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De Breugems BrouwerijDe Breugems BrouwerijDe Breugems BrouwerijDe Breugems Brouwerij    

Stichting Breugems Brouwerij is een ambachtelijke 

microbrouwerij van speciaalbier met een proeflokaal en een 

winkel. Het karakter van deze brouwerij is uniek vanwege de 

dubbele doelstelling. Naast een commerciële is dit ook een 

sociale doelstelling. Het brouwproces vindt plaats met 

medewerking van mensen met een makke. Zij hebben een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen bieden we in 

onze brouwerij werkgelegenheid, dagbesteding of re"

 

BinnenBinnenBinnenBinnenkort geopend!kort geopend!kort geopend!kort geopend!    

Na jaren van voorbereiding is de verbouwing gestart van de 

nieuwe locatie aan de Dam 18 te Zaandam. Je kunt nu op de 

hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de Breugems 

Brouwerij door je aan te melden voor de nieuwsbrief. 

 

Geef je op door een email te sturen aan: 

contact@breugemsbrouwerij.nl. 

 

Nieuwe bouwplatenNieuwe bouwplatenNieuwe bouwplatenNieuwe bouwplaten    

Indien je je opgeeft voor de nieuwsbrief ontvang je regelmatig

gratis, een nieuwe Breugems bouwplaat! We hebben diverse 

bouwplaten gemaakt met uiteenlopende onderwerpen.

allemaal. 
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1: VW bus 
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Vouw instructie (NL)Vouw instructie (NL)Vouw instructie (NL)Vouw instructie (NL)     

1. Knip het model netjes langs de randjes uit; 

2. Vouw de dakrand naar binnen; 

3. Knip het model in op de aangegeven plaatsen; 

4. Haak de bumpers achter de net aangebrachte inkepingen;

(lijm is niet nodig) 

5. Lijm de onderkant aan elkaar. 

 

Folding instructionFolding instructionFolding instructionFolding instructionssss    (ENG)(ENG)(ENG)(ENG)    

1. Cut out the model; 

2. Fold the roof inwards; 

3. Cut the model on the marked places; 

4. Hook the fenders behind the cutouts; 

(glue is not necessary)  

5. Glue the bottom of the model. 

 

Bau anleitungBau anleitungBau anleitungBau anleitung    (D)(D)(D)(D)    

1. Schnitt das Modell ordentlich; 

2. Falten das Dach innerhalb; 

3. Schnitt auf die angegeben platz; 

4. Haken die Stoßstange hinten die schnitt; 

(ohne Leim) 

5. Leim die Unterseite von das Modell. 
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