
“Keiplezant, 
die walnoten 

pellen!”
Laurent van

 zorgatelier De Wroeter  

WIST JE DAT NOTEN 
GOED ZIJN

voor een warme samenleving?

cera.coop/nl/notenkrakken

Jorian,  
Assjette-medewerker

Deel je ook het 
Notenkrakken-gevoel, 

kijk dan snel 
op de keerzijde!

Achter de schermen bij 
een van de zorgateliers

Assjette vzw begeleidt normaalbegaafde 
(jong)volwassenen met een autismespec-
trumstoornis.
Krakken in noten kraken
Jolijn raapt, Jorian kraakt. Maar er is meer 
dan rapen en kraken aan dit project. Het 
verbindende, sociale aspect van het Noten-
krakken-project is van groot belang. Jorian 
legt uit: “Wanneer één iemand aan tafel gaat 
kraken, sluiten anderen al snel aan om te hel-
pen.” “Dan begin je te praten met elkaar en 
verlies je de tijd uit het oog”, vult Jolijn aan.
Verbindend grenzen verleggen
De mensen van zorgatelier Assjette kijken 
tijdens het Notenkrakken-project uit naar 
het resultaat van hun werk: de gebottelde 
flesjes artisanale walnoten olie.

Onze missie in een notendop
Notenkrakken, dat zijn mensen die streven naar een sa-
menleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf 
kan zijn. Samen zorgen we ervoor dat mensen met een 
fysieke, psychische of sociale beperking in zorgateliers 
zinvol werk krijgen waar ze heel trots op zijn.

Samen doen waar je alleen 
te klein voor bent

Ben of ken je iemand met een walnotenboom? Verzamel 
walnoten uit je eigen tuin of moedig je buren, vrienden 
of familie aan om te gaan rapen en schenk de noten aan 
de zorgateliers. Zij kraken en pellen die met veel plezier. 
Onze artisanale olieperserij zorgt voor de finishing touch 
en maakt er heerlijke walnotenolie van.

Scan de QR-code
DOE MEE!

“Assjette is als 
thuiskomen

voor mij”
Jolijn,  

Assjette-medewerker



KRAAK DEZE NOOT 
EN ONTDEK

een warme samenleving

 Als Cera-vennoot steun je de Notenkrakken  
en geniet je volop van vele voordelen

Maak je vrienden of familie 
Cera-vennoot en draag bij 
aan een warme samenleving

—  R E C L A M E  —

CADEAU!
Een originele 

notenkraker voor 
elke nieuwe 

vennoot!

1 Elke nieuwe vennoot krijgt van 3 oktober t.e.m. 30 november 2022 een 
originele notenkraker als welkomstgeschenk.

2 Je draagt bij aan een samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven, 
want Cera steunt bijzondere projecten zoals de Notenkrakken en nog meer 
dan 700 projecten in het hele land. Samen kunnen we heel veel realiseren, veel 
meer dan alleen.

3 Al vanaf 50 euro kun je Cera-vennoot worden en heb je uitzicht op een 
aantrekkelijk jaarlijks coöperatief dividend (niet gegarandeerd en 
onderhevig aan 30% roerende voorheffing).

4 Vanaf 600 euro Cera-aandelen profiteer je van unieke kortingen op festivals, 
pretparken, events, etentjes, reizen, wijnen, mode, huishoudartikelen enz.

Je kunt intekenen  
via onze website  
of scan de QR-code 
www.cera.coop/ nl/cerafeeling

ZO WORD JE 
CERA-VENNOOT

WAARSCHUWING - Investeren in aandelen, zoals coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet over-
draagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het  geheel van 
het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te  schrijven, is je  persoonlijke beslissing. Lees vooraf 
het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de  potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om 
in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit  prospectus  bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere 
aandacht aan de  risicofactoren die zijn  beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan 
 marktrisico,  concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en KBC Ancora. De activa van Cera bestaan 
 nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in  belangrijke mate door de waarde van 
deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera  bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in 
KBC Ancora en KBC Groep zodat een  eventuele  daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. 
Ook  uittredingen  kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de 
 inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raad-
plegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeu-
ring van het prospectus mag niet beschouwd worden als a anprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op  
www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.


