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Nieuwsbrief 
 

Goed nieuws! 

Wij hebben van Amanda Bruns namens de RSD de Liemers een 

samenwerkingsovereenkomst overhandigt gekregen. Wij zijn nu ook trots LEON-Partner. 

Door deze mooie samenwerking kan Leer Werkbedrijf Uniek voor de RSD de Liemers 

"Unieke" trajecten aanbieden binnen LEON (Leer- en OntwikkelNetwerk). 

Voor meer informatie over Leer Werkbedrijf Uniek:  

https://www.leerwerkbedrijfuniek.nl/ 

 

Nieuwe verkooppunten 

Afgelopen tijd hebben wij nieuwe verkooppunten erbij gekregen en we zouden jullie graag willen laten weten wie dit zijn:  

• De Jamin in Apeldoorn 

• Bakker Hilvers  

• Koffiebranderij Peeze  
• Brödje Didam  

• Thoen & Thans 

• Groenrijk Zevenaar   

• Boodschappen lokaal 

• Intratuin Duiven   
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Lekker sociaal  

De leerlingen van de Pantarijn in Wageningen gaan als schoolproject 

onze sociale stroopwafels binnenkort verkopen in hun eigen winkel. 

Kado lokaal is de leerwinkel van het Pantarijn Praktijkonderwijs en 

Zideris. Bij Kado lokaal kunt u terecht voor lokale streekproducten en 

cadeautjes, met ieder product een eigen verhaal’ 

 

 

Even kennismaken 
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Ik ben Indy Simon en ben 18 jaar oud.  

Ik doe de opleiding marketing en communicatie op het Rijn IJssel 

college in Arnhem en loop stage bij Stroopwafel Uniek. Een van mijn 

opdrachten is dat ik een Marketing-/communicatie probleem ga op 

lossen. Dit doe ik doormiddel van een Marketing en Communicatie 

actie te bedenken en promotiemateriaal te ontwikkelen.  

Ik ben blij dat ik bij Stroopwafel Uniek de kans heb gekregen om 

stage te kunnen lopen. Er is binnen Stroopwafel Uniek namelijk een 

rustige, productieve en leuke sfeer.  Ik wil Niels, Mandy en alle 

medewerkers bedanken voor de leuke stage plek en de ervaringen 

die ik tot nu al heb gekregen. 

Ik ben Sam en loop stage bij Stroopwafel Uniek. 

De opleiding die ik volg is maatschappelijke zorg begeleiding van 

specifieke doelgroepen op het Rijn IJssel college 

Een van de werkzaamheden die ik hier uitvoer is het begeleiden van 

de werknemers op de werkvloer en help hun bij het zoeken naar hun 

eigen kwaliteiten en ambities. 
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Nieuwe website 

Sinds kort heeft Stroopwafel Uniek haar website vernieuwd. De website is socialer geworden, doordat Stroopwafel Uniek 

de samenwerking met Leer Werkbedrijf heel erg belangrijk vindt en deze daarom nog centraler op de website heeft gezet. 

Ook staat op de website van Stroopwafel Uniek een nieuwe bedrijfsfilm waarin je goed kan zien hoe de stroopwafels 

worden geproduceerd. Ook hoor je in de bedrijfsfilm meer over het bedrijf zelf, hoe het bedrijf tot stand is gekomen en de 

achtergrond van Stroopwafel Uniek. De informatie die nu op de website 

van Stroopwafel Uniek staat is allemaal relevant voor de doelgroep van 

Stroopwafel Uniek. 

 

 

 

 

 

 

Vakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u namens team Stroopwafel Uniek een hele fijne zomer toe! 
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