
Lekker, 
Leuk 
&
Leerzaam

Zelf bakken met vriendjes 
en vriendinnetjes 
Je verjaardag vieren in de bakkerij – kan het nog 

leuker? De jarige gaat op de afgesproken dag samen 

met vriendjes en vriendinnetjes en de bakker aan 

de slag. Een taart maken? Koekjes? Cup cakes? 

Appelflappen? Worstenbroodjes? Zeg het maar, alles 

kan. En natuurlijk gaat alles ook mee naar huis. 

Zelf kun je lekker in het Bakery Café gaan zitten met 

een kop koffie en een heerlijk broodje of een goed 

stuk gebak. Als je wilt kun je alles ook volgen: je 

kijkt zo door de glazen wand de bakkerij in. 

Een partijtje bij Stricks Bakery Café is voor maximaal 

10 kinderen van 4 tot 12 jaar en duurt 1,5 tot 2 uur. 

De kosten zijn vanaf € 17,50 per kind, afhankelijk 

van wat je precies wilt doen. 



Het Bakery Café combineert eerlijke producten met 

liefde en passie. Zeg maar ‘brood met een boodschap’. 

Daarom organiseren we ook geregeld lezingen en 

workshops in de winkel.

Gezond verstand avonden 
Iedere eerste maandag van de maand is er een gezond 

verstand avond, waarop we aandacht schenken aan een 

onderwerp op het gebied van geest en gezondheid. 

Denk bijvoorbeeld aan voeding en eetpatronen, 

supplementen, vaccinaties. Deze avonden worden 

georganiseerd door Mischa Beekman. De aanvang is om 

19.30 uur, toegang vanaf €10,00. 

Workshops 
Voor iedereen die dat leuk en interessant vindt 

organiseren we workshops, één zaterdagmiddag 

in de maand en als dat zo uitkomt ook tussendoor, 

bijvoorbeeld op een avond. De onderwerpen van deze 

workshops zijn zeer gevarieerd. We hebben al eens een 

workshop ‘Gezin in balans’ gehad. Voor de komende 

keren denken we aan iemand die zielsportretjes maakt 

en daar uitleg over geeft, een korte 

lezing over kleuren en wat die met 

je doen en het maken van gezonde 

smoothies. 

De workshops op de zaterdag-

middag zijn tussen 12 en 5 uur, die 

op de avond beginnen om half acht. 

De deelnamekosten verschillen per 

workshop, meestal wordt er alleen 

een kleine vergoeding gevraagd.

Wat en wanneer?
Alle informatie over de lezingen, 

workshops en ander events vind 

je op onze Facebookpagina (www.

facebook.com/stricksbakerycafe) 

en op de borden in het Bakery Café. 

Hou ze in de gaten! 

Wij maken de taart waar 
jij van droomt 
Onze banketbakster Tania is erg creatief en dat 

laat ze ook graag zien! Vertel haar maar wat voor 

taart je wilt en ze maakt hem voor je. Loop 

gewoon even de winkel binnen of bel 

035 6316874.

Brood met een boodschap 

Nassaulaan 46-48  Bussum
Tel  035  6316874

info@bakery-cafe .nl
www.bakery-cafe .nl

facebook:  stricksbakerycafe


