
Traditioneel desem ontstaat uit 
een gisting van tarwe- of rogge-
meel en water. Brood met desem 
heeft een stevigere structuur en 
een vollere, intensere smaak dan 
brood bereid met gist. De kwa-
liteit en kenmerkende eigen-
schappen van het desem worden 
bepaald door een juiste afstem-
ming van onder meer de hoe-
veelheid micro-organismen, 
temperatuur, zuurstofgehalte, 
zuurgraad, antimicrobe stoffen 
en de wisselwerking tussen bac-
teriën en gisten. Een zorgvuldig 
en vooral tijdrovend, kostbaar 
proces.

Vijf Brabantse bakkers introduceren “Brabander”. Brabander is een broodlijn waaraan drie 
verschillende donkere meergranenbroden gekoppeld zijn; Brabander Goud, Brabander 
Zonnepit en Brabander Havervlok! Donker(der) brood is dé trend van deze tijd maar ook 
desembrood met zijn authentieke smaak wordt steeds populairder. Met Brabander slaan 
de vijf Brabantse bakkers dus twee vliegen in één klap! Bovendien zijn de drie Brabander 
broodsoorten ook nog eens rijk aan vezels!  •

Vijf Brabantse bakkers bakken Brabander

Brood dat Brabant  
bijzonder (s)maakt

Brabander Goud

Heerlijk donker meergranen-
brood gedecoreerd met stukjes 
maïs! 

Duizenden jaren lang werd 
desem gebruikt om brood te 
laten rijzen. Tot bakkersgist zijn 
intrede deed en de totale pro-
ductietijd van brood terugbracht 
van een dag tot enkele uren. 
Maar wat aan tijd werd gewon-
nen, ging aan karakteristieke 
smaak verloren. Jammer, von-
den de vijf Brabantse Bakkers en 
daarom wordt Brabander gebak-
ken met desem. 

Brabander brood bevat een vleugje liefde! 

najaar 2009

Brabander Zonnepit

Heerlijk  donker meergranen-
brood, rijkelijk gedecoreerd én 
gevuld met knapperige, smaak-
volle zonnebloempitten!

Brabander Havervlok

Heerlijk donker meergranen-
brood gedecoreerd met haver-
vlokken die ook in het brood 
terug te vinden zijn. 

Vijf Brabantse bakkers bakken Brabander
Even voorstellen: Brabander, drie donkere meergranenbroden.

Pagina 1

Brabander met een vleugje liefde
Brabander-brood bevat een vleugje liefde met als resultaat; 

Een brood met karakter.
Pagina 1

Brabander gekoppeld aan Villa Pardoes
Van elk verkocht Brabander-brood doneren de vijf Brabantse 

Bakkers vijf eurocent aan Villa Pardoes.
Pagina 3

Tijdelijke introductieprijs
Een Brabander-brood voor maar €1,25.

Pagina 4

Meergranenbrood. De naam 
zegt het al: brood met meer 
granen, zaden, pitten en 
vezels die goed zijn voor de 
gezondheid.  

U koopt meergranenbrood 
omdat het lekker en gezond is 
en dat is volkomen terecht. Met 
name de vezels die in meergra-
nenbrood (dus ook in Brabander) 
zitten bevatten tal van opzienba-
rende, heilzame eigenschappen. 
Want volle granen bevatten voe-
dingsvezels die de darmwerking 
stimuleren en u daarmee onge-
wenste darmklachten besparen. 
Die vezels hebben we dus hard 
nodig, temeer omdat het aan-
tal vezels in ons moderne voe-
dingspatroon vaak veel te laag 
is. Brood eten is dus een ideale 
en smakelijke manier om onze 
vezelconsumptie te verhogen.  
Voor mannen is 40 gram per 
dag voldoende, voor vrouwen 30 
gram.

Wat zijn voedingsvezels?
Vezels zijn onverteerbare 
plantendelen. Ze zitten in 
plantaardige producten, zoals 
groenten, fruit, aardappelen, 

volkorenbrood, ontbijtgranen, 
zilvervliesrijst en noten. 

Wetenschappelijk bewezen
Nog wekelijks verschijnen er 
opzienbarend, positieve weten-
schappelijke rapporten over 
de kwaliteiten van meergra-
nenbrood. Zo is 21% minder 
risico op hart- en vaatziekten 
geconstateerd en wordt de volle 
graankorrel betiteld als hét 
wapen tegen diabetes type 2 en 
het metabool syndroom (voor-
stadium van diabetes en allerlei 
hartkwalen). Overigens voor-
komen voedingsvezels in volle 
granen ook overgewicht omdat 
ze sneller een verzadigd gevoel 
geven.

Is donker brood gezonder?
De kleur van het brood heeft 
niets te maken met gezondheid. 
De kleur wordt vooral bepaald 
door de hoeveelheid mout-
extract. Het aantal voedingsve-
zels in brood is wel van belang 
voor de gezondheidsclaims 
en met een meergranenbrood 
als Brabander bent u daarvan 
verzekerd! 

Meergranenbrood!

De vijf bakkers van Brabander
 

Bakkerij Van de Ven
 uit Venhorst
 Wim Lamers De Echte Bakker
 uit Heesch

Bakkerij Doomernik
 uit Heeswijk-Dinther
 Bakkerij Van Lieshout
 uit Tilburg
 Bakkerij Bekkers
 uit Veghel

Een vleugje liefde 
Desem geeft brood de kruim-
structuur, smaak en geur van 
ouderwets, ambachtelijk brood. 
En dat merkt u. De broodkorst 
van Brabander is extra knapperig 
en het brood heerlijk mals. 

Brabander brood bevat een 
vleugje liefde. Het resultaat? Een 
brood met karakter.  

O U D O N N E P I T a v E r v l O k
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Sinds 1974 gevestigd in Oss 
in WC de Heihoek aan de 
Schaepmanlaan en daar gestart 
door Wim & Annie Lamers. 
In 1997 werd in Heesch aan ‘t 
Dorp 109 een tweede winkel en 
bakkerij geopend door Harm, 
zijn vrouw Ilse, Lizzy en Bart 
Lamers die nu inmiddels met 
zijn vieren het bedrijf runnen 
samen met 43 medewerkers 
waarvan 21 fulltime. Kwaliteit, 
klantvriendelijkheid, service, 
vernieuwend en trendsettend 
zijn de steekwoorden die erg 
goed bij dit bedrijf passen. Elke 
dag weer worden de winkels 
gevuld met verse producten en 
dat allemaal uit eigen oven. In 
twee moderne winkels heeft 
Wim Lamers de Echte Bakker 
een totaal nieuw en eigen con-
cept neergezet wat betreft pre-

Bakker Floor van Lieshout is 
met recht een familiebedrijf te 
noemen. Al meer dan 100 jaar 
zit de familie in het bakkers-
vak. Floor van Lieshout is de 
vierde generatie. Samen met 
zijn vrouw Maaike en hun 4 
zonen, bouwt hij de familie-
zaak gestaag verder uit.  Bakker 
Floor van Lieshout is al sinds 
1922 een begrip in Tilburg. Ze 
hebben  momenteel zeven win-
kels in Tilburg en omstreken. 
Er werken 16 bakkers en onge-
veer 60 winkeldames bij het 
bedrijf. Karakteristiek zijn de 
hoge kwaliteit en de traditio-
nele sfeer en service.
“We werken alleen met de beste 
grondstoffen,” legt Maaike 
uit. “We krijgen bijvoorbeeld 
o.a. meel van de  molens uit 
Oisterwijk en Dongen. Daar 
maken we speciaal molenbrood 

Wim Lamers 
De Echte Bakker

Bakkerij van Lieshout

De jonge onder nemer 
Alexander Bekkers is een ras-
echte bakkerstelg. Zijn over-
grootvader legde bijna 100 jaar 
geleden in Nijnsel de grondslag 
voor dit bloeiende brood- en 
banketbedrijf. Friedje Bekkers, 
een klein manneke met een 
vooruitziende blik, startte 
naast zijn kruidenierswinkel 
en zijn café, met brood bak-
ken. Wit en bruin. Grootvader 
Pieter Bekkers profiteerde van 
de goede naam die zijn vooruit-
strevende vader opbouwde.
Met speculaas, beschuit, peper-
koek en rond sinterklaas-
tijd chocoladeletters en sui-
kerwerkfiguren, vulde hij het 
assortiment aan. Opvolger Frie 
Bekkers hielp als schooljon-
gen al in de bakkerij. Toen hij 
het roer overnam schoof hij 
de overbodige ballast; kruide-
nierswaren en cafézaken, opzij 
en besloot als warme bakker 
zijn brood te verdienen. Want 
ook door zijn aderen stroomde 
het ondernemersbloed.
De bakkerij onderging een 
r igoureuze verbouwing. 
Modernisering maakte de weg 
vrij voor speciale broodsoor-

Bakkerij Bekkers

Even voorstellen
De Brabander is in samenwerking met een bakkerij grondstoffen leverancier exclusief ontwikkeld voor vijf Brabantse Bakkers:

Bakkerij van de Ven

Ruud en Anita van de Ven zijn 
alweer de 6e generatie bak-
kers die dagelijks met veel 
liefde hun bakkersvak uitvoe-
ren. De 3e generatie; Willem 
van de Ven begon in 1905  te 
Handel  als molenaar/bakker. In 
1935 opende hij voor zijn zoon 
Cor van de Ven een bakkerij 
in Venhorst. Wim  en Gerda 
van de Ven namen de bakke-
rij over in 1965 en breidden het 
bedrijf verder uit met filialen 
en bezorgwijken. Momenteel 
beschikt Van de Ven over bak-
kerswinkels in Uden, Boekel, 
Gemert, Beek en Donk en St. 
Anthonis. Naast alle mogelijke 
broodsoorten vervaardigt de 
bakkerij tevens appelflappen, 
vlaaien, cakes, croissants, wor-
stenbroodjes, saucijzenbrood-
jes, gebak, taarten, puddingen, 

bavarois en vele andere specia-
liteiten. De jarenlange ervaring 
en de liefde voor het ambacht 
vormt de basis van het feeste-
lijke en ovenheerlijke banket 
vervaardigd door de banket-
bakkers. In de bakkerswinkels 
vindt u tevens het lekkerste 
en altijd verse “droge” banket, 
zoals appelflappen, cakes, crois-
sants, worstenbroodjes, saucij-
zenbroodjes en vlaaien. 

Met de bijzondere bruids- en 
themataarten van Van de Ven 
kunt u rekenen op een feeste-
lijk succes met de smaak van 
vakmanschap! •

ten, taarten en banket. Als fijn-
proever was Frie steeds op zoek 
naar nieuwe recepten en als 
afstammeling van zijn voorva-
deren kreeg alleen de allerbeste 
kwaliteit een voldoende. Helaas 
is Frie in september 2002 over-
leden, een groot verlies.
Vanaf die tijd nam Alexander 
Bekkers de verantwoordelijke 
taak van zijn vader over. Een 
team van inmiddels 65 men-
sen, waarvan 20 bakkers die 
elke nacht zorgen voor verse 
en heerlijke producten, plus de 
zorg voor de filialen, vraagt con-
stante aandacht. Met aanvul-
ling van originele Amerikaanse 
fototaarten, smaakvolle bava-
rois en de overheerlijke wor-
stenbroodjes weet Bakkerij 
Bekkers de huidige consument 
opnieuw te boeien. •

Bakkerij Doomernik
Bakkerij Doomernik bestaat 
sinds 1971 en is opgericht door 
Bèr en Marja Doomernik . Zoon 
Berry en zijn vrouw Wendy lei-
den sinds 1998 dit mooie bedrijf. 
Vanaf 2002 zijn zij tevens de 
trotse bezitters van een nieuwe, 
moderne bakkerij die geves-
tigd is op het bedrijventer-
rein Het Retsel in Heeswijk-
Dinther. Bakkerij Doomernik 
is een gemengd bedrijf. Dat 
betekent dat ze zowel brood 
als banket in hun assortiment 
hebben. Doomernik verkoop 
zijn producten niet alleen via 
hun eigen winkel die gevestigd 

en speltbrood van. Dat brood is 
100% puur natuur.”

Specialiteiten
De bakkerij staat ook bekend 
om haar specialiteiten. “Onze 
worstenbroodjes zijn wereld-
beroemd in Tilburg,” lacht 
Maaike, “het gehakt voor het 
worstenbrood wordt naar eigen 
recept bereid, hiervoor gebrui-
ken we alleen dagvers vlees 
dat  door een plaatselijke vlees-
groothandel  geleverd wordt”.
“Ook de Kruikenzeiker is een 
specialiteit. Omdat we sterk 
vasthouden aan traditie en een 
echte Tilburgse bakker zijn, 
mag deze lekkernij niet ontbre-
ken in ons assortiment. Het zijn 
de lekkerste bonbons van eigen 
hand!”
Met producten als deze blijft 
Bakker Floor van Lieshout niet 
alleen één van de oudste,  maar 
ook één van de beste bakkerijen 
van Tilburg en omstreken! •

is aan het Raadhuisplaza 6 in 
Heeswijk-Dinther, maar ze ver-
kopen hun ambachtelijke speci-
aliteiten ook dagelijks nog eens 
via 75 andere kanalen in heel 
Brabant zoals horeca, cateraars, 
verzorgingstehuizen en enkele 
supermarkten.

Bakkerij Doomernik is een jong 
en dynamisch bedrijf waar inno-
vatie hoog in het vaandel staat 
en waar zeker geen concessies 
worden gedaan aan kwaliteit! 
Bakkerij Doomernik speelt in 
op trends en op de steeds ver-
nieuwende wensen van de con-
sument. •

sentatie en bediening.  Door het 
gebruik van grondstoffen van 
de hoogste kwaliteit, vakman-
schap en vooral het geven van 
tijd aan het brood is ons brood 
van topkwaliteit dat ongekend 
lang vers en mals blijft. Puur 
natuur dus!
De met een eerste prijs 
bekroonde worstenbroodjes 
van Wim Lamers móet u een 
keer geproefd hebben.
Naast een zeer breed broodas-
sortiment vindt u in de winkels 
ook een uitgebreide variatie aan 
Mediterraan stokbrood, om 
over het heerlijke gebak nog 
maar te zwijgen. Wim Lamers 
de Echte Bakker heeft diverse 
onderscheidingen behaald. 
Meest recent is de tweede plaats 
die behaald is in de landelijke 
competitie “Bakkerij van het 
jaar 2006”
Lizzy en Ilse Lamers en hun 
enthousiaste team heten u graag 
welkom in hun winkels! •
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Brabander Goud
Heerlijk donker meergranen-
brood gedecoreerd met stuk-
jes maïs! 

Brabander Havervlok
Heerlijk donker meergranen-
brood gedecoreerd met haver-
vlokken die ook in het brood 
terug te vinden zijn. 

Brabander Zonnepit
Heerlijk  donker meergranen-
brood, rijkelijk gedecoreerd én 
gevuld met knapperige, smaak-
volle zonnebloempitten!

Tips voor een 
gezonde voeding
• Eet gevarieerd en met mate. Door gevarieerd te eten krijg je alle 

voedingsstoffen binnen die je nodig hebt.
• Let op vet. Dat betekent: vooral matig zijn met verzadigd vet.
• Eet ruimschoots brood en aardappels. Ook rijst, pasta en 
 peulvruchten zijn een goede basis.
• Eet volop groente en fruit. Als stelregel geldt: elke dag twee ons 

groente en twee porties fruit.
• Zorg voor een gezond lichaamsgewicht. En verminder het risico 

op chronische ziekten. Zorg voor voldoende beweging.
• Wees zuinig met zout. Ons lichaam heeft maar heel weinig zout 

nodig.
• Drink veel, maar wees matig met alcohol. Drink minstens 
 anderhalve liter vocht per dag.
• Eet niet de hele dag door. Drie hoofdmaaltijden per dag vormen 

een goede basis. 
• Ga hygiënisch en veilig om met voedsel. Wees voorzichtig met 

restjes, was vaak de handen, vermijd contact tussen rauw en 
bereid voedsel.

• Kijk wat er op de verpakking staat. Op de verpakking 
 staat informatie over de houdbaarheid, ingrediënten en de 

voedingswaarde van een product. 

terug te vinden zijn. volle zonnebloempitten!

BelegTip

Yoghurt-framboos 
met anijshagel
Ingrediënten:
Brabander
Dikke yoghurt
Anijshagel
Frambozen
Mint

Werkwijze:
Besmeer de boterham flink dik met yoghurt. Strooi er anijshagel 
over. Dan de frambozen en afwerken met mint en anijshagel.

Om in aanmerking te komen 
voor een verblijf in Villa 
Pardoes moet men samen met 
de behandelend geneesheer 
een aanmeldingsformulier 
invullen. Dit formulier is ver-
krijgbaar bij één van de maat-
schappelijk medewerkers van 
de academische en grotere 
ziekenhuizen in Nederland, 
bij de patiëntenvereniging of 
telefonisch via Villa Pardoes, 
Judith van der Horst, 0416-
387222. 
Voor meer informatie 
zie www.villapardoes.nl •

Villa Pardoes is een vakantie-
verblijf in Kaatsheuvel spe-
ciaal voor kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. 
Samen met hun familie kun-
nen zij hier genieten van een 
gratis vakantie in een van de 
acht thema-appartementen, 
zoals Sneeuwwitje, Barbie, 
Ridder en Space. Waar alles is 
aangepast aan de beperkingen 
die de ziekte met zich mee-
brengt. In het unieke gebouw 
staat hen letterlijk en figuur-
lijk niets in de weg. 
Een vakantie in Villa Pardoes 
is een week onbeperkt toe-
gang tot de Efteling, Beekse 
Bergen en Toverland. Ook 
vele andere faciliteiten in 
de omgeving openen gra-
tis de deuren voor de gasten 
van Villa Pardoes. Hierdoor 
beleeft het gezin met elkaar 
een onvergetelijke tijd, vol 
warmte, gezelligheid en ple-
zier. Een herinnering die 
blijft, wat er in de toekomst 
ook gebeurt!

Voor Villa Pardoes is de jaar-
lijkse exploitatiebegroting 
vastgesteld op € 800.000,- tot 
850.000,-. Voor de fondswer-
ving streven ze uiteindelijk 
naar een fonds dat renderend 
moet zijn zodat de toekomst 
van Villa Pardoes zeker gesteld 

is. Concreet betekent dit dat 
Fondswerving op dit moment 
jaarlijks de benodigde gelden 
bijeen moet brengen om de 
exploitatiebegroting te dek-
ken om vervolgens de daarop 
volgende bijdragen van dat 
jaar in het fonds te storten. 
Dit geld wordt gegenereerd 
middels een fondsenwerven-
de campagne met als doel een 
zelfstandig fonds te creëren 
waardoor gezinnen gratis een 
week in Villa Pardoes kunnen 
verblijven. 

Van elk verkocht Brabander-brood doneren de 
Brabantse Bakkers vijf eurocent aan Villa Pardoes. 

Brabander gekoppeld 
aan Villa Pardoes!

Brood dat Brabant 
bijzonder (s)maakt
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Exclusief bij de vijf deelnemende bakkers

 Proeven 
is geloven!

€ 1,25
t/m zaterdag 3 oktober 2009

Bakker 
Floor van Lieshout

Tilburg
Besterdring 90
Hoefstraat 151
Oerlesestraat 211a
Paletplein 7
Wagneroplein 24
Sprang-Capelle
Raadhuisplein 10
Dongen
Looiersplein 26

Bakkerij 
Van de Ven

Boekel                 
St. Agathaplein 4b               
Uden
Drossaard 57                       
Gemert
Burg. Rietmanstraat 6b       
Beek en Donk
Piet van Thielplein 1 
St. Anthonis
De Merret 8                          

Bakkerij 
Bekkers

Eindhoven
Ouverture 222
Sint-oedenrode
Hertog-Hendrikstraat 14
Son
Raadhuisplein 9
Breugel
Van de Elsenstraat 2 
Veghel
De Bunders 84
Schijndel
Markt 8 
Nijnsel
Lieshoutseweg 26

Wim Lamers 
De Echte bakker

Heesch
’t Dorp

Oss
Schaepmanlaan 101

Bakkerij 
Doomernik

Heeswijk-Dinther
Raadhuisplaza 6

Belachelijke 

en zeer tijdelijke 

introductieprijs:

Eén Brabander-

brood voor maar
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