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Als evenementencateraar hebben wij een breed netwerk en een groot 

publiekelijk bereik tijdens evenementen. Deze mensen proberen wij 

met onze activiteiten te inspireren, motiveren en stimuleren.

WAT WILLEN WE JE VERTELLEN? 

De producten die wij in ons assortiment hebben, associeer je misschien niet direct met ge-

zonde voeding. Toch bieden wij onze producten op een zo verantwoord mogelijke wijze aan. 

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen proberen we zoveel mogelijk rekening 

te houden met de natuur, het milieu en het klimaat. Dit geldt zowel voor de producten die 

wij verkopen als voor onze bedrijfsvoering of de samenwerkingen die we aangaan.

Deze overtuiging is voor ons zó belangrijk, zo’n wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoe-

ring, dat we het graag met je delen.

ÉN DE LEKKERSTE!



Wij verkopen de groenste snacks van Nederland. Om dat waar te maken hebben we  

De Tien van De Timp opgesteld: Tien acties die zorgen voor een beter en gezonder milieu 

en klimaat. Tien handelingen op weg naar compleet off the grid.

Wij verkopen de groenste snacks van 

Nederland. Om dat waar te maken heb-

ben we De Tien van De Timp opgesteld: 

Tien acties die zorgen voor een beter en 

gezonder milieu en klimaat. Tien handel-

ingen op weg naar compleet off the grid.

2 31 WIJ RIJDEN OP 
BIODIESEL 

Deze diesel is gemaakt van 

door ons gebruikte frituurolie.

WIJ STAAN ZO DICHT 
MOGELIJK BIJ ONZE  
LEVERANCIERS 

We weten de herkomst van ons vlees, 

we weten waar de aardappels vandaan 

komen en dat de juiste ingrediënten 

worden gebruikt.

WIJ WERKEN  
SAMEN MET LOKALE 
PARTNERS 

Verminderde uitstoot door in de 

omgeving in te kopen en duurzaam 

omgaan met onze omgeving.

De 10 van 
de tIMP

TIEN BELOFTES 

DIE WE WAARMAKEN
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AL ONZE PRODUCTEN 
WORDEN GEBAKKEN 
IN 100% ZONNE- 
BLOEMOLIE.  

Dus geen frituurvet. Frituurolie is rijk 

aan goede onverzadigde vetten en be-

vat weinig transvetzuren.

WIJ STAAN OPEN 
VOOR VERANDERING 

Bij onze productinnovatie staan we 

open voor verandering en vervanging: 

als eerste evenementencateraar van 

Nederland hebben we een Zeewierbur-

ger ontwikkeld, er zijn evenementen 

waar bezoekers zelf hun frites kunnen 

schillen en snijden en met dank aan 

onze Syrische medewerkers hebben 

we Syrische snacks aan ons assorti-

ment kunnen toevoegen.  

WIJ GELOVEN IN 
DUURZAAMHEID 

Wij gaan langetermijninvesterin-

gen aan met ons personeel en 

onze leveranciers.

De 10 van 
de tIMP

TIEN BELOFTES 

DIE WE WAARMAKEN
WIJ KIJKEN EERST 
NAAR ONSZELF 

Wij wekken stroom op met zon-

nepanelen en gebruiken een 

warmtepomp. Daarnaast zijn we 

zijn compleet aardgasvrij op ons 

hoofdkantoor in Zieuwent.
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De 10 van 
de tIMP

TIEN BELOFTES 

DIE WE WAARMAKEN

WIJ GELOVEN IN 
VERBETERING VAN 
DE KWALITEIT VAN 
ONS ETEN 

Dit bewijzen we door te investeren 

in grondstoffen, bewerking en  

proces.

ONZE MEDEWERKERS 
ZIJN ONS GROOTSTE 
GOED 

We zorgen voor de balans tussen 

privé en werk. Daarnaast mogen alle 

medewerkers met korting sporten, 

volgen ze regelmatig cursussen en 

organiseren we vaak teamuitjes. Wij 

waarderen de inzet van onze colle-

ga’s. De meeste mensen zijn dan ook 

al jaren bij ons werkzaam.

WIJ HEBBEN DE 
GROENTAINER 
ONTWIKKELD 

De Groentainer is een zelfvoor-

zienende snackwagen gemaakt 

van een zeecontainer en voor-

zien van onder andere zonne-

panelen en gebruikte accu’s 

van hybride voertuigen voor de 

stroomopwekking.
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Wij werken toe naar een onderneming waarin gezondheid en kwaliteit 

hand in hand met elkaar gaan met oog voor natuur en milieu.

Wil je meer weten over hoe wij dat doen?

GEZONDHEID & KWALITEIT 

Al onze producten worden gebakken in 100% zonnebloemolie. Deze frituurolie past in een 

verantwoorde bedrijfsvoering omdat het rijk is aan goede onverzadigde vetten en weinig 

transvetzuren bevat. 

Wij filteren onze olie met een drie-staps-oliefiltering. Dit Triple Filtration System is ontwik-

keld door onze ovenbouwer Florigo en zorgt ervoor dat de olie langer houdbaar blijft, beter 

smaakt en beter is voor de gezondheid. Wij kunnen onze frituurolie zelf beoordelen met 

onze professionele olietesters. Als de frituurolie uiteindelijk niet meer bruikbaar is voor con-

sumptie, laten we het verwerken tot biodiesel. 



lekker
Lokaal

VASTE LEVERANCIERS

Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk met vaste leveranciers te werken.

Niet alleen goed voor de maatschappelijke betrokkenheid met onze omgeving; het hebben 

van vaste leveranciers leidt tot een intensievere samenwerking, hogere kwaliteit en hogere 

betrouwbaarheid. Ook proberen we de voedselkilometers tot een minimum te beperken door 

onze producten zoveel mogelijk in eigen regio te kopen. 85% van de leveranciers waar wij op 

dit moment mee samenwerken bevindt zich binnen een straal van 20 km van onze locatie.

85% UIT DE REGIO.

Lekker
Lokaal
 van de  boer  

u i t  de  buurt



bijzonder
Lokaal

LOKALE GERECHTEN EN SNACKS

De evenementenmarkt verandert. De vraag naar pure, duurzame en gezonde producten neemt 

toe. Een verantwoordere keuze, ecologisch en biologisch vlees van dieren die een goed leven 

hebben gehad. Mooie en lekkere producten. Vlees waar we de herkomst van weten en dat uit 

onze omgeving komt zodat de CO2-uitstoot verminderd wordt.

STREEKBURGER

Onze biologische streekburger is hier een goed voorbeeld van. Het vlees dat voor deze burgers 

gebruikt wordt is afkomstig van Ekoboerderij Arink uit Lievelde. De familie Arink volgt zoveel 

mogelijk een natuurlijk systeem. Ze werken geheel antibiotica-vrij, waardoor zij kunnen garande-

ren dat het vlees vrij is van residuen. De oppervlakte van het land en de veestapel zijn in goede 

balans; er is genoeg mest voor het land en van dit land kunnen ze genoeg voer oogsten voor het 

vee. Dit alles resulteert in heerlijk ecologisch vlees dat verwerkt wordt tot onze Streekburgers.

We werken samen met de slager uit ons dorp. Onze huisslager Herman Beerten kiest altijd nauw-

keurig zijn dieren uit voor de slacht: dit zijn dieren uit de buurt, afkomstig van boeren die hij kent. 

Slagerij Beerten werkt met het Skal keurmerk, dit betekent dat ecologisch vlees op biologische 

wijze verwerkt wordt.

Naast de slager werken wij ook met de plaatselijke bakker. Jos Knippenborg bakt bijvoorbeeld 

onze burgerbroodjes met ingrediënten afkomstig van Korenmolen de Vierwinden uit Vragender.

GEZONDE STREKEN.
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TIMPJAPPELS

Ook de verse frites van ons Lekker Lokaal concept worden gemaakt van aardappelen van het land 

van de boer uit de buurt. Daarnaast hebben we in samenwerking met Hulshoff Aardappels in april 

2014 onze eerste eigen aardappels gepoot. Deze aardappels worden na het rooien door Aviko ver-

werkt tot frites. Het gehele proces vindt plaats in de Achterhoek: een mooi, eerlijk en puur product 

uit eigen omgeving.

DUURZAME PRODUCTINNOVATIE

Niet volgen maar voorop lopen. Dat willen we naast onze duurzame manier van ondernemen ook 

met onze producten. Ons assortiment breidt zich uit met diverse gevarieerde producten.

ZELF JE AARDAPPELS SCHILLEN

Het Mañana Mañana Festival had in 2016 de primeur: bezoekers die zelf hun eigen frites mogen 

maken in de ‘Frietfabriek’. Zelf schillen en snijden. Verser dan dit wordt het niet. Een oergevoel en 

een beleving van de aller-állerlekkerste frites; namelijk die zojuist vers zijn gemaakt. 

ZEEWIERBURGER

Binnenkort hebben wij de mondiale primeur: de Zeewierburger komt in ons assortiment! Een unie-

ke en lekkere vleesvervanger zonder smaak of kwaliteitsverlies. Zeewier is een goede oplossing 

om zonder (kunst)mest of bestrijdingsmiddelen eten te produceren met een minimale belasting 

van de aarde. Het wordt beschouwd als het eten van de toekomst. Zeewier is daarnaast bijzonder 

gezond omdat het onder andere veel mineralen en vezels bevat.

SYRISCHE SNACKS 

Duurzaam ondernemen door mensen 

in de omgeving een kans te geven.  

We hebben onder andere Syriërs 

in dienst; zij hebben inmiddels een 

lijn opgezet met heerlijke Syrische 

snacks.



Groen
GrOener
gRoenst

NATUUR & MILIEU

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen proberen we zo-

veel mogelijk rekening te houden met de natuur, het milieu en het kli-

maat. Dit geldt zowel voor de producten die wij verkopen als voor onze 

bedrijfsvoering, onze snackwagens en ons hoofdkantoor.

WIJ RIJDEN OP BIODIESEL

We laten de door ons gebruikte frituurolie 

verwerken tot biobrandstof (biodiesel). Ons 

complete wagenpark rijdt op deze biodiesel.



GROENTAINER & GROENWAGEN

In 2015 hebben we de Groentainer ontwikkeld: een snackwagen ge-

maakt van een gebruikte zeecontainer. Daarnaast hebben we voor de 

inrichting en wandkleding gebruikt gemaakt van zoveel mogelijk ge-

bruikte of duurzame materialen zoals bijvoorbeeld populierenhout dat 

bekend staat om zijn lange levensduur en is voorzien van een FSC 

keurmerk. Door zijn unieke uitstraling een beleving op evenementen 

en daarnaast nog eens besparend voor het milieu want wij verbruiken 

helemaal geen stroom met onze groentainer. In 2018 hebben we de 

Groenwagen aan ons wagenpark kunnen toevoegen. 

GEBRUIKTE ACCUPAKKETTEN

Om de Groentainer en Groenwagen zelfstandig te kunnen laten functioneren, 

maken wij gebruik van tweedehands accupakketten uit hybride voertuigen.  

Lange tijd was er geen tweede leven mogelijk voor de accu’s van hybridevoer-

tuigen, waardoor ze een grote belasting waren voor het milieu. Maar tegen-

woordig bakken wij er onze patat mee, uniek in Nederland! Om de accu’s zolang 

mogelijk zelfstandig te kunnen laten draaien, hebben we zonnepanelen op het 

dak en de klep van Groentainer geplaatst. Deze zorgen voor een toevoer van 

energie naar het accupakket. Draait de unit niet op een evenement, dan kan het 

accupakket energie terugleveren aan ons pand en het net. Hierdoor worden de 

zonnecollectoren optimaal benut.

GROENE SNACKWAGENS

BIODIESEL AGGREGAAT

Mocht de accu onverhoopt niet werken, bij-

voorbeeld door te lang te weinig zonlicht, dan 

schakelt Groentainer automatisch over op zijn 

biodiesel aggregaat. Deze ‘stille’ aggregaat is 

ingebouwd en onderdeel van de Groentainer. 

Met deze voorzieningen verbruiken wij dus 

geen stroom op evenementen, veroorzaken 

we geen geluidsoverlast en draaien onze  

aggregaten uitsluitend indien ze nodig zijn.



ENERGIEVERBRUIK

Een belangrijk aspect binnen onze onderneming is het verbruik van 

energie. We proberen ons verbruik zo laag mogelijk te houden door 

bewust om te gaan met energie en gebruik te maken van speciale 

energiezuinige T5 multiwatt lampen. De verlichting schakelt zichzelf uit 

als ze een bepaalde tijd niet gebruikt worden. Ook hebben we led-ver-

lichting in onze kantine en koel- en vriescellen.

ZONNEPANELEN EN WARMTEPOMPEN

Onze daken en een aantal units zijn voorzien van zoveel zonnepanelen dat wij 

100% van ons energiegebruik kunnen genereren en dus zelfvoorzienend zijn. 

Daarnaast maken we gebruik van warmtepompen voor de verwarming en koe-

ling van ons pand. We zijn er trots op dat we zelfs compleet van het aardgasnet-

werk af zijn.

Met ons huidige verbruik hebben we een CO2-reductie van 63%. Volgens on-

derzoek is 75% haalbaar in de toekomst. Het liefst gaan we off-grid. Off-grid 

houdt in dat je niet op het elektriciteits- en aardgasnetwerk bent aangesloten en 

in sommige gevallen niet op het drinkwaternetwerk.

GROEN HOOFDKANTOOR
GROEN VERPAKKINGSMATERIAAL  
EN GROENE SCHOONMAAKMIDDELEN

We willen verspilling van voedsel door bederf of beschadiging voorkomen 

door gebruik te maken van goede verpakkingen. We werken daarom met kar-

ton en papier. Karton is hygiënisch en kan efficiënt worden vervoerd. Al ons 

verpakkingsmateriaal is altijd voorzien van het FSC-keurmerk.

Ook onze schoonmaakmiddelen zijn ‘groen’: wij gebruiken geen chemische 

reinigingsproducten maar biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.



ONs
team

ONZE MENSEN

Wij zijn zuinig op onze medewerkers en vinden het belangrijk dat zij met plezier naar hun werk 

gaan. Zonder onze medewerkers kunnen wij immers niets en gelukkig zijn de meeste collega’s 

al jaren bij ons in dienst. Als je bij de Timp werkt dan weet je dat er voor je gezorgd wordt. 

WE ZIJN ER 

TROTS OP.



ONs
team

BALANS TUSSEN WERK & PRIVÉ

Aangezien wij met zeer onregelmatige werktijden te maken hebben, proberen wij zoveel mo-

gelijk rekening te houden met de werk-privé balans van onze medewerkers. Zo blijven ze tevre-

den, productief en zijn ze minder vaak ziek.

TIMPFIT

Steeds meer mensen hebben minder tijd zich te ontspannen. Wij proberen onze medewerkers 

daarom te stimuleren om te gaan sporten en bieden iedereen een personal sport coach aan. 

Daarnaast vergoeden we een gedeelte van de abonnementskosten. Dit doen wij in samenwer-

king met SportPalace, ons plaatselijke fitnesscentrum.

DE BELANGRIJKSTE 

PUNTEN WAAROM 

WIJ ONZE MENSEN 

AAN ONS WETEN TE 

BINDEN.



vooral
Veilig

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Onze snackwagens zijn uitgerust met een voor Nederland uniek gas-toevoersysteem. Wij wer-

ken niet met ‘losse’ gasbussen maar met vaste gastanks in onze snackwagens. Deze gastanks 

worden op ons bedrijf afgevuld met ons eigen gas-afvulstation. Hiermee wordt voorkomen dat

er tijdens evenementen gevaarlijke situaties ontstaan door het verwisselen van gasbussen door 

niet gekwalificeerd personeel. Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren dan zit er altijd een 

noodstop in de wagen waardoor alle gastoevoeren direct worden afgesloten.

DE BELANGRIJKSTE 

PUNTEN WAAROM 

WIJ ONZE MENSEN 

AAN ONS WETEN TE 

BINDEN.



Leerzaam
CURSUSSEN

Naast een technisch veilige omgeving zorgen we er ook voor dat onze medewerkers diverse 

cursussen en trainingen volgen. Zo hebben zij speciale blustrainingen en workshops met het 

thema ‘Omgaan met overvallen’ en ‘Agressieve bezoekers’ gevolgd.We hopen dat onze me-

dewerkers hierdoor met meer zelfvertrouwen, een goed gevoel en dus meer plezier aan het 

werk zijn. Wanneer wij het idee hebben dat één van onze medewerkers zich niet op zijn of haar 

gemak voelt tijdens het werken, bieden wij hen een assertiviteitstraining aan.

DE BELANGRIJKSTE 

PUNTEN WAAROM 

WIJ ONZE MENSEN 

AAN ONS WETEN TE 

BINDEN.



Warm hart
VERLONING BOVEN CAO PERSONEEL

Natuurlijk is ook de verloning van belang. Wij kiezen er bewust voor onze medewerkers boven CAO te verlonen.

INWERKEN DOOR KWALITEITSCOMMISSIE

Onder duurzaam ondernemen verstaan wij ook dat je je product op een zo duurzaam mogelijke manier produceert 

en bereidt. Elke nieuwe werknemer krijgt tijdens zijn of haar inwerkperiode uitleg van onze kwaliteitscommissie 

over hoe zij om moeten gaan met onze producten. Doordat elk product op dezelfde manier gemaakt wordt, kunnen 

wij onze hoge kwaliteit garanderen. 

DE BELANGRIJKSTE 

PUNTEN WAAROM 

WIJ ONZE MENSEN 

AAN ONS WETEN TE 

BINDEN.

BEDRIJFSUITJES WERKSFEER

Misschien wel de belangrijkste: een goede werksfeer en leuke col-

lega’s. We organiseren regelmatig activiteiten zodat iedereen el-

kaar ook buiten het werk leert kennen. Zo hebben we viermaal  per 

jaar een gezamenlijke borrel en diverse bijeenkomsten.

BOOM

Voor elk personeelslid planten we een boom. We willen hiermee 

onze medewerkers laten zien dat wij als bedrijf het milieu een 

warm hart toedragen en proberen ook hen hierin te stimuleren.



De Timp Evenementenservice is gespecialiseerd in fastfood catering tijdens 

evenementen. Met meer dan 35 jaar ervaring zijn we in staat om in een 

korte tijd grote aantallen bezoekers te bedienen vanuit onze snackwagens 

en verkooptenten - zonder daarbij de kwaliteit van onze producten uit het 

oog te verliezen.

KLEINE EN GROTE EVENEMENTEN

Ook kleinschalige regionale evenementen, buurtfeesten of jubilea voorzien wij van catering. Je 

kunt ook kiezen voor een snackbuffet: 1,5 uur onbeperkt genieten van een warm buffet. Onze 

snackwagen parkeren we op een door jou gekozen locatie.

TOTAALCONCEPT

We verzorgen met regelmaat de gehele catering op grote evenementen vanuit ons ‘Totaalcon-

cept’. Dit Totaalconcept houdt in dat je als opdrachtgever met slechts één contactpersoon te 

maken krijgt voor wat betreft de complete catering van het evenement. Korte lijnen en duidelijke 

communicatie. Wij onderhouden het contact met de onze collega cateraars van snackwagens, 

food trucks en overige evenementencatering. Deze overige aanbieders verkopen zijn of haar 

specialiteit waardoor de kwaliteit gegarandeerd wordt. Korte lijnen en duidelijke communicatie. 

Daar houden we van. 

Bruiloft, buurtfeest, jubileum of iets 

anders te vieren? Wij zorgen voor 

een leuk en gezellig snackbuffet op 

uw feest, op welke locatie dan ook. 

Onze snackwagens bieden vele mo-

gelijkheden en een ruime keuze in 

het assortiment. Vanaf slechts € 7,50 

per persoon parkeren wij onze snack-

wagen bij u voor de deur.

snackwag
en

voor de deur



DE TIMP EVENEMENTENSERVICE & CATERING  •  Ruurloseweg 4B  •  7136 MD Zieuwent  •  Tel. 0544 351269  •  Email: info@detimp.nl  • www.detimp.nl

Lekker
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 van de  boer  
u i t  de  buurt


