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We gaan ver terug in de tijd als we 
de oorsprong van dit familiebedrijf 
zoeken: naar 1897. In dat jaar opende 
Goris Voordijk zijn eigen bakkerij. De 
bakkersgenen zaten al in de familie, 
want zijn vader en opa waren beiden 
bakkersknecht op Flakkee. Ook na 
Goris Voordijk namen zonen het 
bakkersambacht over van hun vader 
en inmiddels is de zevende generatie 
werkzaam in het familiebedrijf. En de 
bolussen? Die maken ze nog altijd 
volgens traditioneel familierecept. 

Eetbare cadeaus
Bakkerij Voordijk heeft drie winkels 
en levert aan diverse supermarkten. 

Je kunt kiezen uit het gebruikelijke 
bakkersassortiment met een grote 
keus aan broodsoorten, maar ook 
voor kleinbrood (zoals witte en bruine 
broodjes), gebak, diverse koeksoorten en 
chocolade. 
De specialiteiten van Bakkerij Voordijk 
zijn onder meer bolussen, eierkoeken, 
tompouces en aardbeienschelpen en 
de patisserie zijn net kleine eetbare 
cadeautjes: mooi opgemaakt en een feest 
om uit te delen.
In de bakkerij bakken ze elke dag 
traditionele broodsoorten, zoals 
tarwe, tijger wit en volkoren, maar ook 
meergranen broodsoorten, zoals Vikorn, 
Multikorn en Zesgranen brood.

Duurzame chocolade
De koekjes en chocolade van Bakkerij 
Voordijk zijn er in alle soorten en 
maten. Gevulde koeken, boterkoek, 
kokosmakronen, speculaas en ook 
verschillende soorten cake. Verder 
romige truffels, pindarotsjes, luxe 
bonbons, geboorteflikken en massieve 
chocolade. 
Voor de chocolade gebruiken ze 
chocolade van de Cocoa Horizons 
Foundation. Dit programma richt zich op 
verbetering van het levensonderhoud van 
cacaoboeren en hun gemeenschappen 
door de bevordering van duurzame 
ondernemerslandbouw en verbeterde 
productiviteit. 

bakkerijvoordijk.nl

De lekkernijen van Bakkerij Voordijk zijn een begrip in de wijde 

omgeving. Elke dag vers klaargemaakt op ambachtelijke wijze met de 

beste ingrediënten door gepassioneerde specialisten. Het assortiment 

is groot, van diverse koekjes, brood en banket tot overheerlijke 

chocolade én bolussen (bekend in de Zeeuwse streken). De oorsprong 

van de familie Voordijk ligt namelijk in Zeeland!

Brood, bolussen
en meer 
lekkers


