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even voorstellen...

Jeroen & Marloes
Beide komen uit een boerenfamilie uit Raalte die  

producten uit de regio hoog in het vaandel hebben 
staan. Ze zijn gewend om van huis uit goed te eten met 
pure producten van lokale boeren & telers en uit eigen  

moestuin. Het is ze dus met de paplepel ingegoten.

Ze kozen ervoor hun dromen waar te maken met  
De Buurman VersLokaal en de bijbehorende  

MaaltijdBox. Zo konden ze hun ideaalbeeld voor een  
gezonde, korte en vertrouwde voedselketen  

samenvoegen in een unique concept:  
De Buurman.

“Wij weten als geen ander hoe belangrijk gezond en  
gevarieerd eten is. Voeding is de basis van onze  

gezondheid en wij weten dat (h)eerlijk eten niet van ver 
hoeft te komen. Als de producent of teler een eerlijke prijs 

ontvangt voor zijn product, dan kan hij zich blijven  
ontwikkelen en verduurzamen. In ruil hiervoor krijgt de 

consument een smaakvol, eerlijk & puur product”

Jeroen & Marloes Stegeman



Hoe kunnen wij het verschil maken?

Een gemiddelde maaltijd in Nederland legt bijna  

30.000 km af voordat het bij ons op tafel komt.  

Wat een verspilling van energie, tijd, geld en  

gezond & vers voedsel!

In Nederland kunnen we voor een groot deel  

zelfvoorzienend leven, zodat wij niet overgeleverd  

zijn aan de wereldmarkten en grootmachten.  

Hierdoor zijn wij minder kwetsbaar en kunnen wij  

onze boeren een eerlijke prijs bieden.

Korte ketens, betekent ook korte lijnen tussen boer en 

burger. Vraag en aanbod van vers & gezond voedsel  

kunnen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor  

we gebruik kunnen maken van ons mooie  

voedselrijke kikkerlandje.

Laten wij het goede voorbeeld 
geven en samen naar een  
betere wereld toe werken. 



ambities & idealen

Door middel van onze VersLokalen en onze  

MaaltijdBox proberen wij de bewustwording van  

gezond en vertrouwd eten te vergroten bij particulieren  

én bedrijven. 

 

Dit doen wij door zoveel mogelijk gebruik te maken van 

de korte voedselketen en verse maaltijden & lunches in 

eigen keuken te bereiden met gekwalificeerd personeel.

We werken nauw samen met voedingsdeskundigen,  

diëtisten en vakkkundige koks, zodat wij voor 100%  

achter onze producten kunnen staan.

Naast onze fysieke VersLokalen zetten wij online  

middelen in, zodat ons ideaal een zo groot mogelijk 

draagvlak krijgt. Bouw met ons mee door te kiezen voor 

producten van Lokale Helden en te genieten van gezond 

en lekker voedsel van onze prachtige planeet.  

 
 

Waar hard gewerkt  
wordt, moet goed  
gegeten worden ;) 



onze lokale helden

Ons ideaal en ons verhaal, kunnen we mogelijk maken 

dankzij onze Lokale Helden. Wat zijn we daar trots op!

Zij geloven allemaal, net als ons, dat eerlijke en pure  

producten de basis zijn voor een gezond lichaam. 

 

Met hart & ziel werken zij aan (h)eerlijke producten  

waar wij van mogen genieten. En laten we dat  

blijven doen, want door onze afname kunnen zij zich 

blijven ontwikkelen, innoveren en verduurzamen. 

 

Goed voor ons én voor de natuur. 



Bedrijfscatering

Bedrijfsrestaurant

Zorg goed voor je personeel, door een gezond,  

gevarieerd en uitgebreid assortiment aan te bieden.  

Door het uit te besteden aan De Buurman zorg jij voor  

sustainable bedrijfscatering. Zo geef je het goede  

voorbeeld en blijft iedereen fit en energiek. 

 

Bezorging lunch / maaltijden / borrelplanken 

Wij bezorgen je graag (h)eerlijke ontbijt,  

lunches, maaltijden en borrelplanken op locatie.

In eigen keuken worden dagelijks (h)eerlijke verse 

lunches bereid. Denk hierbij aan belegde broodjes, goed 

gevulde wraps, soep, maaltijdsalades, fruitsalades,  

groentesalades, sap en zuivel. Alles in overleg.

 

Voor de late werkers verzorgen wij ook verse  

avondmaaltijden. In eigen keuken bereid.

Laat je verrassen met  
pure & lokale producten :)



online catering
 

Iets te vieren? Een online meeting? Of sluit je de  

werkweek af met een gezellige online VRIJMIBO?

Redenen genoeg om elkaar online te  

ontmoeten met een thuisbezorgde  

ontbijt / lunch / hight tea / borrel / diner box.  

Uit ervaring weten wij dat dit gebaar enorm  

gewaardeerd wordt ;)

Wij denken graag met je mee om een gepaste  

Box met (h)eerlijke producten van  

Lokale Helden samen te stellen of een  

bijzonder lekker 2 tot 6 gangen diner te  

bereiden in onze eigen keuken.

Wij bezorgen door heel Nederland.



(thuis)werkfruit
 

Arbeidsvitaminen 

Wekelijks bezorgen we heerlijk vers fruit bij  

bedrijven of bij personeel thuis.  

Zoveel mogelijk van onze Lokale Helden.

Werkfruit van De Buurman is maatwerk en  

bijzonder betaalbaar.  

Samen kijken we naar jouw wensen!  

Wil je uitsluitend lokaal fruit, of ook vruchten zoals 

bananen en sinaasappels? Wil je noten of   

snoeptomaatjes toevoegen?  

Alles is mogelijk ;)



maaltijdbox collectief
 

Ook thuis een gezonde maaltijd op tafel. 

Stimuleer jouw personeel om gezond te eten  

met onze MaaltijdBox. 

 

De recepten zijn samengesteld door een  

voedingsdeskundige en de verse producten kopen 

wij zoveel mogelijk in bij onze Lokale Helden. 

Ieder bedrijf kan de MaaltijdBox als collectief aanbieden, 

zonder kosten te maken.  

Werknemers kunnen privé met een kortingscode een 

eigen account aanmaken en hun kalender  

per week op groen zetten.  

De MaaltijdBox wordt dan iedere week op je  

(thuis)werkplek afgeleverd. Voor ons een kleine moeite, 

voor jou een groot plezier! 

 
Win-win-situatie! 



fruitmanden
 

De Fruitman is onderdeel van De Buurman.

Bij De Fruitman kun je heel eenvoudig een  

smakelijke en orginele fruitmand bestellen.  

Fruitman bezorgt de fruitmand vervolgens  

op elk gewenst adres in Nederland.  

 

Mét gratis een leuke kaart voor jouw  

persoonlijke boodschap. 

www.defruitman.nl



relatiegeschenken
 

Een mooi gebaar.

Een bedankje, een blijk van waardering,  

een verjaardagscadeau, een afscheid...  

Genoeg redenen om werknemers en zakelijke relaties  

blij te maken met mooie kwaliteitsproducten. 

 

De Buurman helpt je graag met een goed advies voor 

een passend geschenk.

Een goed advies is het  
halve werk ;)



kerstpakketten
 

Producten uit jouw regio.

Verras jouw personeel met een regionaal Kerstpakket. 

Hiermee steun je niet alleen Lokale Helden, maar werk je 

ook mee aan de korte voedselketen. 

Wij denken graag met je mee om een passend  

pakket samen te stellen. 

Een mooie kerstgedachte  
om samen naar een betere  

wereld toe te werken...



vega & vegan / allergenen
 

VEGA & VEGAN

In de afgelopen jaren is het aantal mensen die kiezen 

voor VEGA en VEGAN verdubbeld. Ook wij zien bij  

De Buurman een stijgende lijn van mensen die  

hier voor kiezen.

Sommigen maken hun keuze vanwege hun gezondheid, 

anderen voor de liefde voor dieren en weer anderen om 

een steentje bij te dragen aan een beter klimaat.  

Persoonlijke en bewuste keuzes die wij respecteren.

Om aan alle persoonlijke wensen te kunnen voldoen, 

hebben wij ons assortiment hierop aangepast. 

 

Allergenen

Ons gekwalificeerd personeel kan u adviseren over  

allergenen in onze producten.



zakelijk lunchen
 

In ons Verslokaal in het Centrum van Zwolle hebben wij 

(h)eerlijke lunchgerechten op de kaart gezet.

Varierend van ‘dikke boterhammen’ tot  

‘luxe maaltijdsalades’ en huisgemaakte soep.

Alles vers bereid in eigen keuken.

 

Geniet van deze bijzonder lekkere gerechten en neem 

plaats op ons terras of binnen in ons VersLokaal.

Vispoortenplas 4, Zwolle

T. 038-3031005

zwolle@debuurman.nu

www.debuurman.nu

Laat je het liever bezorgen? Kan ook!

Reserveer alvast een tafeltje ;)
of geef je bestelling door!



gratis lunchbon
 

Wij willen graag met jou kennismaken! 

Daarom nodigen we je uit om met deze  

lunchbon twv 10,- euro* te genieten van onze  

smakelijke Lokale lunchgerechten aan de  

Vispoortenplas 4, in Zwolle.

LUNCHBON

VersLokaal De Buurman Zwolle Centrum
Vispoortenplas 4  -  8011 TH Zwolle

038-3031005  -  zwolle@debuurman.nu  -  www.debuurman.nu

Reserveer alvast een tafeltje!

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail*

* Wij houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief.  
* Maximaal 1 bon per klant.





vergeet nooit meer een verjaardag ;)
 

Je herkent het vast wel... 

Er achter komen dat er iemand jarig was...

datum / naam

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

Tip: Mail jouw verjaardagskalender naar  

zwolle@debuurman.nu  

dan zorgen wij voor een passend cadeautje :)



Een (h)eerlijk en vertrouwd voedselsysteem  

is ons ideaal, maar dat kunnen we niet alleen...  

Bouw met ons mee en geniet.

www.debuurman.nu

GEDRUKT OP 
GERECYCLED 
PAPIER


