
Live roken van 
makreel

Kookatelier met 
proeverij

Optreden Showkorps 
Ferry Stars

Welkom op Makreel Plaza - 7 september

www.vishenkkok.nl

Henk Kok & Zn

Mede mogelijk gemaakt door de winkeliers van het Chopinplein

7 September 2013
Chopinplein

14.00 - 16.00 uur

•  Live roken van makreel

•  Kookatelier met proeverij

•  Optreden Showkorps
 ’De Ferry Stars’

•  Acties en aanbiedingen winkeliers
 en standplaatshouders op het
 Chopinplein Bij aankoop van  10,-

een luxe Curver koelkastbox
t.w.v.  8,95

GRATIS
Geldig 7 september 2013
zolang de voorraad strekt

Aanstaande zaterdag is het Chopinplein voor 
één keer omgetoverd tot een waar Makreel 
Plaza. Er wordt verse makreel gerookt door 
een ervaren visroker. Een gepassioneerde 
amateurkok maakt heerlijke gerechten op 
basis van makreel.

Natuurlijk mag u proeven van deze heerlijkheden. Voor 
wie thuis nog eens wil genieten van makreel op z’n best 
zijn de recepten aan de verkoopwagen verkrijgbaar. Dit 
alles wordt omlijst met een feestelijke aankleding en 
een vrolijk promotieteam. Show en Lyrakorps Ferry Stars 
uit Culemborg verzorgt een spetterend optreden op het 
plein. Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten 
en verassingen met schmink, ballonnen en meer. De 
ondernemers op en aan het Chopinplein pakken uit met 
wervelende acties en feestelijke aanbiedingen. 

Chopinplein strijdtoneel van 
uw Gouden Visspecialist
Op zaterdag 7 september bruist het Chopin-
plein in Culemborg van gezellige activeiten. 
Giliam Kok van Visspecialiteiten Henk Kok & 
Zn trekt alles uit de kast om de juryleden van 
de landelijke wedstrijd ‘Beste Visspecialist 
2013’ te overtuigen dat hij deze felgebeerde 
titel waardig is. De uitslag van de finaleronde 
zal op de Visbeurs, maandag 7 oktober te 
Spakenburg, bekend worden gemaakt.

Deze vakwedstrijd wordt 
elke twee jaar uitgeschre-
ven door de Spakenburgse 
Vishandel Vereniging en 
de Vishandelsvereniging 
St. Antonius uit Volendam, 
in samenwerking met de 
landelijke Bond van Ned-
erlandse Visdetailhandel 
VNV. Visspecialiteiten Henk 
Kok & Zn is één van de drie 
finalisten in deze competi-
tie. Als jongste deelne-

mer kwam Giliam Kok (20 
jaar) bij de voorrondes 
als gouden finalist uit de 
bus. Hij werd door de jury 
beoordeeld met een ein-
dcijfer van 9,8 punten, 
waarbij gelet is op presta-
tie, assortiment, kwaliteit, 
service en klantgericht-
heid.

Zaterdag a.s. wordt de 
eindopdracht uitgevoerd.

De vakjury komt met vier 
keurmeesters en een cam-
eraploeg langs om te 
bekijken hoe Giliam zijn 
ondernemerschap inzet 
om de makreel te pro-
moten bij het publiek. Alle 
onderdelen in de verkoop 
van vis spelen een rol in de 
finale: verkoop, presentatie, 
marketing en vakmanschap. 
Ter ere van deze finale is 

het Chopinplein aanstaande 
zaterdag omgetoverd tot 
Makreel Plaza. Giliam en 
zijn team geven de makreel 
op een fantastische wijze 
een hoofdrol van formaat. 
Benieuwd wat u alle-
maal met deze, smakelijke 
veelzijdige vis kunt doen? 

Kom genieten, proeven en 
beleven!



Giliam voelt zich thuis op het Chopinplein. 
“We kennen de mensen, we weten wat 
ze willen en geven graag goede service. 
Klantvriendelijkheid vind ik heel belangrijk. 
Inspelen op wensen, meedenken en – als 
het nodig is – even meelopen naar de auto 
met de aankopen. Dat hoort erbij. Net 
zoals een stukje gezelligheid. We kennen 
de mentaliteit en humor van de mensen 
en spelen daar graag op in. Kortom, wij 
voelen ons als een vis in het water op het 
Chopinplein.” 

Passie voor vis
Giliam Kok kreeg het werken met en verko-
pen van vis van jongs af aan mee. Als jong-
ste van drie zonen, ging hij graag met zijn 
vader mee. Al vroeg wist hij dat zijn passie 
‘in de vis’ lag. Zo zet hij een familietraditie 

voort. Temeer omdat zijn groof (opa) Hen-
drik visser was op de Spakenburger botter 
BU 113. Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en Giliam kon niet wachten om zelf-
standig aan de slag te gaan. In de nodige 
stages bij diverse ondernemers deed hij de 
benodigde kennis op. Op 18-jarige leeftijd 
werd hij vennoot in de zaak van zijn vader 
en sinds die tijd draait zelfstandig op meer-
dere standplaatsen, waaronder Culemborg. 

Supervers en lekker
“s Morgens vroeg zoek ik de vis uit die 
ik die dag meeneem. En we maken de 
salades en schotels vers in eigen keuken. 
Verse vis maken we zelf schoon. Ik sta dan 
ook volledig achter onze producten. Het 
moet kakelvers zijn en van goede kwali-
teit. Het ziet er allemaal superlekker uit en 
zo smaakt het ook. Dat vind ik belangrijk, 
want eten moet een feestje zijn”, aldus een 
enthousiaste Giliam.

Scherp blijven
Met zijn twintig jaren is Giliam de jongste 
deelnemer aan de competitie Beste Vis-
specialist van Nederland. Dat hij met een 
score van 9.8 werd uitgeroepen tot Gouden 
Finalist ziet hij als een geweldige aanmoe-

diging. “We horen nu al tot de beste drie 
visspecialisten van Nederland. En dat is al 
een geweldige beloning. Maar ik ga na-
tuurlijk mijn uiterste best doen om de titel 
van Beste Visspecialist 2013 in de wacht te 
slepen. Het is belangrijk om jezelf altijd te 
blijven verbeteren. Daarom zijn we bij-
voorbeeld ook lid van Visselect; een groep 
ondernemers die elkaar scherp houden, 
initiatieven ontwikkelen voor de promotie 

van vis en nieuwe visproducten ontwikke
len.” Op 7 september maakt Giliam Kok er 
een feestje van op het Chopinplein.“Het 
wordt vast een mooie, spannende dag. 
Leuk voor onze klanten en voor iedereen 
op en rondom het plein. Ik heb er nu al 
zin in. M’n hele familie is trots en betrok-
ken en draagt een steentje bij om er een 
geslaagde dag van te maken. Een leuke 
bijkomstigheid is dat mijn vader die dag ja-
rig is. Hij wordt 55 jaar. Natuurlijk lassen we 
een moment in om ook daar aandacht aan 
te besteden. Dat past mooi, want tenslotte 
heb ik het vak vooral van hem geleerd’, 
besluit Giliam.

Al 31 jaar als ‘een vis in het water’ op het Chopinplein
“We maken het onze klanten graag naar de zin”

Visspecialiteiten Henk Kok & Zn is al 31 jaar elke zaterdag te vinden in 
Culemborg. De eerste 15 jaar  bij de M.L. Kingflat en daarna die tijd op 
het Chopinplein. Culemborg was de eerste standplek van vader Henk. 
Sinds vier jaar bestiert zoon Giliam deze standplaats,  met hulp van zijn 
neef Laurens. Inmiddels zijn Giliam en Laurens helemaal ingeburgerd 
bij het winkelend publiek op het plein. “Het is een gezellige plek, met 
leuke mensen. Ik ga er elke zaterdag met plezier naar toe.”

Gouden

Groof Hendrik

31 jaar geleden

www.vishenkkok.nl

Makreel Lekker, 
gezond en betaalbaar

Makreel is een prima keuze voor iedereen die 
graag lekker en gezond eet. Makreel is van 
alle vette vissoorten het rijkst aan Omega 3 
vetzuren; goed voor het hart, voor de herse-
nen, de gewrichten, voor de elasticiteit van 
de bloedvaten en voor het immuunsysteem. 
Bovendien zorgt het eten van deze vis voor de 
nodige proteïne, vitaminen en mineralen. Wist 
u overigens dat het regelmatig eten van vette 
vis ook zorgt voor een mooie huid? Redenen 
genoeg om regelmatig een makreeltje op het 
menu te zetten. Voor een goede gezondheid 
is het aan te bevelen tweemaal per week vis 
te eten.

MSC - verantwoord 
gevangen makreel

Visspecialiteiten Henk Kok & Zn. werkt 
uitsluitend met MSC-gecertificeerde 
makreel. Dat betekent dat deze vis 
gevangen is conform de eisen van de 
wereldwijde Marine Stewardship Council 
voor duurzaam 
gevangen vis. Deze organisatie zet zich 
in voor behoud van het visaanbod in zee 
en voor een gezonde leefomgeving van 
de vissen. Uw visspecialist is ook lid van 
het Duurzaam Paling Fonds, dat bijdraagt 
aan het duurzaam beheer van paling in 
Nederland. 

Giliam voelt zich thuis op het 
Chopinplein. “We kennen de 
mensen, we weten wat ze willen 
en geven graag goede service. 
Klantvriendelijkheid vind ik heel 
belangrijk. Inspelen op wensen, 
meedenken en – als het nodig is – 
even meelopen naar de auto met 
de aankopen. Dat hoort erbij. Net 
zoals een stukje gezelligheid. We 
kennen de mentaliteit en humor 
van de mensen en spelen daar 
graag op in. Kortom, wij voelen 
ons als een vis in het water op het 
Chopinplein.” 

Passie voor vis
Giliam Kok kreeg het werken met 
en verkopen van vis van jongs 
af aan mee. Als jongste van drie 
zonen, ging hij  graag met zijn vad-
er mee. Al vroeg wist hij dat zijn 
passie ‘in de vis’ lag. Zo zet hij een 
familietraditie voort. Temeer omdat 
zijn groof (opa) Hendrik visser was 
op de Spakenburger botter BU 113. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en Giliam kon niet wachten om 
zelfstandig aan de slag te gaan. 
In de nodige stages bij diverse 
ondernemers deed hij de beno-

digde kennis op. Op 18-jarige leeftijd 
werd hij vennoot in de zaak van zijn 
vader en sinds die tijd draait zelf-
standig op meerdere standplaat-
sen, waaronder Culemborg. 

Supervers en lekker
“s Morgens vroeg zoek ik de vis uit 
die ik die dag meeneem. En we 
maken de salades en schotels vers 
in eigen keuken. Verse vis mak-
en we zelf schoon. Ik sta dan ook 
volledig achter onze producten. Het 
moet kakelvers zijn en van goede 
kwaliteit. Het ziet er allemaal su-

perlekker uit en zo smaakt het ook. 
Dat vind ik belangrijk, want eten 
moet een feestje zijn”, aldus een 
enthousiaste Giliam.

Scherp blijven
Met zijn twintig jaren is Giliam de 
jongste deelnemer aan de com-
petitie Beste Visspecialist van Ned-
erland. Dat hij met een score van 
9.8 werd uitgeroepen tot Gouden 
Finalist ziet hij als een geweldige 
aanmoediging. “We horen nu al tot 
de beste drie visspecialisten van 
Nederland. En dat is al een gewel-

Visspecialiteiten Henk Kok & Zn is al 31 jaar elke zaterdag te 
vinden in Culemborg. De eerste 15 jaar bij de M.L. Kingflat 
en daarna die op het Chopinplein.  Culemborg was de eerste
standplek van vader Henk. Sinds vier jaar bestiert zoon 
Giliam deze standplaats, met hulp van zijn neef Laurens. 
Inmiddels zijn Giliam en Laurens helemaal ingeburgerd bij 
het winkelend publiek op het plein. “Het is een gezellige 
plek, met leuke mensen. Ik ga er elke zaterdag met plezier 
naar toe.”

dige beloning. Maar ik ga natuurlijk 
mijn uiterste best doen om de titel 
van Beste Visspecialist 2013 in de 
wacht te slepen. Het is belangrijk 
om jezelf altijd te blijven verbe-
teren. Daarom zijn we bijvoorbeeld 
ook lid van Visselect; een groep 

ondernemers die elkaar scherp 
houden, initiatieven ontwikkelen 
voor de promotie van vis en nieu-
we visproducten ontwikkelen.”
Op 7 september maakt Giliam Kok 
er een feestje van op het Chopin-
plein. “Het wordt vast een mooie, 
spannende dag. Leuk voor onze 
klanten en voor iedereen op en 
rondom het plein. Ik heb er nu al 
zin in. M’n hele familie is trots en 
betrokken en draagt een steentje 
bij om er een geslaagde dag van te 
maken. Een leuke bijkomstigheid 
is dat mijn vader die dag jarig is. 
Hij wordt 55 jaar. Natuurlijk lassen 
we een moment in om ook daar 
aandacht aan te besteden. Dat past 
mooi, want tenslotte heb ik het vak 
vooral van hem geleerd’, besluit 
Giliam. 

31 jaar geleden...

1995 - Van oudsher ‘in de vis’

Groof Hendrik

Makreel – Lekker, ge-
zond en betaalbaar
Makreel is een prima keuze voor 
iedereen die graag lekker en ge-
zond eet. Makreel is van alle vette 
vissoorten het rijkst aan Omega 3 
vetzuren; goed voor het hart,  de 
hersenen, de gewrichten,  de elas-
ticiteit van de bloedvaten en  het 
immuunsysteem. Bovendien zorgt 
het eten van deze vis voor de nodige 
proteïne, vitaminen en mineralen. 
Wist u overigens dat het regelmatig 
eten van vette vis ook zorgt voor 
een mooie huid? Redenen genoeg 
om regelmatig een makreeltje op 
het menu te zetten. Voor een goede 
gezondheid is het aan te bevelen 
tweemaal per week vis te eten. 

MSC - verantwoord 
gevangen makreel
Visspecialiteiten Henk Kok & Zn. 
werkt uitsluitend met MSC-gecerti-
ficeerde makreel. Dat betekent dat 
deze vis gevangen is conform de 
eisen van de wereldwijde Marine 
Stewardship Council voor duur-
zaam gevangen vis. Deze organi-
satie zet zich in voor behoud van 
het visaanbod in zee en voor een 
gezonde leefomgeving van de vis-
sen. 

Uw visspecialist is ook lid van 
het Duurzaam Paling Fonds, dat 
bijdraagt aan het duurzaam be-
heer van paling in Nederland.



Recepten
Visspecialist
Makreelsalade met sinaasappel en sperziebonen

Type gerecht: lunchgerecht
Bereidingstijd: 20-30 min.
Aantal personen: 4
Energie: 370 kCal / 1555 kJ

Ingrediënten
• 1 gestoomde/gerookte
  makreel van 400 g
• 250 g sperziebonen,
  gehalveerd
• 2 sinaasappels
• 1/2 eetlepel witte
  wijnazijn
• 1 eetlepel mosterd
• 4 eetlepels olijfolie
  extra vierge
• versgemalen zwarte peper
• 1 bosui, in dunne ringen
• 2 eetlepels kleine
  zwarte olijfjes
• 75 g rucola

Bereiding
Verwijder het vel van de makreel en neem het visvlees van de graten. Verdeel de filets 
in grove stukken. Kook de sperziebonen in ruim kokend water met wat zout in 8 minu-
ten beetgaar. Spoel ze in een zeef onder koud water en laat ze goed uitlekken. Schil de 
sinaasappels dik, snijd ook het witte vel weg. Snijd de partjes tussen de vliezen uit en 
vang hierbij het uitlopende sap op. Klop het sap met de azijn, mosterd en olijfolie in een 
mooie schaal tot een dressing. Voeg zout en peper naar smaak toe. Schep de stukken 
makreel met de partjes sinaasappel, sperziebonen, bosui en olijven door de dressing. 
Laat de salade zo 10 minuten staan. Schep pas vlak voor het serveren de rucola erdoor. 
Lekker met stokbrood of focaccia.

Oosterse makreelspiesjes

Type gerecht: borrelhapje / amuse
Bereidingstijd: 35 min, of meer
Aantal personen: 10 of meer
Energie: 110 kCal / 460 kJ

Ingrediënten
• 2 verse makrelen van
  300g, elk in 2 filets
• 2 tenen knoflook, geperst
• 2 theelepels geraspte
  gember (potje/tube)
• 2 theelepels sambal badjak
• 3 eetlepels sojasaus
• 2 eetlepels rijst- of
  arachideolie
• 1 kropje little gem (sla)
• 100 g atjar tjampoer
  (uit pot), goed uitgelekt
• 16 bamboe tapasspiesjes,
  geweekt in water

Bereiding
Snijd elke makreelfilet in de lengte doormidden en snijd elk stuk in 2-3 kleinere stuk-
ken. Roer in een diep bord de knoflook, gember en sambal met de sojasaus en olie tot 
een marinade. Schep de makreelstukken erdoor en laat ze 15 minuten marineren. Rijg 
steeds 1 stuk makreel aan een spiesje. Leg de spiesjes in een hete grillpan of koeken-
pan en bak ze in 3-4 minuten bruin en net gaar, keer ze halverwege. Maak de blaad-
jes sla van het kropje los. Leg in kleine schaaltjes elk een blaadje sla en schep er een 
beetje atjar tjampoer op. Leg in elk schaaltje een of twee spiesjes (16 - 20 hapjes).

Pittige penne met tomaat en makreel

Type gerecht: hoofdgerecht
Bereidingstijd: 20-30 min.
Aantal personen: 4
Energie: 855 kCal / 3590 kJ

Ingrediënten
• 2 gestoomde makrelen
  van 300 g
• 300 g penne
• 1 sinaasappel
• 750 g tomaten, in stukjes
• 3 eetlepels olijfolie
• 2 tenen knoflook, geperst
• 1/2 eetlepel
  paprikapoeder
• 3 eetlepels platte
  peterselie, fijngehakt
• 100 g kleine zwarte
  olijven zonder pit
• 100 g feta, verkruimeld
• zout en peper

Bereiding
Kook de penne in ruim kokend water met wat zout in 10-12 minuten beetgaar. Boen de 
sinaasappel schoon en rasp de oranje schil eraf. Pers een halve sinaasappel uit. Snijd de 
helft van de tomaten in vieren en de rest in kleine stukjes. Verwijder de kop en het vel 
van de makrelen en neem het visvlees van de graat. Verwijder eventuele kleine graat-
jes en verdeel het visvlees in stukken. Verwarm de olijfolie in een hapjespan en roer de 
tomaatstukjes, sinaasappelrasp, knoflook, paprikapoeder, peterselie en olijven met het 
sinaasappelsap en wat zout en peper erdoor. Bak het mengsel 2-4 minuten op zacht 
vuur. Laat de pasta in een vergiet uitlekken. Schep de penne, makreel en tomaatparten 
door het tomaatmengsel en warm de pasta in nog 2-4 minuten goed door. Serveer de 
penne met tomaat en makreel in diepe borden en strooi de feta erover.

Gebakken makreelfilet met lamsoren en grapefruit

Type gerecht: hoofdgerecht
Bereidingstijd: 20-30 min.
Aantal personen: 4
Energie: 595 kCal / 2500 kJ

Ingrediënten
• 2 verse makrelen van
  300g, in elk 2 filets
• 2 roze grapefruits
• 2 limoenen
• 5 eetlepels (rijst- of
  arachide)olie
• 500 g lamsoren
• zout en versgemalen
  zwarte peper

Bereiding
Snijd de schil van de 
grapefruits tot op het 
vruchtvlees weg en 
snijd de partjes tussen 
de vliesjes uit. Laat de 
partjes in een zeef uitlekken. Boen de limoenen schoon en rasp de groene schil er dun 
af. Pers 1 limoen uit. Verwarm 2 eetlepels olie in een hapjespan en schep de lamsoren 
erdoor. Verwarm de lamsoren 2 minuten al omscheppend en schep er dan 2 -3 eetlepels 
limoensap en de helft van de limoenrasp door. 
Verwarm de lamsoren nog 2-3 minuten tot ze beetgaar zijn. Voeg wat zout en 
versgemalen zwarte peper toe. Verwarm 3 eetlepels olie in een koekenpan en leg de 
makreelfilets met de velkant naar boven in de olie. Bak de makreelfilets op zacht vuur 
in 4-6 minuten gaar, keer ze niet om. Schep op het laatste moment het bakvet met een 
lepel over de bovenkant van de makreel. Schep de lamsoren op de borden en verdeel 
de partjes grapefruit erover. Leg de gebakken makreelfilets erop. Lekker met gebakken 
aardappeltjes.

Bron recepten en beelden: Nederlands Visbureau

www.vishenkkok.nl



Daarom worden er op 7 september op het 
Chopinplein een heleboel leuke activitei-
ten georganiseerd. Deze krant staat in het 
teken van de activiteiten rond de finale 
van de wedstrijd ‘Beste visspecialist van 
Nederland 2013’. Rondom die finale zijn 
er diverse activiteiten. Het hele plein zal 
feestelijk worden aangekleed en ook de 
bewoners van de flats zullen de vlag uit-
hangen om het feest compleet te maken. 
Ook de winkeliers doen mee. Op zaterdag 
7 september krijgt u bij elke deelnemen-
de winkel (herkenbaar aan de zonne-
bloemraamposter) bij uw aankoop* een 
mooie zonnebloem als ‘Welkom Thuis’ 
cadeautje (* het bedrag van de aankoop 
kan per winkelier verschillen en er geldt 
op=op). Hoe meer winkels u bezoekt, hoe 
meer zonnebloemen u verzamelt om een 
mooi boeket te maken. Helemaal gratis 
en voor niets, als dank voor uw bezoek 
aan onze winkels. Zorg dus dat u het feest 

op het Chopinplein meemaakt! Er zullen 
diverse kramen zijn met extra aanbod van 
de verschillende winkels, met proeverijen 
en leuke aanbiedingen. Ook zullen er 
(onder voorbehoud) landbouwtractoren 
aanwezig zijn met een gekoppelde activi-
teit en een megagrote grabbelton voor de 
jongsten. Wat wij als winkelcentrum gaan 
doen willen we nog niet allemaal verklap-
pen, maar het zal zeker de moeite waard 
zijn! Zaterdag 7 september is ook de sym-
bolische aftrap van de grote verbouwing 
die eraan staat te komen. 
Immers, wanneer de echte bouwactivi-
teiten starten, vanaf 2014, zal dat voor 
u meteen de nodige veranderingen met 
zich meebrengen. De plannen rond de 
vernieuwing van het Chopinplein krijgen 
een steeds vastere vorm, na de vele jaren 
voorbereiding die hieraan vooraf zijn ge-
gaan. Bijna alle partijen zijn het inmiddels 
met elkaar eens, de contracten zijn gete-

kend en het gewijzigde bestemmingsplan 
is bekend. Helaas zal de verbouwing ook 
wat overlast met zich meebrengen, maar 
we zullen proberen deze zoveel mogelijk 
te beperken. En het uiteindelijke resul-
taat zal echt de moeite waard zijn. Via de 

Culemburgse Courant zal er redactioneel 
nieuws worden gepubliceerd om u zo 
goed mogelijk op de hoogte te houden. 
Het plein zal veranderen in een bouw-
plaats. De winkels van de grote flat en de 
standplaatsen van de ambulante handel 
zullen op een tijdelijke locatie worden 
geherhuisvest. En de ingang van de 
COOP supermarkt zal alleen nog vanaf de 

parkeerzijde aan de Brahmstraat bereik-
baar zijn, om maar een paar (tijdelijke) 
wijzigingen te noemen. Alle partijen, de 
gemeente Culemborg, de eigenaren en 
huurders, de V.V.E. van de flats en de win-
keliers zullen tijdens de bouwactiviteiten 

alle moeite doen om u op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen. Maar op 
zaterdag 7 september is er feest. Dat wilt 
u niet missen, dus van harte welkom op 
het Chopinplein.

Ton Rutten
Namens de winkeliers Chopinplein

Welkom Thuis: verzamel uw zonnebloemenboeket

Foto: Marlon Paul Bruin

Mede mogelijk gemaakt door de winkeliers van het Chopinplein

Voor de meeste mensen is de zomervakantie (helaas) al weer 
achter de rug. Het is weer tijd voor de ‘normale’ routine; thuis 
of op het werk, een nieuw schooljaar. Ook de winkeliers van het 
Chopinplein hebben hun welverdiende rust erop zitten en zijn u, 
de klant, weer graag van dienst. De winkeliers willen u laten 
blijken dat uw klandizie zeer gewaardeerd wordt.
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Bij aankoop van kaas
6 verse scharreleieren GRATIS!

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR EEN RUIM ASSORTIMENT AAN BINNEN- EN 
BUITENLANDSE KAAS. WIJ WERKEN VOORNAMELIJK MET NATUURGERIJPTE KAAS.

Biologisch jong belegen €10,50 per kilo
Biologisch extra belegen €11,50 per kilo 

Biologische kaas afkomstig uit Kinderdijk.
Een eerlijk product met een uitstekende smaak. 

NIEUW!

Dit allemaal voor onze moderne verkoop-
wagen, van 11 tot 16 uur.

De kinderen kunnen zich laten schminken of 
verrast worden met een vrolijk ballonfiguur.

Geen feest zonder kinderplezier!
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Alleen geldig op zaterdag 7 september op onze 
standplaats op het Chopinplein in Culemborg.

Roomboter Super Gevulde koeken 

Ovenverse Kruidkoek 

Brood van de week: Waldmik 

Heerlijke brosse Speculaasbrokken
2 voor € 1,00 

2,35 p/st 2 voor € 3,00 

€ 1,50 

10 voor € 5,00 


