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JOEY EN RICKY E IJKELENBOOM

  'Als mijn broer opstaat 
om te gaan werken duik
       ik net mijn bed in.'

KERST
INSPIRAT IE

Hanna



ROB
27 jaar • Brood- en 

banketbakker • 
Al 14 jaar bij Van der 
Grijn • Favoriet: Vers 

fruit schelpje

HANNA
17 jaar • 

Zaterdagmedewerker 
in Groot-Ammers •  
1 ½ jaar in dienst • 

Favoriet: 
Oliebollen

WILLIAM 
27 jaar • Banket-

bakker • Ruim 1 jaar bij 
Van der Grijn • 

Favoriet: Om te maken... 
bruidstaarten, 

om te eten... dadel-
notenbrood

COCK
56 jaar • Vertegen- 

woordiger/bezorger • 
Sinds 2010 bij Van der 
Grijn • Favoriet: Kaas- 

knoflook brood en  
kersen monchou  

gebak

KARLIJN 
26 jaar • Functie:  
Inpak/expeditie •  
10 jaar in dienst •  

Favoriet:
Carrot cake

Het liefst zouden we u allen uitnodigen bij ons in 

de bakkerij, zodat we kunnen laten zien hoe we 

dagelijks bezig zijn om voor u de lekkerste produc-

ten te maken. Helaas is dit natuurlijk niet mogelijk. 

Ook kunnen we u niet aan alle collega’s persoonlijk 

voorstellen maar in dit magazine ‘ontmoet’ u toch 

een aantal van hen. 

In deze 'Grijn tijd' laten we u onze webshop zien, 

voor u een bron van informatie over onze produc-

ten. U kunt van elk artikel zien wat de allergenen 

zijn, welke grondstoffen we gebruiken en zelfs 

hoeveel kcal er in elk artikel zitten. Zo maakt u een 

verantwoorde keuze welk product het beste bij u 

past. Voor 23.00 uur besteld in de webshop, 7.30 

uur in de winkel. 

Daarnaast laten we u ook kennismaken met één 

van onze nieuwe broden: de Dikke Drie’s. Voor dit 

brood drie keer 

de hoofdletter 

S van Speculaas, 

Spijs en Stollendeeg, 

de ingrediënten van 

dit heerlijke royaal gevulde 

brood. En ook onze gouwe 

ouwe, de Pain Noël, mag 

natuurlijk niet ontbreken. 

Al jaren een hardloper in 

december, gevuld met spijs, 

kaneelsuiker en kleine stukjes 

appel, perzik en peer. Natuur-

lijk kunt u deze maand beide 

broden proeven in onze winkels.

Veel lees- en kijkplezier voor iedereen, een hele 

mooie fijne decembermaand en goede start 

voor 2020.

Een warm
Vol trots wil ik deze 'Grijn tijd' aan 
u voorstellen. Het bevat leuke 
impressies en mooie verhalen van 
gewaardeerde collega’s. We zijn blij dat 
u, door dit magazine, een kijkje kunt 
nemen achter de schermen.

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

Verwennerijen voor 
de feestdagen 
Maak kennis met de Pain Noël 
en de Dikke Drie's

De hobby van... 
Ton!

Online bestellen
De familie Hakkesteegt is fan!

Duurzaamheid 
Kiest u voor katoen of plastic?

Puzzel en 
lekker recept! 

Duo interview met 
broers Ricky en Joey 
    De familie traditie wordt 
             voortgezet
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Arto van der Grijn

ARTO VAN DER GRIJN
getrouwd met Karina 

en vader van Jelle, 
Tijs en Reza • woont in 

Gorinchem en werkt 
sinds 1987 bij bakkerij 

van der Grijn.

8
Kerst-

inspiratie

TINEKE 
56 jaar • 

Winkelleidster Nieuw-
Lekkerland • Sinds 1 juli 
2015 bij Van der Grijn •  
Favoriet: Chocolade 

cake en alles met 
speculaas GRIJN TIJD KERST 2019    3



Twee heerlijkheden voor Kerst, een oude 
vertrouwde en een nieuwe specialiteit. 
Graag presenteren wij u: 

De Pain Noël is voor onze vaste klanten geen onbekende. Dit heerlijke 

kerstbrood is al jaren een topper in ons feestdagenassortiment. Het 

bestaat uit een speciaal stollendeeg, amandelspijs, appel, perzik en 

peren en wordt op de vloer van de oven gebakken. Een zeer luxe gevuld 

brood dus, een mooie aanvulling op tafel bij uw kerstontbijt of -brunch. 

Onze creatieve bakkers hebben dit jaar ook een nieuw 

feestbrood ontwikkeld; de Dikke Drie’s. We schrijven 

Drie’s maar eigenlijk bedoelen we 3x S, wat staat voor de 

samenstelling van dit lekkere brood. Het bestaat uit een laag 

Stollendeeg, een laag amandelSpijs en daaronder nog een 

heerlijke laag Speculaas. Hiervan is één brood gemaakt, 

bij het aansnijden ziet u duidelijk de verschillende laagjes. 

We hebben het beste van verschillende najaarsproducten 

gecombineerd in één brood. Als dat niet smaakt!

MEER INFO EN 
BESTELLEN:

MEER INFO EN 
BESTELLEN

Pain Noël

Dikke Drie’s.
VERWENNERIJEN
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Joey vertelt: “7 jaar geleden 

ben  ik begonnen bij Bakkerij 

van der Grijn, als bijbaan-

tje op vrijdagavond in de 

broodbakkerij. Het beviel me 

zo goed dat ik na een jaar vast 

ging werken en dat is eigenlijk 

nog steeds zo”. Elke avond rond 

half 11 begint zijn werknacht, met zijn 

ervaring en enthousiasme bakt hij de 

hele nacht door. Lachend: “’s Morgens 

als mijn broer opstaat om te gaan 

werken duik ik net mijn bed in”.

Ricky staat vaak vroeg op om één van 

onze winkels op te starten. Veelal in 

Gorinchem maar als hij in Rotterdam 

nodig is valt hij daar met gemak in. 

Zijn vrolijkheid en de bereidheid om 

iets extra’s te doen voor klanten ma-

ken hem een fijne verkoper en leuke 

collega. De klanten zijn dan ook dol 

op hem! Jaren geleden zette ook hij 

zijn eerste stappen bij Van der Grijn. 

Hij begon als schoonmaakkracht op 

maandag en vrijdag, maar vond er niet 

veel aan en was alweer snel vertrok-

ken. Anderhalf jaar geleden begon het 

toch weer te kriebelen en pakte hij de 

draad weer op maar nu in de verkoop.

In die paar uur dat ze elkaar thuis 

zien praten ze regelmatig over hun 

werk. Over nieuwe producten, over 

smaak maar ook blunders komen ter 

sprake. Zo vertelde Joey dat hij een 

keer volkorendeeg gedraaid had met 

dúbbel zout ipv zoutloos, gelukkig 

kwamen ze er tijdens het rijzen al 

snel achter. En Ricky bestelde een 

taart met een compleet verkeerde 

foto erop, maar ook dat werd geluk-

kig op tijd ontdekt.

Ze hebben respect voor elkaars werk 

maar Joey zou niet willen ruilen. “Een 

hele dag in de winkel staan lijkt mij 

niet fijn, laat mij maar lekker bezig zijn 

in de bakkerij”.  Terwijl Ricky heel erg 

op zijn plek is in de winkel zou hij ook 

best wel in de bakkerij kunnen werken 

geeft hij aan.

Als het op smaak aankomt zie je 

ook een klein verschil. Op de 

vraag wat hun favoriete pro-

duct is roept Ricky gelijk: 

de tompouce terwijl Joey 

even nadenkt en kiest 

voor het kampioentje. 

Zoet en krokant... dat 

kan gelukkig heel goed 

samen! 

's Morgens als mijn 
broer opstaat om te 
gaan werken duik ik 
net mijn bed in.

Joey (23) en Ricky (21) hebben veel gemeen met elkaar. 
Veel dezelfde vrienden, dezelfde sport en de liefde voor 
brood en taart! Dit is er ook met de paplepel ingegoten, want 
zowel hun vader als moeder werken in de bakkerijbranche. 
Het gróte verschil is dat Joey ‘s nachts in de bakkerij werkt 
en Ricky overdag in één van de winkels.

Joey Ricky

DUO INTERVIEW

LEEFTIJD 23 jaar • 
FUNCTIE Broodbakker • 

7 jaar geleden begonnen 
bij Bakkerij van der Grijn • 

FAVORIETE PRODUCT 
kampioentje

  Over Joey

 De broers Eijkelenboom:

dát is het verschil!
Dag en nacht

LEEFTIJD 21 jaar • 
FUNCTIE verkoopmedewerker • 

1,5 jaar geleden in vaste dienst • 
FAVORIETE PRODUCT 

tompouce 

  Over Ricky
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inspiratie

Weihnachtsstol
Rijkelijk gevuld brood 

met amandelspijs

Kerstgebakjes
Met Bastogne bodem en 

zachte Licor43 vulling

   Sneeuwster
Met advocaat en slagroom

   Luxe bonbons
Van de chocoladeboer

per 14 stuks

 Dadelnoten brood
Specialiteit met dadels, walnoten en honing

Dikke 
Drie's

Stollendeeg, Spijs 

en Speculaas

Panettone cake
Malse cake met sinaasappelsmaak

Amandelkerststaaf
Afgewerkt met abrikozenjam 

en kerstdecoratie

Amandelkerstkrans
Afgewerkt met abrikozenjam 

en kerstdecoratie

Pain Noël
Specialiteit van stollendeeg gevuld met 

spijs, perzik, peer, appel en kaneel

Kerst

Mini Harde broodjes
Wit, mais en meergranen, per 15 verpakt

Kerstkransjes
Ouderwetse roomboter 

kransjes

Luxe kerstkoekjes
Bitterkoekjes afgewerkt met botercrème

Luxe kerst taartje
Met Bastogne bodem en zachte 

Licor43 vulling, voor 8 personen.
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Wist u dat u meerdere keren door 
ons wordt verrast bij inleveren 
van het geboortekaartje van uw 
pasgeboren (klein) kind.

Wist u dat de afbaktijden van 
onze voorgebakken broden en 
broodjes makkelijk te vinden zijn 
op onze website.

Wist u dat u elke zaterdag kans 
maakt op gratis gebak wat 
na sluitingstijd over is, bij het 
achterlaten van uw telefoon-
nummer eerder op die dag.

Wist u dat we dagelijks 
meer dan 10 soorten 
volkorenbrood bakken.

Wist u dat 500 zonnepanelen 
energie leveren voor het bakken 
van onze broden.

Tip voor het ontdooien van brood: 
Brood kun je het beste ontdooien bij 

kamertemperatuur. Ontdooien in de 

magnetron, oven of broodrooster is geen 

goed idee. Dit komt de kwaliteit van je 

boterham niet ten goede. 

In onze winkels verkopen we veel 

broden, die na snijden in plastic 

worden verpakt. Al met al gebrui-

ken we hierdoor heel veel plastic 

broodzakken met elkaar. Stel dat 

ieder gezin in Nederland dage-

lijks een plastic broodzak verbruik 

dan betekent dat ruim 1,8 miljard 

plastic broodzakken per jaar. Dat 

moet anders kunnen. En gelukkig 

dat kán ook anders. Sinds een 

tijdje zijn er in onze winkels ka-

toenen broodzakken verkrijgbaar, 

die hergebruikt kunnen worden. 

Deze zijn met name geschikt voor 

klanten die dagelijks brood kopen, 

de korst blijft heerlijk knappe-

rig. De zakken zijn gemaakt van 

100% biologisch katoen wat GOTS 

gecertificeerd is. Het katoen wordt 

verbouwd op velden waar geen 

gebruik wordt gemaakt van che-

mische bestrijdingsmiddelen of 

kunstmest.

In zo’n katoenen zak blijft gesne-

den brood ongeveer een tot twee 

dagen vers. Voor het invriezen van 

brood zijn de zakken minder ge-

schikt.  De zak is ook te gebruiken 

voor harde broodjes en croissants 

en eenvoudig te sluiten met een 

trekkoord. Deze broodzakken kun 

je prima wassen in de wasmachine. 

Ziet u zo’n katoenen broodzak 

toch niet zo zitten? Bewaar dan 

Broodzak van katoengewoon doen!

Een katoenen 
broodzak is voor 
€ 2,25 te koop in 
al onze winkels.

Vers gebakken 
brood in een 
broodzak die het 
milieu niet belast. 
Dat smaakt toch 
naar meer?

Even de kruimels eruit 
schudden en je kunt ‘m 
alweer gebruiken.

Leuke feitjes en weetjes

DUURZAAMHEID

Janneke

uw plastic broodzakken en 

neem deze opnieuw mee 

naar de bakker om ze voor 

een tweede of derde keer te 

gebruiken. Ook zo bespaart 

u op plastic afval. Alle beet-

jes helpen!
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WEBSHOP

Grijn online            Onze bezorger
Cees komt de    

         bestelling thuis    
       afleveren

Online besteld ...

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

Meneer en mevrouw Hak-

kesteegt zijn trouwe klanten al 

sinds Teus van der Grijn langs 

kwam met zijn ventwagen. Elke 

maandag leverden ze een hand-

geschreven briefje in met daarop 

de bestelling voor het weekend. 

Inmiddels wordt de bestelling nu 

wekelijks door dochter Jannie via 

de webshop geplaatst. 

Soms haalt ze haar moeder erbij 

om via de webshop “plaatjes” te 

kijken. Jannie kiest elke week het 

reclamebrood, “dan hebben we 

niet altijd hetzelfde en natuurlijk 

is het voordeel ook mooi mee-

genomen!”

Zaterdagochtend wordt de 

bestelling thuisbezorgd, krijgt 

bezorger Cees een vers gezet 

bakkie en vult de kleindochter 

haar eigen grijntjes spaarpot.

Jannie en André zijn blij met de 

webshop. Het is makkelijk, over-

zichtelijk en (heel handig) je kunt 

je bestelhistorie bekijken.  

Toch komen ze nog regelmatig 

even in de winkel voor een 

boodschapje tussendoor en  

om de sfeer te  

proeven. 

Lees hier 

het complete

interview!

ONLINE BESTELLEN

DE VOLGENDE DAG OP DE KEUKENTAFEL

OOK BESTELLEN VIA DE WEBSHOP?

Volgt
u ons al?
Blijf op de hoogte van 
al onze acties, aanbie-
dingen, bakkerijnieuws 
of winkelweetjes en 
volg ons op Facebook 
of Instagram.

Op een mooie zaterdag zijn we te gast bij de familie 
Hakkesteegt. Bij hun boerderij op Gelkenes te Groot- 
Ammers komt onze bezorger Cees Boele de webshop-
bestelling thuis afleveren.... zoals iedere zaterdag!

Bestellen via de webshop is snel, makkelijk en 
veilig. U kunt tot 23.00 uur bestellen, dan liggen uw 
producten de volgende ochtend al klaar in de winkel. 
Liever bezorgen, dat kan natuurlijk ook!

De webshop is voor u een bron van informatie over onze producten. 

U kunt van elk artikel zien wat de allergenen zijn, welke grondstoffen 

we gebruiken en zelfs hoeveel kcal er in elk artikel zitten. Zo maakt u 

een verantwoorde keuze welk product het beste bij u past. 

Ontvang ook 
onze nieuwsbrief!
Laat op de website 

uw mailadres bij ons 
achter en blijf op 

de hoogte!
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LEEFTIJD 52 jaar • 

FUNCTIE Productieleider • Al vanaf 

zijn 14e werkzaam bij Bakkerij van 

der Grijn! • FAVORIETE PRODUCT: 

Langzaam volkoren

  Over Ton

Ton geniet het meest van  natuurijs  maar de mees-

te meters maakt hij op kunstijs. Hij heeft noren met 

klapschaats  en klapschaatsen met afneembare schoen 

voor als hij moet klunen. De  Molentocht  is voor hem 

een prachtige toertocht voor de fun, als hij hem snel 

wil doen gaat hij een dagje eerder. De Elfstedentocht 

is een bijzondere gebeurtenis maar van een afstandje 

kijken naar die 200 km is ook prima. Lange afstanden 

schaatst Ton omdat het goed voor je conditie is, zo 

traint hij ook maar hij houdt toch meer van  sprinten. 

Het mooiste om te doen en te zien.

De keuze tussen trainen of wedstrijden was snel ge-

maakt, wedstrijden worden vooral ’s avonds gereden 

en dan is Ton in de bakkerij.  Trainen  is voor hem wer-

ken aan je techniek, jezelf overwinnen en je achteraf 

voldaan voelen. Tijdens die vele kilometers eet Ton het 

liefst dadels, vijgen of noten tussendoor maar voordat 

hij naar huis gaat smaakt dat  broodje worst  heel goed. 

Erwtensoep komt niet voor in zijn eetpatroon!

De laatste keuze was voor Ton een lastige. Twee mooie 

sportmensen, Sven die altijd presteert en Ireen die piekt 

op momenten dat het moet. Meeste bewondering 

heeft hij dan ook voor  Ireen Wûst.

Ton kiest

Traditiegetrouw begint Ton direct na de herfst-
vakantie met zijn sportieve hobby:  schaatsen! In 
Breda op de kunstijsbaan en later… als het even 
kan toeren op natuurijs! “Schaatsen is voor mij 
bezig zijn met mijn gezondheid, ontspanning, 
work-out en ook een stukje gezelligheid.”

 natuurijs  kunstijs

 klapschaats  noren

 Elfstedentocht  Molentocht

 sprint  lange afstand

 trainen  wedstrijd

 erwtensoep  broodje worst

 Ireen Wûst  Sven Kramer

BEREIDINGSWIJZE
Klop de melk los met het ei. Wentel de sneetjes kerststol 

door het melk- eimengsel. Verwarm de roomboter in een 

koekenpan en bak de wentelteefjes aan elke zijde goud-

bruin. Dit duurt zo’n drie tot vier minuten. Besprenkel ze 

meteen met wat vanillesuiker en kaneel en serveer met 

vers fruit, hangop en een beetje honing.

Tip: maak zelf uw hangop, is zo gedaan. 
Bekleed een zeef met een schone theedoek 
en hang deze in een kom. Doe hier zoveel 
Griekse yoghurt in als u nodig heeft en laat 
acht uur in de koelkast staan.

INGREDIËNTEN (voor 4 personen)

 8 sneetjes kerststol
 125 ml volle melk
 1 ei
 klontje roomboter om in te bakken
 4 el vanillesuiker
 1 el kaneel
 Vers fruit, zoals bramen en vijgen
 120 ml hangop (eventueel zelf 

gemaakt) of stevige Griekse yoghurt
 2 el honing

Wentelteefjes
  van kerststol

1 Vulling van staven

2 Eindejaarslekkernijen

3 Nieuwe specialiteit

4 De verkopende broer uit dit magazine

5 Online bestellen doe je hier

6 Schreef het voorwoord

7 Speciaal product voor de Kerst   

8 Zo heten ons  

spaarmuntjes

9 Zoveel winkels heeft  

van der Grijn

10 Onze schaatsende  

bakker

Vul de puzzel in en maak kans op een 
lekkere taart. Bijna alle antwoorden zijn in 
dit magazine te vinden. Lever uw oplossing 
voor 31 december in bij één van onze winkels. 
In elke winkel verloten we een taart onder de 
goede inzendingen. 

Puzzel mee!

RECEPT & PUZZEL

1 A P
2 L L
3 K S
4 R

5 B
6 O

7 P

8 T
9 N
10 O P

Naam: 

Emailadres:

Telefoonnummer:

Oplossing:

  De bakker 
en zijn passie:

SCHAATSENDE BAKKER

Ton Spek

GRIJN TIJD KERST 2019    1 514    GRIJN TIJD W INTER 201914    GRIJN TIJD KERST 2019



Wij wensen u  fijne feestdagen
en een heerlijk

2020! Volg ons ook op Facebook en Instagram!

www.vandergrijn.nl


