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MARISKA 
44 jaar • In dienst 
sinds: 4 juni 2007 • 

Verkoopmedewerkster 
• Favoriete product : 

Haverkoeck 
Cranberry

ELS 
55 jaar • In dienst 
sinds: 1 juli 2018 • 

Verkoopmedewerkster 
• Favoriete product: 

Tompouce

ROSALIE 
20 jaar • In dienst 

sinds: 1 September  
2016 • Verkoopme- 

dewerkster
 • Favoriete product: 

Kaasstengel

NALDO 
15 jaar • In dienst 
sinds: 1 april 2021 • 
Zaterdag en inval 
kracht • Favoriete 

product: Haverkoeck 
Chocolade

ELCO  
28 jaar • In dienst 

sinds: 1 januari 2013 
• Banketbakker • 

Favoriete product: 
Marlena gebakje en 

de Boomstam

MARK 
32 jaar • In dienst 
sinds: 10 mei 2006

 • Brood- en banketbakker 
• Volkorenbrood en 
Aardbeienwener- 

gebakje
COLOFON  •  TEKSTEN Jacqueline Blom  FOTOGRAFIE Agaath Damen  
VORMGEVING & DRUK Vanderperk Groep

MICHEL
47 jaar • In dienst 

sinds: 1996 • Bakker en 
contactpersoon voor 

zakelijke klanten •
 Favoriete product: 

grof volkoren 

Mijn broers zijn eerder aan het woord geweest, deze 
keer is het mijn beurt om het voorwoord te schrijven. Ik 
ben een man van weinig woorden. Toch wil ik jullie kort 
en vol trots welkom heten in dit sfeervolle magazine. 
Pagina’s vol gezelligheid rond het grootste kinder- 
feest van het jaar. Kinderen genieten van het 
Sinterklaasjournaal, de intocht en worden verblijd met 

cadeautjes. Een feest vooral voor kinderen met het 
schoen zetten, liedjes zingen bij de kachel  

maar ook een feest vol zoete lekkernijen 
voor iedereen.

Kruidnoten, pepernoten, 
suikerbeestjes, chocoladeletters, 

amandelstaven, speculaas- 
staven, te veel om op te 

noemen dus kom ook 
gezellig een kijkje 

nemen in één van 

onze winkels zodat je 
het hele assortiment  
kunt zien.  

De Sinttijd is een gezellige maar 
ook drukke tijd in onze bakkerij! Kijk mee 
hoe we pepernoten maken en lees het interessante 
artikel over borstplaat. Momenteel ben ik enige die de 
borstplaat kookt. Aangezien we elk jaar meer moeten 
maken ga ik één van de collega’s dit stukje vakwerk ook 
leren want deze ambachtelijke werkwijze en specialiteit 
moet blijven bestaan.

Veel lees- en kijkplezier en ik wens iedereen een heerlijk 
avondje met het lekkers van Bakkerij van der Grijn.

Groeten,  
Michel van der Grijn

Welkom in deze GrijnTijd, volledig gericht op  
5 december, de verjaardag van Sinterklaas.  
Wij nemen je mee langs o.a. speculaas en marsepein 
zodat je de gezellige sfeer in de bakkerij proeft.

Sinterklaas

Pepernotenpraat 
met Marieke

SInterklaas strikt Karina 
En 'Too good to go'

Verwennerijen 
Speculaas en boterletter

Borstplaat
traditioneel gemaakt

6
8

10+11 De passie van... 
Gerda

15

Gevulde speculaas per post!
en interview Cock den Besten124

Aan de slag 
met een puzzel 

en lekker recept! 14
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Boterletter

Vanaf het jaar 1700 toen via 

scheepvaart de specerijen ons 

land binnen kwamen eten we al 

speculaas. Bij speculaas denken 

we vooral aan de brosse koek, 

in allerlei vormen die vooral 

in de herfst en winter gegeten 

wordt vanwege zijn kruidige 

smaak. 

Bij ons het “Opa’s speculaas”  

het meest bekend en geliefd. 

Dikke brosse speculaasscherven 

in een leuke verpakking. Daar-

naast bakken wij rond sinterklaas 

natuurlijk ook speculaaspoppen 

en onze minispeculaasjes, de 

speculeckertjes.

Een heerlijke variant op het tradi-

tionele speculaas is onze ronde 

speculaascake. Zachte smeuïge 

cake met als bodem een laagje 

koek met smakelijke amandel-

spijs. Het krokant meegebakken 

gesuikerd amandelschaafseltje 

bovenop maakt deze cake 

extra lekker. 

Ook zijn we trots 

op ons specu-

laasgebakje, 

een specialiteit volgestopt met 

lekkere verrassingen. Een spe-

culaaskoekbodem met daarop 

chocolade brownie en erom-

heen heerlijk luchtige bavaroise 

met speculaassmaak. Op de 

brownie een klein speculaasje, 

gedipt in witte chocolade. Het 

gebakje is mooi opgemaakt met 

een bol bavaroise en chocolade. 

Eigenlijk te mooi om op te 

eten, maar te lekker om 

te laten staan. 

VERWENNERIJEN

Traditioneel wordt de boter- of amandelletter weg- 

gegeven als sinterklaascadeau, veelal door bedrijven 

aan medewerkers of zakelijke relaties. 

Als bekende varianten van de boterletter gaan er ook 

jaarlijks vele amandelstaven en speculaasstaven over 

de toonbank. Volgens hetzelfde recept als de letters 

en versgebakken in onze winkels. Met als verschil dat 

de staaf meestal geen cadeau is, maar gewoon lekker 

om zelf van te genieten bij de koffie. 

Lekker vers, krokant gebakken roomboter bladerdeeg, royaal 
gevuld met amandelspijs van de beste amandelen en fijne 
suiker. Dat maakt deze ouderwetse Sinterklaas lekkernij 
tot een heerlijke traktatie.

Speculaascake

Opa 's speculaas 

Speculaas
gebakje
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kijken in de schuur want daar stond een 

nieuwe fiets. 

Sinds 2000 beleeft ze de Sinterklaas pe-

riode ook op een andere manier. Behalve 

het heerlijk avondje (tegenwoordig met 

haar neefjes) maakt ze de pepernoten 

drukte elk jaar van dichtbij mee. Eind 

september worden de eerste gebakken. 

Een mooi proces van koken, rusten, 

afwegen, rollen, hakken en bakken. De 

pepernoot is gemaakt van roggemeel, 

vermengd met gekookte zoetstof, 

en kruiden die de bakkers niet 

prijs willen geven. Tijd (rust) en 

aandacht zorgen voor kwaliteit. 

Bijzonder is de onregelmatige 

vorm. De pepernoot is zacht 

en dit snoepgoed lijkt een beetje op 

taaitaai. 

Marieke kijkt elk jaar uit naar deze  

periode want: “De eerste gebakken 

pepernoten, de geur die door de bakke-

rij dwarrelt…zij zijn hèt startsein van die 

drukke gezellige weken in de bakkerij”. 

In haar jonge jaren, in het gezin met ouders en een 

zus, werd Sinterklaas op de traditionele manier 

gevierd. Schoenen zetten, zingen bij de kachel en 

een pakjesavond die altijd spannend begon met 

het bonzen op de deur. Als bleek dat er dan weer 

een zak met cadeautjes gebracht was dan waren 

Marieke en haar zusje weer gerustgesteld en kon-

den ze met uitpakken beginnen.

Eén jaar was er paniek, Marieke zag 

een brief liggen, gericht aan haar en 

met het handschrift van Sinterklaas. 

Ze begon te huilen want ze dacht 

dat ze mee moest naar Spanje. 

Gelukkig wisten haar ouders 

haar te overtuigen om de brief 

te lezen en kon Marieke gaan 

INTERVIEW

met Marieke

Pepernoten
    praat

LEEFTIJD 46 jaar • 
IN DIENST SINDS 1 mei 2000 •  

FUNCTIE  logistiek medewerker • 
FAVORIETE PRODUCT 

Spelt bruin en 
Pepernoten

 Over 
Marieke

Als klein meisje was Marieke dol op pepernoten, 
lekkere taaie stukjes snoepgoed die zomaar 
rondgestrooid werden. Tegenwoordig ziet ze vele 
kilo’s voorbijkomen vanaf het moment dat ze in de 
bakkerij beginnen met het maken van pepernoten. 
“Nog steeds lekker en ieder jaar weer een mooie 
aanloop naar die gezellige decembermaand.” 
vertelt ze enthousiast.

Het eten van pepernoten is een 

Nederlandse traditie waarvan de 

oorsprong teruggaat tot de zestiende 

eeuw. In die tijd kregen kinderen bij 

het Sinterklaasfeest pepernoten die 

gemaakt waren van deegresten van 

peper- en kruidkoek. Het resultaat: 

vierkante brokjes die smaakten naar 

ontbijtkoek.

Het 17e -eeuwse schilderij van Jan 

Steen laat het eten van pepernoten al 

zien. Maar pas in de achttiende eeuw 

kreeg de pepernoot zijn huidige vorm 

en smaak. Daarin werden kruiden ver-

werkt die de zeelieden meenamen uit 

Oost-Indië. Een verzamelnaam voor 

al deze kruiden en specerijen was 

peper, vandaar de naam pepernoten. 

In de negentiende eeuw werd de 

pepernoot voor het eerst vermeld in 

kookboeken en begon ook de traditie 

van het strooien met pepernoten. 

Hoe is de 
pepernoot 
       ontstaan?
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Hij gebruikt o.a. fijne kristalsuiker en poe-

dersuiker. Slagroom is een ander belangrijk 

bestanddeel en dan heb je nog mokka likeur 

en cacaopoeder die zorgen voor de verschil-

len in smaak en kleur. 

Precies de juiste temperatuur, precies de 

juiste ingrediënten, precies lang genoeg 

roeren en precies op het juiste moment 

opgieten, het vergt wat ervaring maar dan is 

het erg leuk om te maken. “Op den duur ga 

je het zien en voelen, natuurlijk kijk je naar de 

thermometer maar je ziet het mengsel dikker 

worden en je wéét dan wanneer de borstplaat 

op zijn mooist wordt” aldus Michel. 

De laatste decennia is het maken van ambach-

telijk borstplaat zeldzamer geworden. Het is 

arbeidsintensief en precisiewerk. Gelukkig is 

dit voor Michel geen probleem en haalt hij 

begin november de benodigdheden (grote 

pan, gardes, siliconen matjes, hartjesvormen, 

de thermometer en een speciale gietijzeren 

trechter) van zolder en kookt zo’n 200 keer die 

maand. In onze winkels krijgt de borstplaat een 

mooi plekje en elk jaar zie je echte liefhebbers 

weer helemaal blij kijken als ze hun december 

lekkers ontdekken. 

Bakker Michel, veelal te vinden op de banketafdeling in de bakkerij verheugt zich elk jaar 
op een heel oude traditie….borstplaat maken. Als jonge bakker in Giessenburg leerde 

hij dit onderdeel van Bakker Overduin. Een secuur werkje dat vooral te maken heeft met 
de juiste kookwijze en de handigheid. Kook je te ver door dan slaat de borstplaat wit 
uit, kook je op te lage temperatuur dan blijven de rondjes te zacht. Er wordt gemeten 

met een thermometer die de graden in Réaumur aangeeft. Vroeger een veel gebruikte 
temperatuurschaal maar tegenwoordig alleen gebruikt voor de warme verwerking van 

suiker. En suiker is het grootste bestanddeel van deze december lekkernij. 

SEIZOENSLEKKERNIJ

TRADITIONELE      SEIZOENSLEKKERNIJ

Borstplaat

Lekkernij 

Borstplaat wordt in 

Nederland vooral 

gegeten rond het feest 

van Sinterklaas.

Borstplaat was ooit een medicijn. Borstplaat was 
oorspronkelijk een snoepje of koekje tegen het hoesten. 
De ingrediënten zijn suiker en melk of water met een 
smaakstof, zoals vanille of cacao. Het mengsel werd in 
platte vorm gegoten, daarom werd het een suikertablet 
voor de borst en later borstplaat genoemd.

Ga naar de  video en kijk mee  hoe Michel zijn 
borstplaat  

maakt!
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Hoe het begon …
Jaren geleden werd Karina 

gebeld door Sinterklaas. “Ha 

Karina, wil jij mij alsjeblieft weer 

helpen met de Sint en Piet 

pakketjes? Ik heb al heel veel 

cadeautjes bij me vanuit Spanje 

maar nog lang niet genoeg. Al 

mijn Pieten heb ik ingeschakeld 

om in te pakken maar alsnog 

krijg ik het niet voor elkaar. Jou 

zie ik vaak in die mooie bakkerij 

van van der Grijn, daar bakken 

ze echt de lekkerste dingen, 

hmm. Zou je mij willen helpen 

met inpakken en versieren?

“Natuurlijk voelde ik me gevleid 

dat de Sint mij wist te vinden  

en al zo’n jaar of 8 maak ik in  

december heel wat extra uurtjes 

in de bakkerij en vul ik tasjes,  

bedrijven en instellingen. Waar 

medewerkers, zakenrelaties, 

vrienden of familieleden wor-

den verrast en genieten van het 

lekkers.

Hoe het gaat …
Sinterklaas bespreekt de 

inhoud van de pakjes en Karina 

mag zelf invulling geven aan 

de cadeauverpakking en aan 

de keuze van lintjes, stickers en 

labels. En dat is wel aan haar 

besteedt, Karina is altijd in voor 

creatieve activiteiten. 

juten zakken en dozen vol met  

kwaliteitsproducten uit onze  

bakkerij” legt Karina uit. De pak-

ketjes vinden hun weg, deels via 

de pakketpost, deels via onze 

eigen bezorging naar 

de stapels 

Sint en Piet 

pakketjes 

groeien 

gestaag. Als 

we klaar zijn 

hebben we een 

voldaan gevoel. Ik 

bel Sinterklaas op dat 

alles gelukt is, dat ik volgend 

jaar weer graag help om zijn 

verjaardag onvergetelijk &  

lekker te maken en hij belooft 

mij niet te vergeten met 

pakjesavond ”  

INTERVIEW

Sinterklaas

Karina 
 Hazelnoot 

chocoladeletter

strikt

Karina zegt vrolijk: “Elk jaar kijk 

ik weer uit naar deze gezellige 

drukke dagen, het ruikt 

allemaal lekker, we snoepen 

af en toe een pepernootje en 

Mmm... chocolade

50 jaar • FUNCTIE Hand en spandiensten verrichten waar nodig • IN DIENST SINDS 2005 • FAVORIETE PRODUCT een appelflap maar rond deze tijd ga ik voor de gevulde speculaas carré 

Karina

Chocoladeletter in 
pure, melk of witte 

chocolade

Onze gespoten chocoladeletters zijn gemaakt van verrassend zachte chocolade. Wij maken elke gewenste 
letter. 
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GRIJNPOST

Vol trots willen wij onze 
Grijnpost onder de 

aandacht brengen. De 
lekkerste post, die wij 

verzenden via brieven-
bus- of pakketpost door 

heel Nederland!

Deze bakkerspost is ontstaan  

in onze eigen bakkerij in Groot- 

Ammers, waar onze bakkers vol 

passie aan het bakken zijn gegaan. 

Verschillende soorten lekkere koek, 

volgens onze eigen bekende en 

gewaardeerde recepten. De kwaliteit 

die je van ons gewend bent, maar dan 

in formaat wat door de brievenbus 

pas. Gebakken in speciale vormen en 

verpakt in een passende verpakking. 

Zo komt het gegarandeerd goed aan. 

De absolute topper is wel onze gevul-

de speculaaspost. Gevuld speculaas, 

naar oud recept van opa van der 

Grijn. Het lekkerste speculaasdeeg, 

royaal gevuld met 100% zuivere 

amandelspijs. Krokante amandel-

stukjes ter decoratie die ook voor 

extra smaak en bite zorgen. 

Uit 1 gevulde speculaaspost 

snij je wel zo’n 15 lekkere 

stukken. En daarmee wordt 

deze koek heel aantrekkelijk 

als cadeau voor je werk- 

nemers, relaties, familie of  

wie dan ook. 

GrijnPost,  
de Lekkerste Post  

van de Bakker! 
Voor dit moment,  

voor elke 
gelegenheid. 

GrijnPost
de lekkerste Post 

van de bakker! 

    Gevuld 
speculaas per  

     post! 

Ook Grijnpost 
versturen? 
Scan de QR 
code!

Ga eens mee op stap met Cock den  
Besten, eens kijken wat hij zoal doet  
op een dag.

Samen met de andere chauffeurs gaat Cock  

’s morgens vroeg de weg op om vers brood en 

gebak bij de klanten te bezorgen. “Dit is leuk 

werk”, vertelt Cock, “ je bent een graag gezien 

persoon als je het (nog bijna) warme brood 

aflevert”. Om ongeveer 09:00 uur is alles  

bezorgd en begint het tweede gedeelte van 

zijn werkdag. 

Alle zakelijke relaties van Bakkerij van der Grijn 

ontvangen regelmatig bezoek van Cock. De 

leveringen worden geëvalueerd, wensen 

besproken en als er iets nieuws is wordt 

dit ter keuring aangeboden. Vooral dat 

laatste is altijd leuk, iedereen wil graag 

proeven!

Vanaf eind september wordt het ta-

kenpakket nog wat breder. Klanten die 

voor de feestdagen een bestelling willen 

plaatsen worden benaderd en ontvangen 

een op maat gemaakte offerte. Dit kan zijn 

voor externe relaties maar ook voor de eigen 

medewerkers. Cock bespreekt de mogelijkhe-

den en inventariseert de wensen van de klant, 

e.e.a. altijd passend bij de huidige trends 

Naast de bekende boterletters, speculaas  

en de kerststollen staat dit jaar ook de  

pakketpost in de spotlights; een zelf samen  

te stellen pakket, mooi verpakt in een luxe  

doos en indien gewenst verstuurd met een 

kaart of persoonlijke brief. 

Cock geniet heel erg van zijn baan, vooral het 

contact met klanten maar ook van de afwisse-

ling die zijn werk meebrengt. Naast de werk-

zaamheden voor de bakkerij heeft Cock ook 

nog tijd om dagelijks een rondje hard te lopen; 

‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ is 

zijn motto. Sporten én lekker eten! Koken is dan 

ook een van zijn hobby’s, regelmatig staat er bij 

het avondeten een heerlijk gebakken desem-

brood i.p.v. aardappels of rijst op tafel. 

LEEFTIJD 58
IN DIENST SINDS 

november 2010 • FUNCTIE 
Vertegenwoordiger van 

bakkerij van der Grijn 
FAVORIETE PRODUCT 

Kampioentje, verschillende 
desembroden

Over Cock

Wil je deze Grijnpost naar 1 adres 

versturen, dat kan, meerdere exem-

plaren naar verschillende adressen? 

Geen probleem! Deze eigentijdse 

manier van bestellen is hierdoor erg 

aantrekkelijk. Het enige wat je hoeft 

te doen is het bestellen van de juiste 

aantallen, en het invoeren van de 

adressen. Wat overigens heel makke-

lijk kan door een adressenbestandje 

te uploaden. Wij verzorgen de rest: 

van het bakken, het verpakken tot  

het verzenden!  

Bovendien ook nog eens makkelijk 

voor de ontvanger, doordat de Grijn-

post door de brievenbus past hoef je 

er niet voor thuis te blijven. 
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Voor de decoratie
 handje chocoladekruidnoten (melk, wit en puur) 

 een aantal speculeckertjes 

 1 eetlepel cacaopoeder

Verdere benodigdheden
 spuitzak met een glad spuitmondje

 grote schaal of 6 à 8 kleine schaaltjes

Het perfecte toetje voor 'n heerlijke sinterklaasavond. 

Maar stiekem ook heel lekker op elke herfstachtige dag. 

Goed voor 6 a 8 personen. 

BENODIGDHEDEN
 250 gram Opa’s Speculaas

 250 ml verse slagroom

 250 gram mascarpone 

 50 gram kristalsuiker

 1 theelepel vanillearoma

 100 ml sterke (espresso) 

koffie

Tiramisu
    met speculaas

Sint Sudoku!

RECEPT & PUZZEL
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 Klop de slagroom samen met 25 gram suiker stevig.  

 Klop in een andere kom de mascarpone samen met 25 

gram suiker en 1 theelepel vanillearoma los. Spatel hier de 

slagroom rustig door en zet het koel in de koelkast.  

 Breek de brokken speculaas in stukjes en verkruimel 

tot grove kruimels. Tip: doe de stukken speculaas in een 
plastic zak en verkruimel ze door met een deegroller ste-
vig over de zak te rollen.  Doe de grove kruimels in een 

kom en sprenkel de espressokoffie over het speculaas.  
Verdeel de helft van de speculaaskruimels over de bodem 

van de schaal of kleine schaaltjes.  Schep 1/3e deel van 

de mascarponeroom over de kruimels. Verdeel daarop 

de andere helft van de speculaaskruimels.  Doe de rest 

van de mascarponeroom in de spuitzak en spuit mooie 

toeven op de kruimels.  

 Ter garnering: Bestuif de speculaas tiramisu met caca-

opoeder. Strooi er wat gebroken chocolade kruidnoten 

over en maak het af met een paar speculeckertjes.

 Voor een variant met alcohol: Voeg aan de koffie naar 

smaak een zoete (amandel)likeur toe. 

3 8 5

7

9 6 2 8

4 1 9 7

7 1 5 6

9 5 3 4 1

2 7 5 3

8 2 9 4

4 8 1 9 7
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9 3 4 2
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6 1 7 4
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Het liefst gebruikt zij fijne  wol  omdat dat zo 

zacht en warm is. Gerda houdt van het fijne 

werk, dunne wol en  dunne breinaalden . Geef 

haar een  patroon  en ze maakt het.  Kleding 

breien en dan vooral vesten of  truien  is  

favoriete bezigheid. Zij koopt de benodigde  

wol  bij het patroon , het is dus niet zo dat ze 

kasten vol restjes overhoudt.

Het breien leerde Gerda op  school  en nu ziet ze het  

als ontspanning en is ook iedere keer trots als ze iets 

moois gemaakt heeft. Haar mooiste kunstwerk is wel 

haar vest volgens de Fair Isle breitechniek, prachtig  

ingebreid Noors breiwerk, waarvan het patroon voor  

een niet kenner 1 groot raadsel is. 

 

Het breiwerk ligt altijd voor het oprapen, bijna elke dag 

worden er een paar pennen (soms zelfs ronde) gedaan.     

 Even tussendoor  en dat kan meerdere malen per dag.

Ze geniet ervan maar het is niet zo dat ze alles om zich 

heen vergeet, behalve die ene keer…

Gerda kwam in een razend tempo de winkel binnen 

gelopen, ze moest om 8 uur beginnen en dacht dat 

ze veel te laat was. Ze had namelijk nog wat tijd over 

en haar breiwerk ter hand genomen om nog even een 

pennetje te doen voor werktijd, wat niet 1 maar een paar 

pennetjes werden... Het viel alles mee, haar collega kon 

er smakelijk om lachen, ze was nog net op tijd en kon 

beginnen aan het bakken van de gevulde koeken.

Gerda, deze vrolijke creatieve dame werkt al  
jaren in de winkel van Nieuw-Lekkerland en geniet  
van het werken in de winkel, van verse producten 
direct uit de oven aan de klanten te verkopen  
en ook  van het contact met de collega’s. Naast  
haar werk als verkoopster is zij in haar vrije tijd 
altijd creatief bezig. Leuke reizen maken met  
haar man, oppassen op de kleinkinderen en  
waar zij echt blij van wordt is BREIEN.

Gerda kiest
    wol synthetisch

 grove naalden fijne naalden

 volgens patroon eigen ontwerp

 op school geleerd  thuis verplichte    bezigheid

 verslavend  even tussendoor

  kleding accessoires

 kast vol restjes kopen per patroon
 
 trui  sokken

BAKKEN & BREIEN

Gerda
geniet van beide!

Werkwijze

In elk vakje hoort een cijfer van 1 tot en 
met 9 te staan. Vul het diagram zo in, 
dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 
3 keer 3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 
één keer voorkomen. Veel plezier!

DE MEDEWERKER
EN HAAR PASSIE

LEEFTIJD 63 jaar • 

FUNCTIE Verkoopmedewerkster •  

IN DIENST SINDS 1 november 2003 • 

FAVORIETE PRODUCT: 

Dadelnotenbrood

  Over Gerda
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Volg ons ook op Facebook en Instagram!

www.vandergrijn.nl


