
grijnBakkerij Van der Grijn

Zomer

Zomer 2020

DE BAKKER EN ZIJN PASSIE

  Oldtimers van 
banketbakker Jan
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Teus van der Grijn 

1965 
  ZOMERSE

          verwennerijen



CEES 
29 jaar • Operator 

inpak/expeditie 
bakkerij • Ongeveer 

14 jaar in dienst 
• Favoriet: 

kaasstengels

TESSA 
35 jaar • Vanaf 

2016 in Nieuwegein, 
Muntplein • 

Winkelmedewerker/
verkoopster • Favoriet: 

aardbeienschnitte

ISABEL 
35 jaar • Vanaf 

september 2019 in 
winkel Rotterdam • 

Winkelmedewerkster/
verkoopster • Favoriet: 

dadelnotenbrood

CHRISTINE 
42 jaar • In dienst 
sinds 18 juni 1996 • 

Winkelmedewerkster/
verkoopster in 
Giessenburg • 

Favoriet: karakterkorn 
en appelflap

Trots dat dit familiebedrijf in juni al weer 70 jaar 

bestaat. Al 70 jaar zijn we een begrip in Groot-

Ammers en omstreken en daar zijn we trots op. 

Inmiddels leveren wij aan 10 eigen winkels en 

diverse andere ondernemers, die graag onze 

overheerlijke producten willen verkopen. 

Trots op de derde generatie, waar ik ook deel van 

uit mag maken, die aan het roer staat en trots op de 

1ste en 2de generatie waarvan Teus zich nog dagelijks 

roert in de bakkerij. 

Trots zijn we ook op het grote aantal trouwe mensen 

dat bij ons werkt of gewerkt heeft in al die jaren.  

En uiteraard trots op onze klanten die ons al die jaren 

trouw zijn en gelukkig een kritische noot plaatsen 

als ze niet tevreden zijn. 

Sommigen kopen al 70 

jaar onze producten, heel 

bijzonder! Dank jullie wel 

daarvoor.  

Veel plezier en inspiratie gewenst met het lezen van 

dit magazine en wat mij betreft op naar een mooie 

zomer en naar ons 75 jarig bestaan.  

T ROT S!
Trots dat ik u opnieuw een Grijn magazine mag 
presenteren. In deze tijd van digitalisering is onze 
vorige uitgave zo goed ontvangen dat we direct 
besloten om er opnieuw één te maken.

70 
COLOFON  •  TEKSTEN Jacqueline Blom  FOTOGRAFIE Agaath Damen  
HOOFDREDACTIE Marieke Cuperus  VORMGEVING & DRUK Vanderperk Groep

Zomerse verwennerijen 
Maak kennis met de Marlena Schnitte 
en ons kaas knoflookbrood

Brood van gisteren
Niks mis mee!

Recept
Aan de slag met 

kaas knoflookbrood

Door de Grijn
tijd heen 
70 jaar 
in beeld

Online bestellen en bezorgen
Frans... zag zijn kans

Terugblik Teus
Geschiedenis van
Van der Grijn
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Een trotse bakker

LEON
Bij Van der Grijn 

verantwoordelijk voor 
de bakkerij en alles wat 
erbij hoort • sinds zijn 13e 

werkzaam voor de bakkerij 
• toen begonnen met 

inpakken • Woont samen 
met Regina en 

hun dochter Iza van 
7 jaar

6
Foto's uit 

de oude brood-
trommel

INGE 
50 jaar (nét Sara ge- 

worden) • Vanaf november 
2013 in dienst, eerst in de 
Arkelstraat nu in Almkerk 
• Winkelmedewerkster/
verkoopster • Favoriet: 
speltlichtbrood, kersen 

monchou gebakje

JAN • 45 jaar • 
20 jaar in dienst • 

Chef banket… creatief  
zijn met grondstoffen  

en nieuwe gebakjes  
ontwerpen • Favoriet: 

mooie glimmende  
chocoladebollen

De passie van... 
Jan Bongers

15
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Marlena Schnitte
Een heerlijk rol fijne cake met gele room en slagroom, afgewerkt met een laag 
smakelijke marsepein. Vrolijk versierd met krullen en bloemen. Een bijzondere 
schnitte voor 5 à 6 personen die makkelijk te snijden is. Naast dit gebaksstuk 
hebben we ook Marlena taarten in diverse maten en losse gebakjes.

Bakker Tijmen kneedt en rolt 

het deeg tot een mooi mikje 

en bakt deze broden in zijn 

steenoven in de bakkerij/winkel 

in Hoog-Dalem. De geur van 

knoflook, oude kaas en orega-

no vult de winkel regelmatig. 

Dit prachtige broodje past bij 

een aperitiefje, maar ook bij 

soep of een salade.

Ook bij een BBQ maakt u de 

blits met een plakje van dit 

desembrood. Je kan er krui-

denboter opsmeren maar dat 

hoeft niet!

Dit brood is vers gebakken 

verkrijgbaar in de winkel of u 

kiest ervoor om hem zelf af te 

bakken. 

Met deze vraag kwamen klanten 
in de winkel. Hoe kwam dat toch?

Marleen, de dochter van tante Lenie 

was als klein meisje verzot op taart 

met een laagje gele room ertussen 

en marsepein erbovenop, als zij jarig 

was vroeg ze daar speciaal om. De 

visite vond het erg lekker en ook die 

vroegen dan weer aan de bakker….

zo’n taart die Marleen lekker vindt. 

Lang verhaal kort, we hebben de 

taart in het assortiment opgeno-

men; de Marlenataart. 

Als jong meisje en oudste klein-

dochter hielp ze Oma van der Grijn 

met oliebollen bakken en ooit als 

tiener heeft ze 2 weken in de winkel 

gewerkt in de zomervakantie. Een 

leuke ervaring maar wel met zere 

voeten aan het eind van de dag.

FAMILIE nichtje van 
familie van der Grijn • 
FAVORIETE PRODUCT 

Eén keer raden...

Marleen

“Ik wil de taart 
die Marleen zo 

lekker vindt”

ZOMERSE VERWENNERIJEN

Neem een hapje van dit heerlijke brood en u waant zich 
gelijk op een mediterraans terras in de zon…   Kaas 

knoflookbrood

Kortom een 
veelzijdig broodje 

met die éne 
unieke smaak.
Geniet ervan! 
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In 1950 nam mijn vader, Teunis van 

der Grijn de bakkerij over van zijn 

baas de heer Van As. Broer Gert 

kwam al snel helpen zoals alle 

kinderen uit ons gezin. Uit school 

was er altijd wel iets in te pakken. Ik 

doorliep de bakkersschool en in 

1966 had ik mijn diploma op zak, 

ook volgde ik nog de avondschool. 

In 1970 trouwde ik met Annie en 

volgden er 4 zoons, Arto, Richard, 

Michel en Ron. Samen met mijn 

broer Gert ben ik vanaf 1976 de 

zaak gaan runnen, die toen eige-

naar was samen met mijn vader. 

In 1980 heb ik het definitief van 

mijn vader overgenomen en zijn 

Gert en ik samen doorgegaan. Mijn 

vrouw Annie werkte ook mee en 

deed de verkoop. Helaas moest 

Gert jaren later stoppen omdat hij 

ernstig ziek was. We woonden bij 

de zaak dus ja, de jongens maakten 

alles van dichtbij mee. Wat ik wel 

bijzonder vind en blij mee ben is 

dat alle jongens voor het bakkers-

vak hebben gekozen. De groei die 

we hebben gemaakt is daardoor 

mogelijk geweest. Mijn zoons staan 

nu aan het roer en ik heb het volste 

vertrouwen in hen. Opvolging van 

generaties zorgt voor continuï-

teit maar ook voor vernieuwing en 

soms discussies. De onenigheid die 

ik vroeger wel eens met mijn vader 

had werd beslecht met een zwie-

per van de meelschep. Overleg met 

mijn zoons verloopt anders, soms 

best pittig maar zonder gooi- en 

smijtwerk. Ik ben trots op hoe ze de 

bakkerij runnen!

Als jonge jongen bracht ik brood 

rond met de bakfiets, later met 

zo’n welbekend VW busje en ook 

nu nog kom ik bij gezinnen langs. 

De vervoersmiddelen werden 

steeds moderner maar de broden, 

het gebak én de gesprekken zijn als 

vanouds gebleven en daar geniet ik 

nog steeds van.

Rond 1974 was het dat ik bezig 

was om een nieuw soort brood 

te maken. Hele graankorrels in 

het deeg waardoor je een grove 

structuur kreeg met hele pitten 

erin, ons grofvolkoren brood. Mijn 

vader reageerde met: Teus, dat 

kippenvoer verkoop je nooit! 

Ik had veel over voor onze klan-

ten en om ze te laten weten dat 

de oven heet was, had ik aan de 

buitengevel een zwaailicht ge-

maakt. De hele straat kon het zien. 

Brandde die dan konden ze komen 

voor warme broodjes of snacks. 

Ben benieuwd wie dat nog weet.

In 1989 openden we de winkel in 

de Verspassage. Een grote open 

ruimte waar de bakker, de slager 

en de kaasboer hun koopwaar 

aan de man brachten. Ieder voor 

zich maar ook verzorgden we ge-

zamenlijk buffetten en andere 

feestmaaltijden onder de naam 

de Liesveld Versgroep, daar deed 

ook de groenteboer aan mee. Een 

mooie tijd.

Door de jaren heen is de bakkerij 

verhuisd, zijn er meer winkels bij 

gekomen, is het personeelsbe-

stand uitgebreid, zijn er dingen 

geautomatiseerd, nieuwe technie-

ken toegepast maar het gevoel van 

een familiebedrijf is gelukkig ge-

bleven, er werken nu 10 ‘van der 

Grijnen’ in het bedrijf. Wij zorgen 

mét elkaar en voor elkaar! Dank-

baar voor alles en trots op 70 jaar 

Bakkerij van der Grijn gaan we op 

naar de 75 jaar!

Teus van der Grijn, tussen de meelbalen opgegroeid, is een 
bakker van de oude stempel met inmiddels de kwaliteiten 
van een vader, opa, adviseur en ervaringsdeskundige. Hij 
neemt ons mee terug in de tijd.

De terugblik van TeusGESCHIEDENIS

LEEFTIJD 69 jaar • 
IN DIENST SINDS hij 
kon lopen • FUNCTIE 
Aanspreekpunt voor 

iedereen              

Over Teus

5 Teus met burgemeester bij opening Verspassage (1989)  •  6+7 Inkijk bakkerij (1987)  •  

8 Chris, Aart en Tijmen al jong in de prijzen  •  9 Trouwboekje oprichters Teunis en Maria  •  

10 Artikel in de 'bakkerswereld' (1998)  •  11 Richard en Teus (2003)  •  12 Krantenartikel uit 1998

1 Opa Teunis (1952)  •  

2 Zus Ciska voor de 

winkel (1956)  •  

3 3-jarige Teus met 

bakkersmutsje (1954)  •

4 Kerkstraat 

Groot-Ammers (1992)  

FOTO'S UIT DE

oude broodtrommel
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We houden een 
Open dag in de 
bakkerij die druk 
wordt bezocht. Het 
Kontakt omschrijft 
het zelfs ‘drukker 
dan in de Efteling’! 

De bakkerij verhuisd van de Kerkstraat naar de 
Energieweg, een werkgebied net buiten Groot-Ammers. 

Een prachtige bakkerij met oude en nieuwe machines, veel 
meer ruimte en een grote bakcapaciteit. Inmiddels zijn er 4 

winkels om elke dag te bevoorraden.

Het ontstaan van het 
dadelnotenbrood, 

bedacht en ontwikkelt 
door desembakker Tijmen. 

Een klant van hem zocht 
sponsoring voor een  

marathon die hij in Syrië ging 
lopen. Tijmen ontwikkelde 

een speciaal brood met dadels 
en noten, ingrediënten uit die 

streek. Van elk verkocht brood 
ging 50 cent naar het goede 

doel. De actie was een succes 
en ook daarna bleef er vraag 

naar dit bijzondere brood.

2003
2011

2014

70 jaar Bakkerij Van der Grijn!
Een mooie mijlpaal in het bestaan van de bakkerij. Als eenmanszaak begonnen en nu een 
bedrijf met 4 eigenaren. Van oude recepten naar nieuwe werkmethodes. Van alleen familie 
naar werknemers overal vandaan, van wit en tarwe naar veel verschillende soorten brood. 
Van bestellingen op briefjes naar een digitale winkel in de vorm van de webshop. Kortom een 
bedrijf dat is meegegaan met zijn tijd en klaar is voor de toekomst! Op naar de 75 jaar...

2015

2020

70 JAAR

Jongste zoon Teus neemt de bakkerij over 
van zijn vader, toen gelegen aan de Kerkstraat 

in Groot-Ammers. Met zijn vrouw Annie krijgt 
hij 4 zoons. Teus bakt, Annie verkoopt en de 

jongens kruipen, groeien en helpen mee in en 
rond de bakkerij.

De Marlena taart krijgt 
officieel zijn naam. (Lees het 

hele artikel op pagina 4)

1980

1996

1976

Met de overname van het bedrijf van zijn 
baas begint voor Teunis van der Grijn 
het ondernemersavontuur, een eigen 
bakkerij! Op de bekende bakfiets voorziet 
hij samen met zijn zoon Gert de mensen 
in de omgeving van brood en gebak.
Bij de opening wordt de suikerslof 
geïntroduceerd, een krentenslofje met 
suiker en kaneel er in, heden ten dage 
nog steeds een traktatie.

De bakkers komen met 
een nieuw product; dikke 
brosse speculaas. Grote 
stevige plakken kruidige koek.  
Tegenwoordig bekend als 
Opa’s speculaas, een zak vol 
dikke brokken en leuk verpakt.

1950

Door de Grijn            heentijd

Zoons 
nemen 

het bedrijf 
over

Onze online winkel gaat van start, 
via www.vandergrijn.nl. Vanaf nu is het 
mogelijk je bestelling online te plaatsen 
en je boodschappen op te halen in één 
van de winkels of te laten bezorgen. Erg 
modern voor die tijd!
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Brood dat gisteren vers gebakken is, is ook van-

daag nog heerlijk! Bij bakkerij van der Grijn streven 

wij ernaar zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. 

Brood wegdoen omdat het een dag oud is, dat is 

gewoon zonde! Naast dat wij wekelijks overgeble-

ven brood leveren bij twee voedselbanken in de 

regio, vindt u daarom in onze winkels ‘ Brood van 

Gisteren’. Smakelijke producten van de dag ervoor 

tegen aantrekkelijke prijzen. Proef het zelf, er is 

niks mis mee.

Brood van gisteren: goed voor het milieu en 
lekker voordelig! 
Deze broden (heel, gesneden en verpakt) kosten  

€ 1,00 of € 1,50 per stuk. Ook kunt u regelmatig 

een zakje met lekkere broodjes of rozijnenbollen 

vinden, of zelfs koekjes of een lekkere cake. Er is 

geen vast assortiment, wat gisteren over was is 

vandaag te koop. Elke dag weer een verrassing dus! 

Wij garanderen dat het ‘Brood van gisteren’ maxi-

maal 1 dag oud is. Mocht het onverhoopt toch 

overblijven aan het eind van de dag, dan gaat het 

weg als veevoer. 

Brood van gisterenNiks mis mee!

Mevrouw Heleen Bergacker 
koopt regelmatig ‘Brood van gisteren’. “Het is 

voor mij een bewuste keuze, ik vind het zonde 

als goed voedsel weggegooid moet worden. 

Fijn dus dat Bakkerij van der Grijn dit  

initiatief heeft genomen”.

“Heel soms koop ik wel eens brood in 

de supermarkt, maar zelfs het brood van 

gisteren vinden wij nog lekkerder dan het 

verse supermarktbrood. En vaak is het 

nog voordeliger geprijsd ook”!

Zomerse feitjes     en weetjes

In Nederland wordt jaarlijks 75 miljoen kilo brood weggegooid. Brood staat in huishoudens op de 
tweede plaats van meest verspilde voedingsmiddelen in Nederland. 
Gelukkig komt een groot deel van dit brood uiteindelijk wel goed terecht en wordt verwerkt in diervoeding of gaat rechtstreeks naar (kinder)boer-derijen en dierentuinen.

DUURZAAMHEID WEETJES

Aardbeienweetje
Als een aardbei mooi bol is en een klein, wit randje onder zijn kroontje heeft, mag je erop vertrouwen dat het een zoet exemplaar is. Aardbeien moet je eigenlijk op kamertemperatuur laten komen voordat je ze eet. 

Hoe kouder de vrucht, hoe 
minder smaak eraan zit.

Fruitweetje
Wist je dat vooral 

fel gekleurd fruit 

goed helpen bij 

het opbouwen van 

je weerstand. Kleurrijk 

fruit, zoals aardbeien en bosbessen zitten vol 

vitamine C en antioxidanten, die ervoor zorgen 

dat je bijvoorbeeld minder snel verbrandt in de 

zon. Door veel kleurrijk fruit te eten krijg je een 

algeheel gezondere uitstraling. 

Broodweetje
Wist je dat het eten van 

volkorenbrood een 

makkelijke manier is om 

iedere dag voedingsvezels, 

ijzer, jodium en B-vitamines 

binnen te krijgen? Met drie 

volkoren boterhammen per dag 

verklein je bovendien het risico op 

hart- en vaatziekten, diabetes type 2 

en darmproblemen.

Tijgerbroodweetje
Tijgerbrood dankt zijn naam aan zijn 

bovenste korst, die wel wat weg heeft van 

een tijgervel. In werkelijkheid lijkt het patroon 

overigens meer op dat van een luipaardvel. 

Voor het rijzen brengt de bakker een laagje 

tijgerpap aan op het brood. Dit is gemaakt 

van rijstebloem. Doordat rijstebloem geen 

gluten bevat, rekt het niet mee met het 

deeg tijdens het rijzen. Hierdoor gaat het 

laagje tijgerpap scheuren en ontstaat de 

karakteristieke krokante korst. 

Pitten en zadenweetje

Pitten en zadenweetje; noten, zaden 

en pitten in het brood hebben een 

hoge voedingswaarde. Ze zijn rijk aan 

onverzadigd vet: de gezonde vetten. 

Ook bevatten ze vitamine B3, B6, 

foliumzuur, vitamine E en de mineralen 

ijzer, zink, koper, calcium en 

Magnesium. Dus niet alleen extra 

lekker, maar ze leveren dus ook 

extra voedingsstoffen op. 
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WEBSHOP

Grijn onlineonline

Onze bezorger
Frans rijdt heel 

Gorinchem door om 
klanten te voorzien 
van brood en taart

Frans... zag zijn kans

Ga naar www.vandergrijn.nl, kies voor 
'online bestellen' en winkel lekker rond.

15 jaar geleden stond Frans 

regelmatig voor de winkel in de 

Arkelstraat te wachten terwijl 

zijn vrouw bij de bakker binnen 

was. Hij zag Karina van der Grijn 

(vrouw van Arto) bezig met het 

laden van de Caddy met bezorg-

bestellingen. Aan haar arm een 

bungelende Maxi-Cosi met hun 

5 maanden oude dochtertje 

Reza. Hij zei: Als je mij nou eens 

de sleutel geeft dan rij ik wel! 

Karina antwoordde...nou als dát 

zou kunnen! Vanaf die dag rijdt 

Frans heel Gorinchem door om 

onze klanten te voorzien van 

brood en taart! 

Frans, geboren in de Bloem-

potstraat kent alle straten in 

Gorinchem en hij is een graag 

geziene gast bij veel bedrijven en 

particuliere klanten, wij zijn dan 

ook heel blij met deze bezorger!

ONLINE BESTELLEN EN BEZORGEN

VolVolgtgt
u ons al?u ons al?
Blijf op de hoogte van al 
onze acties, aanbiedingen, 
bakkerijnieuws of winkel-
weetjes en volg ons op 
Facebook of Instagram.

Ontvang ook 
onze nieuwsbrief!
Laat op de website 

uw mailadres bij ons 
achter en blijf op 

de hoogte!

Dieet, allergie of gewoon 

benieuwd? 

Van alle producten in onze 

winkels vindt u op de website 

informatie over ingrediënten, 

allergenen en voedingswaar-

de. Betrouwbaar, makkelijk 

en snel!

De volgorde van de ingredi-

ënten wordt bepaald door de 

hoeveelheid in het product. 

Het eerst genoemd zit er dus 

het meeste in. Allergenen 

staan groter gedrukt tussen de 

ingrediënten, maar ook nog 

een keer apart vermeld. In één 

oogopslag duidelijkheid dus! 

Wilt u inzicht in uw voedings-

patroon en het aantal calorieën 

van een product? Bekijk het 

uitgebreide overzicht van de 

voedingswaarde. Minder kool-

hydraten of juist meer vezels? 

Het checken en vergelijken is 

makkelijk en betrouwbaar. Sinds 

kort staan ook de mineralen 

vermeld op de site. Een com-

pleet plaatje dus!

NAAM Frans Schenau • 
LEEFTIJD Geboren in 1942

tegelijk met zijn broer • 
FUNCTIE Bezorger sinds 2005 • 

FAVORIET bruin- en 
witbrood

LEEFTIJD 15 jaar • WERKZAAM 
SINDS november 2019 • 

FUNCTIE winkelhulp • 
FAVORIET tompouce 

en stoervolkoren                      

Over Reza

Over Frans
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RECEPT

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rul het gehakt bruin in 

een scheutje olijfolie. Doe de geperste knoflook, ui en de andere 

groente erbij en bak dit 3 minuten mee. Doe er een knijpje curry bij 

en roer goed door. Voeg de gezeefde tomaten toe met wat peper 

en zout en laat dit zo’n 10 minuten op een zacht vuur smoren.

 

Snijdt ondertussen het kaas knoflookbrood in plakken van ongeveer 

2 cm en snijdt de middelste plakken nog een keer doormidden voor 

wat kleinere stukken. Duw de sneetjes met de hand een beetje plat.

 

Als het gehaktmengsel klaar is verdeelt u de helft op de bodem 

van een ovenschaal. Deze hoeft u niet in te vetten. Daar bovenop 

gaat ongeveer de helft van de sneetjes brood, om het gehakt 

mooi af te dekken. Snijdt de bollen mozzarella in plakjes en 

verdeel 1 bol over het brood. Herhaal dit nog een keer met het 

overige gehakt, brood en mozzarella. Verdeel hierover de 

gehalveerde mini tomaatjes. Strooi daarover heen een 

lekkere laag geraspte kaas.

 

Dan mag het in de oven voor ongeveer 20/25 mi-

nuten. Houdt even de kaas in de gaten, als deze te 

bruin wordt dan de schaal halverwege afdekken met 

aluminiumfolie.

Serveer de lasagne met een frisse salade. 

Eet smakelijk!

BENODIGDHEDEN
(voor 4/5 personen)

 Kaas knoflookbrood om zelf  
af te bakken

 400 gram rundergehakt
 2 teentjes knoflook  

(of meer als u dat lekker vindt)
 2 uien
 Groente naar keuze, denk aan 

paprika, prei, champignons. 
Of  gebruik een Italiaans 
groentepakket.

 2 bolletjes mozzarella
 Geraspte kaas
 Olijfolie
 500 gram gezeefde tomaten
 Beetje curry
 Mini tomaatjes

        KAAS KNOFLOOKBROOD lasagne

Heeft u nog wat 
brood over? Bak deze 
sneetjes dan met een 
beetje geraspte kaas 
6 minuten mee in de 

oven. Een heerlijke 
versnapering.
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LEEFTIJD 54 jaar  •  

FUNCTIE banketbakker/chauffeur •

 IN DIENST sinds 1997 (23 jaar) • 

FAVORIET Appelgrijntje

  Over Jan

Zijn eerste keuze is makkelijk:  oud.  Jan geniet van 

dingen van vroeger, kijkt graag op Marktplaats maar 

struint nog liever rond op  rommelmarkten.  Dan kun je 

het vasthouden, bekijken en beter beoordelen. 

Hij heeft diverse vervoersmiddelen uit vroeger tijden 

zoals 2 Solexen en een tandemfiets. Sleutelen kan hij 

best maar  toeren  is wat Jan het liefste doet. En dan 

graag in de  zomer  samen met zijn familie. Vakantie 

vieren doet hij elk jaar in  Zeeland.  Zijn gevleugelde 

uitspraak is dan ook: Ik vier vakantie in nieuw Zeeland 

waar de zon altijd schijnt! De Trabant volgepakt, 

een oude koffer op het dak, zonnebril op en gaan, 

toertochtjes op de Solex door de Zeeuwse duinen en 

voor onderweg een mand met  broodjes mee. 

Waar Jan is, is muziek! Verschillende instrumenten kan 

hij bespelen. Muziek luisteren doet Jan graag maar 

muziek maken  geeft hem het meeste plezier. De oude 

piano is nog authentiek en klinkt geweldig. Jan (Vayne J)  

schudt zijn haren los en geeft als afsluiting een mooi 

riedeltje weg. Je ziet hem gewoon genieten! 

Jan kiest

Daar kun je niet omheen als je aankomt; een goed onderhouden oud 
huis met een zomergele Trabant (1967) voor de deur. Achter in de tuin, 
kijkend over de rivier de Giessen heeft hij een tweede woonkamer 
gemaakt vol met ludieke oude spullen. Een antieke piano, oude koffers, 
sprekende emaillen tekstbordjes en oude radio’s. 

 oud  nieuw

 Marktplaats  rommelmarkt

 sleutelen  toeren

 zomer  winter

 Nieuw-Zeeland  Zeeland

 lunch op terras  broodje in het gras

 muziek maken  muziek luisteren

De bakker 
en zijn 
passie:

OLD TIME SPULLEN VAN

Jan Bongers

PASSIE
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Verwennerijen

Gezelligheid

picknick

Verkoeling

van der grijn

recepten

WIJ WENSEN U
EEN FIJNE ZOMER!

Volg ons ook op Facebook en Instagram!

www.vandergrijn.nl


