
Proef het
lezier!

Bakkerij 5 in Enkhuizen

voor taart met bakkersvreugd

Plezier kun je proeven! 

Dat bewijzen de taarten van Bakkerij 5 in 

Enkhuizen. Mensen met een verstandelijke 

beperking bakken daar enthousiast diverse 

soorten gebak. Met bakkersvreugd gebakken 

en ludiek verpakt in zelfgemaakte dozen. 

Het taartmes snijdt aan twee kanten! 

U kunt bij ons voor een leuke prijs lekkere 

taarten kopen. Onze cliënten ontwikkelen 

vaardigheden. Ze leren bakken, hygiëne en ze 

hebben contact met u, onze klant.

Contact

Bakkerij 5

adres

Meidenmarkt 8

1601 HL Enkhuizen

telefoon

06 - 25 64 27 53

e-mail

bakkerijenkhuizen@esdege-reigersdaal.nl

clustermanager

Paul de Bruijn

e-mail

paul.debruijn@esdege-reigersdaal.nl

website

www.wdwf.st-er.nl

Je had je er al op verheugd:

een feestje, wat gezelligheid...

Je gasten roepen: “Kerel/meid,

die taart! Je proeft de bakkersvreugd!”



Afhalen

U kunt uw bestellingen afhalen van 9.00 tot 

16.00 uur (op vrijdag tot 15.30 uur).

Graag ontvangen wij uw bestellingen minimaal 

twee werkdagen van te voren. (Maar mocht 

u onverwachts een taart nodig hebben, dan 

hebben we meestal nog wel voorraad in de 

vriezer.)

Even voorstellen...

Eenieder is, als iedereen, uniek.

En net als iedereen heeft eenieder recht op 

respect, ontplooiing, een volwaardige plaats 

in de samenleving, relaties met andere 

mensen en eigen keuzes. Op basis van deze 

vijf pijlers ondersteunen wij mensen met een 

verstandelijke beperking.

Bakkerij 5 is een onderdeel van W&DWF (Werk 

& Dagbesteding West-Friesland). Dit cluster 

van Esdégé-Reigersdaal biedt in heel West-

Friesland ondersteuning aan mensen met een 

beperking bij werk(zaamheden) en activiteiten.

Bestel nu per e-mail:

bakkerijenkhuizen@esdege-reigersdaal.nl. 

Producten en prijzen 2018

Appeltaart (10 punten)   €   8,00

Appeltaart klein (5 punten)  €   5,00

Appeltaart (diepvries)   €   7,00

Appeltaart met noot (10 punten) €   9,50

Appeltaart met noot klein (5 punten) €   6,50

Mini-appeltaartje   €   1,00

Overige

Koekjes (250 gram)   €   2,00

Boterkoek     €   5,00

Kwarktaart (12 punten)   € 10,00

Monchoutaart (12 punten)  €  11,00

Tulband    €   6,00

Speculaaspop    €   1,50

Vanille cake    €   4,00

Stroopwafelcake   €   5,00

Appel-kaneelcake   €   5,00


