeli jk .  



Een eerl i jk  en gezond snoepje uit  de natuur

De hakhoning in deze zakjes wordt gemaakt van
Nederlandse honing en is  ouderwets snoepgoed
dat al  s inds de Middeleeuwen gegeten wordt.  
Ook erg lekker in de thee.  Samen met het f lesje
thee van pagina 21 is  dit  een perfecte
combinatie.  

Verpakt in een kraft  blokbodemzakje met een
inhoud van 200 gram. 

Verkri jgbaar in de volgende smaken:

Ani js
Sinaasappel



Handboek voor een duurzamer voedselsysteem

Ongeveer één derde van de kl imaatbelasting
ontstaat door wat er  op ons bord l igt .  Een groot
deel  van al  dat voedsel  wereldwijd belandt ook
nog eens onnodig in de prul lenbak.  

De knop moet om: het is  hoog ti jd voor een
‘switch’  in hoe we ons eten zien en met voedsel
omgaan.  De Switch staat voor een food swap.  

Met de kennis en t ips uit  dit  boek kun je betere
keuzes maken en product X ‘switchen’  voor
product Y.  Zo maak je jouw eetpatroon stap
voor stap een beetje duurzamer.  Beter voor je
eigen gezondheid en beter voor de planeet



Fris  water met een smaakje

Een f les met heerl i jk  fr is  en gezond water met
gedroogd fruit  en kruiden om zelf  af  te maken.
Ideaal  voor op tafel  in de zomer of als  lekkere
dorstlesser tussendoor.

Te gebruiken als  fruitwater,  maar ook als
siroop.  

Verkri jgbaar in de volgende smaken:

Framboos -  citroenverbena
Ananas -  munt



Getoonde afbeeldingen zi jn impressies en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Kleuren op een foto kunnen soms anders overkomen dan de werkel i jkheid.  Kleine
afwijkingen zi jn daardoor mogeli jk .
Omdat wij  a l leen met kleine zelfstandigen werken,  geldt voor al le  pakketten en
artikelen:  zo lang de voorraad strekt.  Mocht een gewenst artikel  niet meer voorradig
zi jn,  zul len we alt i jd op zoek gaan naar een vergel i jkbaar alternatief.  
Wij  kopen onze producten zo veel  als  mogeli jk  rechtstreeks in bi j  de maker waardoor
eerl i jke pri jzen zi jn gegarandeerd.
Al  onze pakketten worden in overleg op maat samengesteld.  Dat kan voor ieder budget
en zelfs al  vanaf één product.  Omdat geen product hetzelfde is ,  kunnen -  afhankel i jk
van de productkeuze en eventuele tussenti jdse pri jswijzigingen-  pri jzen variëren.  
Typ-  en spelfouten voorbehouden.  Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden
ontleend.
Geheel  vr i jbl i jvend en zonder verpl ichting wordt op aanvraag een offerte uitgebracht.  
Betal ing zal  plaatsvinden via een factuur.  Het factuurbedrag dient binnen de gestelde
betal ingstermijn te worden overgeboekt.  Te late betal ing kan de levering vertragen.
Eventuele bezorgkosten zi jn afhankel i jk  van de grootte van de bestel l ing en de
gewenste levermethode.
Wij  zul len onze uiterste best doen om de geschenken aan te leveren op de afgesproken
datum. Maar door weer en verkeersomstandigheden kunnen wij  dit  niet 100%
garanderen.
Pakketten geleverd op pal lets,  worden op de begane grond afgeleverd tot over de
eerste drempel .
Ons advies:  Laat de bestel l ing enkele dagen voordat de presentjes worden uitgedeeld
binnenkomen.

EEN PAAR WEETJES:





Volg Puursaam dan op Instagram of LinkedIn 

of neem rechtstreeks contact op met Mariëlle via

marielle@puursaam.nl.

 

www.puursaam.nl

NOG MEER INSPIRATIE?

https://www.instagram.com/puursaam/
https://www.linkedin.com/company/77613968/admin/
mailto://marielle@puursaam.nl
http://www.puursaam.nl/

