


WIE  ZIJN DE HOUTISTEN?

De Houtisten is een dagbestedingsgroep binnen Ipse 
de bruggen die vrijwel alle projecten aanpakt waarbij de 
super enthousiaste medewerkers met een verstandelijke 
beperking onder leiding van vakkrachten een prachtig 
eindresultaat weet neer te zetten.

Van vogelhuisje tot loungebank, van wijnkistje tot 
wastafelkast en van telefoonstandaard tot 
eetkamertafel, niks te gek! Geef je ogen goed de kost 
in deze catalogus en krijg een indruk van wat we zoal 
maken!

DE HOUTISTEN

voor onze productprijzen kunt u altijd 
vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon/ mail/ whatsapp



Deze koptelefoonhouder 
is ontworpen om plat 
verpakt te kunnen worden 
zodat hij bijvoorbeeld 
gemakkelijk in een winkel 
kan worden opgehangen 
of kan worden verstuurd 
als brievenbuspakketje. 
De koptelefoonhouder 
kan voorzien worden van 
bijvoorbeeld een eigen 
logo of QR-code. 

Ook is het mogelijk om 
bijvoorbeeld de voet in 
een kleur naar wens te 
laten schilderen zodat 
dit precies bij je bedrijf 
of huisstijl past.  Onze 
medewerkers maken 
dit product helemaal 
zelfstandig voor je in orde.

KOPTELEFOONHOUDER

voor onze productprijzen kunt u altijd 
vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon/ mail/ whatsapp



Ook dit is een product dat is 
ontworpen om plat verpakt te kunnen worden. 
De standaard is helemaal te personaliseren 

en kan in meerdere houtsoorten worden 
uitgevoerd. De zwaluwstaartverbinding zorgt 

voor stevigheid en maakt het product 
helemaal af

TELEFOONSTANDAARD BOUWPAKKET   VOGELHUISJE

Dit bouwpakket is ontworpen om als
 lesmateriaal te worden ingezet op basisscholen. 
Het pakket wordt bij ons kant en klaar gemaakt en 
voorzien van alle benodigdheden zoals spijkers, 
schroeven en dakleer zodat het vogelhuisje door 

kinderen in elkaar kan worden gezet. 
Voor dit pakket wordt gebruik gemaakt van 
de houtsoort Douglas vanwege de hoge 

duurzaamheid. 



Bierkistje vogelhuisje en wijnkistje
Dit is een op maat ontworpen bierkistje voor 
een brouwerij. Wanneer het bier op is en de 
verpakking over, dan kan deze worden gebruikt 
als nestkastje. Ook het wijnkistje is een product 
dat helemaal naar wens is aan te passen 
en door onze medewerkers met liefde voor 
je wordt gemaakt. Uiteraard is het mogelijk 
om drankverpakkingen voor bijvoorbeeld 
relatiegeschenken helemaal naar wens te 
ontwerpen en maken. Hiervoor kun je altijd 

contact met ons opnemen.

BIERKISTJE VOGELHUISJE  & WIJNKISTJE

voor onze productprijzen kunt u altijd 
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Naast geschenkverpakkingen voor dranken mag 
een dienblad natuurlijk niet ontbreken! Onze 
medewerkers maken deze naar wens en op maat, 
of natuurlijk gewoon in onze standaardafmeting 
van circa dertig bij veertig centimeter.  Ook dit 
dienblad kan voorzien worden van bijvoorbeeld 
een foto of een persoonlijke boodschap. Dit is 
natuurlijk bij uitstek hét cadeau voor bijvoorbeeld 

een jubileum, bruiloft of feestdag!

DIENBLAD

Dit handige kratje wordt door onze medewerkers 
met zorg gemaakt zodat je er bijvoorbeeld 
je favoriete tijdschriften, platencollectie of 
speelgoed in kunt opbergen. Uiteraard zijn de 
afmetingen aan te passen en indien gewenst 
en kunnen kleuren of materialen ook worden 
veranderd. Bij deze uitvoering is onbehandeld 
populieren multiplex gebruikt. Ook kan hier een 

bijpassend deksel bij worden geleverd.

KRATJE



LOOPFIETS

De medewerkers van de 
houtbewerking zorgen dat 
alle producten met de grootst 
mogelijke zorg en aandacht 
worden vervaardigd. De vraag 
is nooit óf iets gemaakt kan 
worden, maar hoe. Tijdens het 
maken van de producten, of het 
nu om nieuwe of bestaande 
producten gaat, wordt altijd 
gekeken naar hoe onze 
medewerkers hierin zo goed 
mogelijk kunnen participeren. 
Zo worden bijvoorbeeld mallen 
vervaardigd zodat producten 
in serie kunnen worden 
vervaardigd, of zodat er veilig 
met bepaalde machines kan 
worden gewerkt. Hierin wordt 
altijd gezocht naar een manier 
waarop de medewerker zo 
zelfstandig mogelijk aan het 
werk kan.

Met aandacht gemaakt



Ben je op zoek naar een cadeautje voor je kleine 
prinses of prins? Uiteraard hebben wij daar de 
oplossing voor! Laat een mooie prinsessen of 
prinsenstoel maken door onze medewerkers! 
Deze stoel is ook verkrijgbaar als kasteelstoel 
met kantelen in plaats van een kroon en kan 
worden voorzien van de naam van je prins of 
prinses! De stoel is in de kleur naar wens te 

krijgen.

PRINSEN OF PRINSESSEN STOEL

voor onze productprijzen kunt u altijd 
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Wat is er nu 
mooier dan je 
eigen keuken 
als je klein bent? 
Hierin bakt je 
kind de lekkerste 
taarten en kookt 
de lekkerste 
maaltijden in een 
handomdraai. De 
mogelijkheden 
zijn eindeloos! 
Het fornuis is 
vervaardigd van 
berken multiplex 
en leverbaar in 
een van onze 
standaardkleuren. 
Onze 
medewerkers 
maken dit
 product met de 
grootste precisie.

FORNUIS

Dit is één van de topproducten uit onze 
collectie. Dit loopfietsje wordt met grote 
zorgvuldigheid voor je gemaakt en is in een 
aantal standaardkleuren leverbaar. Het 
fietsje is CE gekeurd. Dit is natuurlijk een 

fantastisch product om cadeau te doen!

LOOPFIETS



We maken deze mooie authentieke krukjes met 
pen en gat verbinding van ruwe delen Vuren. Het 
hout wordt stap voor stap gezaagd, geschuurd, 
gefreesd, geboord en geschilderd. Dit is één 
van de producten waarbij erg veel verschillende 
bewerkingen komen kijken die zelfstandig door 
onze medewerkers worden uitgevoerd. Dit 
product is ook onbehandeld verkrijgbaar en 
kleuren zijn naar wens en smaak aan te passen. 
Mooi om als bijzettafel te gebruiken, of natuurlijk 

gewoon om op te zitten.

RUSTIEK MELKKRUKJE
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Deze rustieke bijzettafel is hét product om 
je interieur compleet te maken. Gebruik hem 
bijvoorbeeld om je planten op te zetten of 
gebruik hem als nachtkastje. Het tafeltje wordt 
door onze medewerkers gemaakt van massief 
vuren en wordt voorzien van een kleur naar 
wens. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om 

hem onbehandeld te laten.

BIJZETTAFEL
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Naast het melkkrukje wat hier gelijkenissen mee 
vertoont, maken we dit bankje. Ook dit bankje 
is voorzien van pen en gat verbindingen en in 
kleuren naar wens te maken. Op de afbeelding 
zie je het bankje wanneer deze niet behandeld 
wordt. Onze medewerkers boren, zagen, frezen 
en schuren en maken zelfs de deuvels voor de 
verbindingen uit ruwe delen vuren om tot dit 

topproduct te komen!

RUSTIEK BANKJE

voor onze productprijzen kunt u altijd 
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