
Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk 
en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o

De Stichting midden in de samenleving

ODDC De NiLoKa

Taarten

Voor meer informatie
038 - 45 37 809 / 038 - 42 65 400

jaalbrecht@de-kameel.nl

www.de-kameel.nl 

Of u nu beschikt over een PersoonsGebonden Budget, 

een indicatie WLZ, een gemeentelijke beschikking WMO/Jeugdwet of u 

wilt zelf de zorg financieren, u kunt altijd aanspraak maken op onze zorg.

WE DOEN HET GEWOON 

Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk 
en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o



INFORMATIE
WIE, WAT, HOE & WAAROM?

Het verzorgen van Catering is een activiteit 

van Orthopedagogische Didactische Dagcentrum 

de NiloKa. Binnen de cateringactiviteit zetten 

jongeren met een verstandelijke en/of 

meervoudige beperking hun talenten in om 

heerlijke taarten te maken.

Heeft u geen tijd of de mogelijkheid om zelf 

een taart te bakken? Dan kunnen wij iets voor 

u betekenen. Geïnspireerd door Heel Holland 

Bakt gaan wij graag samen met onze  

jongeren voor u aan de slag. 

In deze folder ziet u een overzicht van de

mogelijkheden. Heeft u zelf een leuk idee, dan

staan wij daar graag open voor. In overleg is

veel mogelijk.

DE NILOKA 

De Niloka is een onderdeel van Stichting 

Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig 

Gehandicapten Zwolle e.o. De Stichting biedt 

onder andere dagbesteding op de Ortho- 

pedagogisch Didactisch Dagcentra de Kameel 

en de NiloKa.

Deze dagcentra bieden behandeling en 

begeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) 

volwassenen.

 

Het brede aanbod van activiteiten wordt 

afgestemd op de mogelijkheden van de 

bezoekers van de dagcentra. We creëren een 

omgeving waar elke persoon zich zo optimaal 

mogelijk kan ontwikkelen en onze visie is dat 

de jongeren recht hebben op een volwaardige  

deelname aan de samenleving.

ASSORTIMENT
TAARTEN

Taarten: 10 tot 12 punten
Appeltaart  € 7,50
Havermout appeltaart  € 7,50
Kwarktaart  € 7,50
Monchoutaart  € 7,50
Chocoladetaart  € 10,00
Slagroomtaart  € 10,00
M&M taart  € 12,00

DIVERSE LEKKERNIJEN
Cup cake (per 10)  € 4,00
Roomboter cake  € 4,00
Stroopwafelcake  € 4,00
Appelcake  € 4,00
Soesjes (per 10)  € 4,00
Arretjescake € 4,00
Mueslikoek  € 5,00
Appelflappen a 10 stuks  € 5,00

SEIZOENSGEBONDEN
Schuimpjes (25 st, Pasen en Kerst)*  € 3,00
Amandelstaaf (Pasen en Kerst)*  € 4,00
Tulband (Pasen en Kerst)*  € 7,50
Aardbeientaart*  € 7,50
Vier soorten fruit taart*  € 7,50
Speculaastaart (Sinterklaas)*  € 10,00

GEGEVENS

038-4265400
Voor een telefonische bestelling of voor 

vragen kunt u bellen met bovenstaand 

telefoonnummer.

KIJK OP DE WEBSITE
Voor meer informatie over wie wij zijn en wat 

wij doen kunt u kijk- en op de volgende 

website: www.de-kameel.nl

BEZORGMOGELIJKHEDEN
Het is mogelijk dat wij uw taart bezorgen op 

uw bedrijf /instelling of thuis. Voor het 

bezorgen brengen wij €3,50 in rekening.

BESTELLEN
Aangezien het inkopen en het bereiden van de 

taart enige tijd vergt, is het wenselijk dat u een 

week van tevoren uw bestelling opgeeft. U 

krijgt bij uw bestelling een factuur. Deze kunt u 

contant betalen of overmaken.


