ONDERNEMER IN BEELD

Een familiebedrijf

met aandacht voor mensen en
liefde voor kaas

Silvia en Cees Bakker

De Familie Bakker, Cees Bakker en dochter Silvia zijn de eigenaren van Bakker Kaas
‘de kaaswagen’. Cees houd zich bezig met de groothandel voor ambulante handel,
en Silvia stuurt de Kaaswagens aan. De vier kaaswagens staan door het hele land
en bedreven marktverkopers staan hun mannetje en vrouwtje om goede en eerlijke
zuivelproducten te verkopen, voor een eerlijke prijs.
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Silvia Bakker
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