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H et team van Vinites feliciteert

Els en Will Beeren met het 35-jarige bestaan
van Wijnspeciaalzaak Le Grand Cru!

EDITORIAL

SAMEN HEBBEN
WE DE SMAAK TE
PAKKEN
Eerlijk gezegd kunnen we niets anders. Of beter gezegd,
willen we niets anders dan bezig zijn met wijn. Dat
doen we bij Le Grand Cru al 35 jaar met heel veel
enthousiasme en plezier. Het moment dat je een
bijzondere ontdekking doet of geniet van de vertrouwde
smaak van je favoriete wijn is ongeëvenaard. We maken
de, op het oog, soms ingewikkelde wereld van wijn met
veel liefde makkelijker. Dat wij die sensatie al zoveel jaren
mogen overbrengen aan een trouwe schare van relaties,
en wij ook leren van hen, vervult ons met trots.
Maar uiteraard willen we ook nieuwe liefhebbers wegwijs maken in de wereld die de onze is. Een (verdiepende)
kennismaking met alles waar we voor staan vindt u in dit
speciale jubileummagazine. Heel veel lekkers dus, want
wijn is meer dan je misschien in eerste instantie denkt.
Het is niet alleen de drank zelf die ertoe doet, vinden wij.
Een wijn kan een gerecht maken of breken, een warme
herinnering oproepen, je op vakantie laten voelen en
vriendschappen verdiepen. En daar willen we zoveel
mogelijk mensen kennis mee laten maken!
In dit magazine treft u interviews, recepten, tips en suggesties over wijn, in de
breedste zin van het woord. Om u te
inspireren, maar vooral om u nog meer
te laten genieten van al dat moois waar
wij al zoveel jaren grote fan van zijn.
Goede wijn behoeft geen krans, luidt
het spreekwoord. Maar wij geven
graag persoonlijk toelichting op ons
assortiment en horen uw mening. Want
wij weten dat u weet wat lekker is!
Veel lees-, kijk-, proef- en drinkplezier
en kom vooral eens langs op de
Raadhuisstraat 71a in Heemstede!
Els en Will Beeren

Le-Grand-Cru-Heemstede

legrandcru.heemstede
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tong
‘ONZE

MAAKT ONS

UNIEK’
Al 35 jaar werken Els en Will Beeren hard aan het
verrassen en plezieren van liefhebbers van een
goed glas. Met succes, want ze hebben in die jaren
echt een naam opgebouwd. Klanten en importeurs
weten de weg naar de prachtige winkel goed te
vinden. In dit bijzondere jubileummagazine hun
persoonlijke verhaal over ondernemersplezier en
passie voor een prachtproduct.
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I
MANNEN ZIJN STEEDS
MEER GAAN KOKEN EN
VROUWEN NEMEN VAKER
DE BESLISSING IN DE

wijnaanschaf
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‘In de afgelopen jaren is er ontzettend veel gebeurd’, start Will,
en de tijd is aan de andere kant voorbij gevlogen. Onze
onderneming is ons tweede kind, onze passie en zo ons leven,
dat het als vanzelf is gegaan. Nu we in deze gekke tijden heel
bewust stilstaan bij ons 35-jarig jubileum, komen er veel
herinneringen en dierbare momenten boven. Maar realiseren
we ons ook dat we mensen van het ‘nu’ zijn, we leven enorm
in het moment. En genieten daar met volle teugen van.
Wat voor ons het belangrijkste blijft in ons werk, is de
smaakbeleving van ons en onze klanten en het werken met
een prachtig natuurproduct. We zijn wars van opgelegde
smaken en proeven alles wat er binnenkomt. Onze tong is de
basis voor ons succes, zeggen we wel eens gekscherend. Dat
zorgt er in ieder geval voor dat we onafhankelijk kunnen
blijven opereren en onze eigen smaak kunnen blijven volgen
in het assortiment. Een importeur kan nog zo enthousiast of
overtuigend zijn, het product moet eerst langs onze tong
voordat het een plekje in onze winkel krijgt. Het klinkt
misschien gek, maar die maakt ons uniek en onderscheidend,
denken we. Daar zit onze kracht. En gelukkig weet iedereen
onze nieuwe, prachtige stek aan de Raadhuisstraat 71a goed
te vinden.’ ‘Onze klanten mogen alles zeggen, benoemen is
de enige manier’, beaamt Els. ‘Hun mening is het allerbelangrijkst, over smaak valt niet te twisten. Je smaak is
tenslotte afhankelijk van je karakter en je gemoedstoestand.
Er komt wel eens iemand binnen die zegt “ik dronk laatst een
heerlijke wijn maar geen idee meer hoe die heette.” Dan gaan
we graag aan de slag om het equivalent te vinden en de klant
blij te maken. Want we weten als geen ander hoe belangrijk
het is om bij je eigen smaak te blijven en te drinken wat
je echt lekker vindt. Vooral bij goed eten. Want dat is ook
een specialiteit van ons, het vinden van de ideale wijn/

spijscombinaties. Je merkt dat onze lange ervaring op zulke
momenten dan ook handig is, je bouwt in 35 jaar natuurlijk
wel een vorm van expertise op die je niet zomaar hebt. Daar
zijn we stiekem best heel trots op.’

Wijn als onderdeel van het leven
‘Wijn is nu meer dan vroeger onderdeel van het dagelijks
leven. Het leeft veel meer, steeds meer mensen hebben er
een mening over en een visie op. Ik wil niet zeggen dat het
gemeengoed is geworden, maar het is in ieder geval minder
exclusief dan bij onze start. Toen we begonnen was het nog
een product voor de happy few en werd er ook gekocht wat
de ouders kochten, liefst een doos vol. Nu zijn mensen veel
vrijer en makkelijker, en kopen ze vaak een aantal flessen van
verschillende smaken’, vervolgt Will. ’Ik vind dat harstikke leuk.
Die ontwikkeling houd je zelf ook scherp en bij de les,
tenslotte. Je kunt niet inkakken of uitgaan van je eerdere
ervaringen. Dat houdt jong. Ik word gelukkig nog vaak om
mijn mening gevraagd door importeurs, mijn smaak doet
ertoe. Ik kan niet wachten om weer eens op een uitnodiging
voor een wijnreis te kunnen ingaan, eerlijk gezegd. We merken
ook dat er een verschuiving in aankoopgedrag heeft
plaatsgevonden, mannen zijn steeds meer gaan koken en
vrouwen nemen vaker de beslissing in de wijnaanschaf. Dat
biedt ons ook weer nieuwe inzichten, dat is leuk.’

Een laatste spektakelstuk
‘We werkten allebei in loondienst, ik bij een bank en Els
bij een administratiekantoor, toen het in 1986 toch
begon te kriebelen’, zegt Will. ‘Het ondernemerschap riep, zeg
maar. Ik was van huis uit natuurlijk gewend aan het
ondernemersleven, ik ben opgegroeid in de duinen bij
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De Bokkedoorns, het restaurant van mijn ouders. Els komt
niet uit een ondernemersgezin maar had er ook zeker oren
naar. We twijfelden tussen een wijnzaak en horeca. We waren
op zoek naar een locatie en vonden ons droompand in de Jan
van Goyenstraat. Volgens ons uitermate geschikt voor een
wijnwinkel, dus dat werd het. Het voelde goed, dat is voor ons
altijd de belangrijkste factor bij het nemen van beslissingen.
De opening werd groots aangepakt, de toenmalige
burgermeester van Heemstede Jonkheer mr. O.R. van den
Bosch verrichtte de opening, met Cascade (champagnetoren)
en al. Vanaf het begin liep het lekker en bouwden we samen
aan onze eigen, zelfstandige zaak. In 2005 breidden we uit.
Door het naastgelegen pand erbij te betrekken werd de
oppervlakte verdubbeld en kregen we ook een mooie plek
voor tastings, evenementen en workshops. Die hielden we
daarvoor altijd extern, vooral die in de Koepelzaal van college
Hageveld waren spektakelstukken. We zochten dan de
samenwerking met acht restaurants en trokken op een
zondag zo’n 300 bezoekers. Geweldig om te doen. Maar op
een gegeven moment mocht dat niet meer op die locatie, en
waren we erg blij dat we het in-house konden organiseren,
het waren altijd feestjes. We hebben alle ups en downs
meegemaakt. Van het maken van heerlijke internationale
wijnreizen en erkenning op diverse vlakken tot zware
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“DE WIND HOREN RUISEN
DOOR DE BLADEREN,
WETEN DAT DIE KLEINE
DRUIFJES AAN DIE STOKKEN
STRAKS WEER PRACHTIGE
SMAKEN GAAN

opleveren...”

economische- en financiële dips. We startten midden in een
financiële crisis en ook de crisis van 2008 liet ons niet
onberoerd. Daarnaast heeft ook regelgeving meer invloed op
onze branche dan menigeen op het eerste gezicht zich
realiseert. Neem bijvoorbeeld de fiscale maatregelen rondom
relatie-geschenken, dat voelen we als grote speler in relatieen kerstpakketten meteen. Of wet- en regelgeving rondom
drankverkoop aan minderjarigen, dat is online bijvoorbeeld
een hele lastige. Of zoals onlangs de wetgeving rondom
acties en kortingen bij alcoholische dranken. Allemaal zaken
waarop je constant moet anticiperen en meebewegen.
Gelukkig zijn we heel flexibel, haha. En gelukkig zijn onze
bestaande klanten ons trouw gebleven, dat is het voornaamste, daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. We
hebben zulke mooie, waardevolle, respectvolle vriendschappen
opgebouwd in die 35 jaar, daar zijn we elke dag dankbaar
voor. Dat klinkt misschien wat zoetsappig, maar is dat niet
waar het leven om draait? We hadden het enorm naar onze
zin op de Jan van Goyenstraat, maar toen we dit pand aan de
Raadhuisstraat in het vizier kregen, was de verleiding te groot
om er niet aan toe te geven. We waagden de sprong, die voor
ons geweldig heeft uitgepakt. De naam Le Grand Cru voelt
als nooit tevoren passend als een jas. We voelen de grandeur,
de grootsheid nu dagelijks, dat is echt zo fijn! En we zijn ook
echt enorm trots dat nieuwe klanten ons hier weten te vinden.
We hebben een prachtige klimaatkamer kunnen realiseren
en we zijn bezig met mooie plannen voor onze tastingroom.
Een ruimte inrichten die echt recht zal doen aan onze grote
liefhebberij, het delen van onze passie met onze klanten.
Soms voelt het ook wel wat onwerkelijk om het gedaan te
hebben, eerlijk gezegd. Maar het gevoel dat we nog een keer
keihard wilden knallen en er alles uit wilden halen wat erin
zat, voerde de boventoon. Daarbij kregen we ook alle steun
van onze omgeving, niet in de laatste plaats van onze dochter
Elaine. Juist met haar support zijn we erg blij. We beseffen
best dat zij hier en daar wel wat aandacht tekort is gekomen
door ons drukke ‘tweede kind.’ Dat tweede kind wordt
natuurlijk nooit zelfstandig en zal altijd onze volledige
aandacht nodig hebben. We zijn waanzinnig trots dat ons
‘eerste kind’ daar fantastisch mee om is gegaan en een
prachtige persoonlijkheid heeft ontwikkeld. We kijken met
heel veel liefde terug op de vakanties op onze boot in
Aalsmeer, waar we eindeloos spelletjes speelden en echt
even helemaal met zijn drieën waren. Momenten om te
koesteren.’
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De toekomst is nu
‘Voorlopig hebben we het nog veel te veel naar ons zin om
aan stoppen te denken’, besluit Els. ‘Maar als het zover is, wil
ik me wel wat meer gaan richten op mijn avontuurlijke kant.
Door de zaak is het van reizen te weinig gekomen, maar dat
zou ik zeker willen gaan doen. Naar Scandinavië, een tocht
met van die poolhonden door de sneeuw, of samen met onze
dochter Elaine moeder-dochtertripjes maken zoals we ooit
samen deden naar Stellenbosch, in Zuid-Afrika. Ik geniet nu
ook van onze spaarzame vrije tijd hoor, ik kan me verliezen in
een goede thriller en ontspan door lekker te wandelen of te
tuinieren. En de donkere dagen komen er weer aan, die zijn
voor ons altijd een feest. Ik geniet enorm van het maken van
mooie kerstpakketten en het samenstellen van relatiegeschenken in die periode van het jaar. Will houdt van koken
voor vrienden en is onlangs begonnen met een cursus ijs
maken, hij heeft een ijsmachine gekocht.’ Will: ‘Ik heb niet veel
hobby’s, eerlijk gezegd. Inmiddels weet ik op the Green Egg
lekkere dingen te bereiden en verras ik graag vrienden met
een uitgebreide maaltijd. Daarnaast is mijn toekomstdroom
om ooit nog eens een ‘echte Beeren’ te maken, een abstract
schilderij met felle kleuren. Maar ik ben het allergelukkigst
als ik tussen de wijnranken waar dan ook ter wereld sta. De
wind horen ruisen door de bladeren, weten dat die kleine
druifjes aan die stokken straks weer prachtige smaken gaan
opleveren... er gaat niets boven dat gevoel, die ervaring. Dat
is voor mij het ultieme zen moment. Ik kan dan ook niet
wachten om weer eens op wijnreis te gaan! Die passie samen
met Els dagelijks mogen overbrengen aan iedereen die het
maar horen wil, is een groot cadeau. Dat willen we nog heel
lang blijven doen!’
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“WE ZIJN EEN ONLOSMAKELIJKE

drie-eenheid”

H
De 25-jarige dochter van
Els en Will, Elaine, is er
duidelijk over. Haar ouders
hebben haar geleerd wat
hard werken is. En wat
klantvriendelijkheid écht
inhoudt. Het heeft haar
zelfstandig, onafhankelijk en
sociaal gemaakt. Dat ze zelf
een ander pad kiest, is een
hele bewuste keuze.

“ALS JE ALS ZESTIGERS
EEN STAP ALS DEZE
WAAGT, ZO’N MOOIE
NIEUWE ZAAK OP ZO’N
PRACHTIGE LOCATIE,
DAN HEB JE TOCH
GEWOON LEF?”

‘Het is ontzettend leuk dat als ik op zaterdag even binnenloop bij Le
Grand Cru, ik altijd bekenden tegenkom. Uit de dingen die klanten
tegen me zeggen blijkt dat mijn ouders veel met iedereen over me
delen, haha, ze zijn een soort levend Facebook. Daaruit blijkt dat ze
heel erg trots op me zijn. En die trots is zeker wederzijds. Ik bedoel,
als je als zestigers een stap als deze waagt, zo’n mooie nieuwe zaak
op zo’n prachtige locatie, dan heb je toch gewoon lef? Daar kan je
als dochter alleen maar supertrots op zijn.’

Altijd die bel

‘Ik ben zo ongeveer geboren in het magazijn, tussen de wijndozen. Ik
was al vroeg heel nieuwsgierig en elke keer als ik die bel hoorde,
piepte ik mijn hoofd door de magazijndeur om te kijken wat ik miste.
Of om een glimp van mijn ouders op te vangen. Zeker toen ik jonger
was vond ik het lastig te begrijpen waarom wij nooit op zaterdag naar
het strand of naar een pretpark konden. Waarom gingen klantvragen
altijd vóór en door, ook in de avond, als een soort onzichtbare bel? Nu
realiseer ik me dat dat erbij hoort, bij ondernemerschap. En het heeft
me ook waanzinnig veel gebracht. Ik kan heel goed voor mezelf
zorgen, ben flexibel, positief en ben niet snel uit het veld geslagen.
Alleen plannen is niet mijn sterkste kant, er kwam bij ons thuis door
de zaak toch regelmatig iets tussen. Dit was iets waar mijn vriend,
Willem, en ik aan het begin van onze relatie net wat anders in stonden.
Gelukkig zijn we daarin inmiddels goed naar elkaar toegegroeid.’

Jij bent er één van Beeren
‘Naast trots op mijn ouders ben ik ook zeker trots op mijn achternaam.
Vaak herkennen mensen de naam en vragen dan toch altijd “of ik er
één van Beeren ben”, da’s leuk. We zijn geen familie die de deur bij
elkaar platloopt en voor feestjes op de standaarddagen als Kerst
heeft niemand tijd. Er moet dan gewerkt of uitgeblazen worden. Maar
als we elkaar zien is het altijd goed. En dat is uiteindelijk de basis van
familie, toch?
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Ik ben ook altijd actief geweest bij Le Grand Cru, heb altijd graag
geholpen bij proeverijen, bijvoorbeeld. Ik hou er ook van om onder de
mensen te zijn en bezoekers te pamperen, net als mijn ouders. Ik weet
hoe veel voorbereidend werk er in zo’n event zit en hoe strak alles in
elkaar gedraaid is. Op zulke momenten communiceren mijn ouders
en ik zonder woorden. We zien wanneer iemand een drankje wil, we
voelen dat het tijd is voor een rondje hapjes, we knopen op het juiste
moment even een praatje aan… op die momenten voel ik dat we een
onlosmakelijke drie-eenheid zijn die aan één blik genoeg hebben.’

Ander pad gekozen
‘Ik ben een type wat het best tot haar recht komt op een feestje waar
ze niemand kent. Ik hou van het verbinden van mensen en ze goed
verzorgen. Ik ben begonnen op de Hogere Hotelschool omdat ik dacht
dat ik daar moest zijn, dat die manier van klanten blij maken het beste
bij me paste. Maar ik ben erachter gekomen dat ik meer de diepte in
wilde, mezelf meer wilde gaan focussen op het blij maken van de
interne klant/de medewerker. Hier heb ik mezelf in gespecialiseerd
tijdens mijn Master of Science die ik volgde aan Lund University, in
Zweden. Daaropvolgend ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan en
ben ik werkzaam bij een wereldwijd opererende financiële instelling,
waar ik onlangs ben gestart in het Traineeship Human Resources.
Zorgen dat medewerkers goed op hun plek en tevreden en loyaal zijn

blijkt me erg goed te liggen. En om dat in loondienst te doen past nu
ook prima bij me, weten hoeveel vrije dagen je hebt en ’s avonds de
deur achter je dicht trekken en echt klaar zijn, blijkt toch fijner dan ik
dacht. Ik ben een streber, ga altijd voor het hoogst haalbare. Dan is
het denk ik goed om uit zelfbescherming geen ondernemer te zijn.
Tenminste, dat denk ik nu. Mijn vader is ooit ook bij een bank
begonnen, dus wie weet…’

Toekomst in Amsterdam
‘Onlangs hebben Willem en ik samen een mooi appartement kunnen
huren in Amsterdam. Een grote wens is daarmee in vervulling gegaan
en we staan te popelen om samen heerlijk het stadse leven te gaan
ervaren. We zijn allebei erg van het lekkere eten en drinken en de
gezelligheid. Dan kom je hier wel aan je trekken! Het is ook lekker
om dichtbij huis te werken, op de fiets de hoofdstad te kunnen
doorkruisen. We boffen!’
LE GRAND CRU 1000
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Nature evokes for everyone a different emotion.
I translate yours to a personalized and state of the art design
Leidsevaart 36 / 2114 AD Vogelenzang
T. +31 (0)6 53 962 693 / info@barthoes.nl

www.barthoes.nl

PURE PASSIE VOOR

CHOCOLA

Bij Chocolaterie Van Dam in Heemstede staat, net als bij het
jubilerende Le Grand Cru, het kwalitatieve ambacht voorop! Alle
bonbons en chocoladeproducten worden in open atelier
vervaardigd: de productie is dus direct vanuit de winkel
zichtbaar. Onze filosofie is dat je alleen met verse ingrediënten
van natuurlijke grondstoffen - zoals vanille, boter, slagroom en
chocolade - absolute topproducten kunt maken. En dat doen
we met ons vaste team met heel veel plezier voor u!

PRACHTIGE

WIJNSELECTIE

Chocolaterie van Dam
Raadhuisstraat 60, Heemstede
T 023 54 78 877
F 023 54 78 878
info@chocola.nu

Wat een fantastische ervaring om met een authentieke
wijnspeciaalzaak als Le Grand Cru te mogen samenwerken.
Els en Will zijn hartelijke, gepassioneerde vakmensen en zijn
voor ons hèt voorbeeld van goed ondernemerschap. Door
middel van diverse proeverijen en de kwaliteit om goed te
luisteren en mee te denken, hebben zij ons voorzien van een
prachtige wijnselectie die door menig Heemstedenaar goed
ontvangen wordt! Met enige regelmaat vergt het leveren van
extra doosjes ook nog wel eens een hands-on mentaliteit
en ook daar ontbreekt het bij Els en Will niet aan.
We zijn blij dat we deze winkelstraat met jullie mogen delen
en kijken uit naar de jaren die nog komen gaan. Gefeliciteerd
met jullie 35-jarig bestaan!
www.brasseriedecanette.nl

EEN HEEMSTEEDSE

WERELDPLEK!
Proeflokaal de Groene Druif
Jan van Goyenstraat 33, Heemstede
T 023 5292008

Proeflokaal de Groene Druif vind je aan de Jan van Goyenstraat te
Heemstede, een gezellige winkelstraat met voldoende gratis
parkeergelegenheid.
Dit eigenzinnige, knusse café (door de vele vaste gasten afgekort als
“de Druif”) had net zo goed in Amsterdam, Parijs of Londen kunnen
staan, zo sfeervol is de inrichting. In Het Proeflokaal is plaats voor
zo’n 60 personen; op de terrassen is er ruimte voor zo’n 100 gasten.
Dus wil je genieten van een lekker kopje koffie, een rustige borrel
met (zaken)vrienden, doordeweeks dineren met een goed glas wijn,
een klassenborrel geven, uw verjaardag vieren of een knalfeest
geven? Doe het gezellig in Proeflokaal de Groene Druif!”
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‘Ze moesten natuurlijk wel naar mij luisteren’,
lacht oudste broer John hard. ‘Zonder gekheid,
we schelen best in leeftijd, dus vroeger
hebben we niet heel veel met elkaar gespeeld.
In 1961, toen was ik 7, Will 2 en Loek net
geboren, zijn we naar Overveen verhuisd, naar
het Wethouder van Gelukpark. Onze vader
startte daar de horecagelegenheid De
Bokkedoorns. De 16 hectare aan prachtige
duinen waren voor jonge jongens en hun
vriendjes natuurlijk geweldig speelgebied, we

Of lekkerdere cake heb geproefd. Vergeet
niet, culinair Nederland stond nog in de
kinderschoenen, het was de tijd van gerechten
als de tong Picasso. Stond ik in de keuken alle
restjes altijd van op te snoepen, overigens.’
‘In 1970 verhuisden we naar de Willem de
Zwijgerlaan in Overveen’, zegt John. ‘Aan de
Zeeweg sliepen we met zijn drieën op een
kamer, dat werd wat te gek. En moeder werd
ook wel wat angstiger toen vader ’s avonds
vaker weg was en zij alleen met drie kinderen
in die afgelegen omgeving in die stille duinen
was. Nog steeds woon ik met veel plezier in
Overveen, net als Loek.’

Gastvrij tot op het bot
‘Dat we ‘iets’ in de horeca of in ieder geval
horeca-gerelateerd zouden gaan doen, stond
al vrij snel vast. ‘Feest verkopen’, noem ik het

“HET HORECA VAK IS ONS MET
DE PAPLEPEL INGEGOTEN”
hebben er een fantastische jeugd gehad. In
de zomer met een bootje op het meer varen
en in de winter schaatsen met koek en zopie
aan de kant.’

Met de paplepel ingegoten

ALS JE ‘FEEST’ VERKOOPT
MOET JE HET OOK
ZELF KUNNEN VIEREN!
Zet de drie broers John, Will en Loek Beeren bij elkaar en
het wordt meteen gezellig. Er wordt een flesje
opengemaakt, genoten van een hapje, plaagstootjes
uitgedeeld en vooral veel gelachen. Genieters pur sang,
dat zijn ze alle drie. Een inkijkje in hoe dát zo gekomen is.
LE GRAND CRU 999

‘Al op jonge leeftijd moesten we natuurlijk wel
al meehelpen in de zaak’, gaat Will verder.
‘Terras lopen en alle vuile vaat ophalen. Ik heb
nog wel eens een uitstapje in vakantiewerk
gemaakt, wilde ik bollen pellen. Nou, na twee
manden kwam ik er al achter dat werken bij
vader leuker én lucratiever was! Het horeca
vak is ons met de paplepel ingegoten. We
hebben er alle drie een liefde voor mooie
producten, service verlenen, gasten verrassen
en gezelligheid aan over gehouden.’
John: ‘Eten deden we altijd in de keuken van
De Bokkedoorns. Onze moeder kon heel veel,
maar koken was niet één van haar talenten.
Hoewel ze ook uit een horeca-familie kwam,
haar ouders waren eigenaar van Restaurant
Roozendaal (nu Loetje Overveen-red.) Dus
we waren maar wat blij met die heerlijke
maaltijden van ‘De Bok’. Als ze wel eens
kookte zaten drie zonen met lange tanden
aan tafel, dus dat deed ze, buiten haar
sudderlappen en gehaktballetjes, dan ook
nooit. Tot in lengte van dagen werden de
maaltijden bij ons thuisbezorgd.’
Loek gaat verder: ‘De horecagelegenheid die
mijn vader startte was weliswaar eenvoudig,
maar kwalitatief hoogstaand. Want alles, echt
alles werd zelf gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik nooit lekkerder ijs heb gegeten dan het
zelf gedraaide ijs van mijn vader van vroeger.

ook wel eens. En als dat je handel is, moet je
wel weten hoe je het moet vieren! Nou dat
weten we wel hoor, bij ieder van ons is het al
snel een hapje en een drankje erbij en het
gezellig maken. Ik denk dat er weinig mensen
nuchter bij een Beeren zijn vertrokken.’
‘Dat horeca-bestaan was inderdaad onontkoombaar’, vervolgt Loek. ‘Bij onze ouders was
de behoefte aan wat rust ontstaan en John
stond te trappelen om De Bokkedoorns over
te nemen. Daardoor hoefde hij niet in dienst,
Will’s jaar werd uitgeloot, dus toen mocht ik
de honneurs met betrekking tot de dienstplicht
waarnemen. Ik was wel beheerder van de
compagniebar, haha. Daarna heb ook ik de
hotelschool gedaan en heb ik mooie functies
gehad bij onder meer De Bilderberg Groep,
Krasnapolsky en NH Hotels. In mijn huidige
functie ben ik voor de Vermaat Groep onder
andere betrokken bij alle horeca rondom het
Amsterdamse Museumplein. We weten alle
drie aan welke eisen een toptent of -winkel
moet voldoen, door alles wat we van huis uit
hebben meegekregen. Dat is nog steeds elke
dag fantastisch!’

Familieband
‘We zijn er alle drie trots op een Beeren te zijn.
Vroeger kregen we bij de slager in Overveen
door onze familienaam al het beste plakje
worst, haha. Ik ben vooral trots omdat het iets
zegt over uit welk hout we gesneden zijn.
Recht door zee, keihard werkend en gehecht
aan familie. We hebben alle drie een zeer
warme band met onze kinderen en schoonkinderen en ook met elkaar.

Natuurlijk, je blijft broers, er is net als overal
altijd wel wat. Maar wat John heeft neergezet
met de Bokkedoorns, en Els en Will nu met
hun geweldige nieuwe zaak, daar kan je toch
alleen maar van genieten? Ik kijk met plezier
terug op mijn carrière in de horeca en ben nog
lang niet klaar, we hebben het mooiste vak van
de wereld! Daar zetten we ons met ziel en
zaligheid voor in, durf ik te zeggen. Ook
alle kinderen doen het hartstikke goed.
Soms bewust in de horeca, met onder meer
de derde generatie aan het roer bij de
Bokkedoorns, soms juist heel bewust niet.
Maar welk beroep ze ook hebben gekozen, ze
zijn er goed in, hebben ambitie en een gezond
arbeidsethos. Daar zijn we Beeren-trots op!’
LE GRAND CRU 1000

Le Grand Cru - Raadhuisstraat 71 A - 2101 HD Heemstede - (023) 529 38 39 - info@legrandcru.nl

Wij feliciteren Wil en Els
met hun 35-jarig jubileum

Genieten bij

VAN DER GEEST
EVEN

PROEVEN?

Een ruim assortiment aan heerlijke kazen en kaasjes uit
binnen- en buitenland, dat vindt u bij Alexanderhoeve in
Heemstede. Aan de Raadhuisstraat 38 is Alex Miezenbeek
de drijvende kracht achter deze kwaliteitswinkel. Zowel een
Hollands als heerlijk Frans kaasplankje om uw aankopen bij
Le Grand Cru te vergezellen vindt u aan de overkant!
Ook heerlijke noten, vers gebrand in eigen branderij, en
zuidvruchten zitten in het assortiment. Kom vooral even
proeven bij Alex en zijn medewerkers en ervaar zo een klein
geluksmoment!

Rundvlees van de Veluwe, écht Texels lamsvlees, Franse
scharrelkip en varkensvlees van het Duke of Berkshire varken.
Dat vindt u in het assortiment van Keurslagerij van der Geest
in Heemstede. Tekenend voor de kwaliteit die keurslager Peter
en zijn vrouw Janine met het team dagelijks bieden. Peter:
‘Onze Keurslagerij is onze trots. Wij gebruiken altijd verse
ingrediënten om de mooiste ambachtelijke producten te
bereiden: vleeswaren en worst, vleesspecialiteiten die we zelf
ontwikkelen en maaltijden. Er bestaat geen mooier vak dan het
slagersvak! Onze passie proef je terug in al onze producten!
Als bekroning op al dat harde werken ben ik sinds 6 september
branche erkend Meesterslager.’
Peter van der Geest keurslager
Raadhuisstraat 94, Heemstede
T 023 5286417
info@petervandergeest.keurslager.nl

Alexanderhoeve Heemstede
Raadhuisstraat 38
2101HH Heemstede
T 023 528 62 60
www.alexanderhoeve-heemstede.nl
heemstede@alexanderhoevekaas.nl

Volop

FLEURIGHEID!
Bloemenhof
Raadhuisstraat 75
2101 HD Heemstede
T 023 528 55 22
www.bloemenhofonline.nl

Bloemenhof is in Heemstede een begrip. Al sinds jaar en dag
fleuren ze de Raadhuisstraat op met een prachtig en divers
aanbod van bloemen en planten. Voor elke gelegenheid bieden
Ron van der Prijt en zijn team een passende bos. Van een
felicitatiebloemetje bij een geboorte of opening van een nieuwe
onderneming tot een passend rouwboeket. Altijd met veel
service verzorgd. Ook voor een bloemetje voor een jubileum
bent u bij Bloemenhof aan het goede adres!
LE GRAND CRU 1000

De iconische wijnen van Shafer

NU OOK VERKRIJGBAAR BIJ

Le Grand Cru

Shafer Vineyards is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw
uitgegroeid tot een iconische winery in de VS. Oprichter
John Shafer heeft met zijn zoon Doug en wijnmaker Elias
Fernandez Shafer, die wordt gezien als één van de meest
getalenteerde wijnmakers, Winery Shafer, in Napa. Shafer
bezit wijngaarden in Napa Valley, zoals het beroemde
Stags Leap District, Yountville en wijngaarden richting
Vaca Mountains.
Sinds 2004 is Shafer het eerste bedrijf in Napa dat
volledig zelfvoorzienend is in de energiebehoefte door de
plaatsing van zonnepanelen op de winery en is er een
uitgekiend watermanagement. Sustainability is key. De
bevlogenheid is voelbaar in het familiebedrijf.
De wijnen zijn zonder uitzondering van zeer hoog niveau.
Dik, vol, Amerikaans met complexiteit en finesse. Hun
topwijn, de Hillside Select Cabernet Sauvignon, wordt
gerekend tot de absolute top van de VS. Acht van de
laatste vijftien jaargangen kregen de maximale score van
100 punten in The Wine Advocate door R. Parker Jr.
Via de QR code kunt u luisteren naar een podcast met
Doug Shafer, gemaakt door de Nederlandse importeur.

Will and Els
The past 35 years of Le Grand Cru, together with your knowledge, has helped make wine an
object of pleasure. Congratulations with this milestone and best wishes to you both!
Peter and Natasja
Team Southern Cross

LE GRAND CRU 999

‘ONZE VRIENDSCHAP
IS NOG STEEDS BIJZONDER!’
‘In mijn hoedanigheid als zakelijk accountmanager bij
Rabobank ontmoette ik Els en Will 35 jaar geleden, toen
ze de plannen voor hun wijnwinkel aan de Jan van
Goyenstraat presenteerden. Ik voelde meteen sympathie
voor ze en had geloof in de ideeën. Niet alleen omdat ik
zelf ook dol ben op wijn, maar juist omdat de plannen er
goed uitzagen. Door mijn liefde voor wijn stond ik al snel
ook achter de tafel bij de door hun georganiseerde
proeverijen. Dat waren altijd feestjes, niet in de laatste
plaats door de gezellige “na-zit” waar de geopende wijnen
nog eens goed werden “doorgeproefd”, als ook de heerlijke
gerechten van neef Ton.’

Ruimte naast de ratio
‘Bij de bank was ik voornamelijk bezig met cijfers en ratio.
In aanvulling daarop zocht ik iets waar ik mijn gevoel meer
in kon leggen. Mijn enthousiasme voor het plan om
wijnstokken te adopteren waarvan de druiven exclusief
voor de wijn van één afnemer zouden worden gebruikt,
werd gedeeld door Els en Will. Mijn Eigen Wijn was
geboren. Uiteindelijk werd het initiële plan aangepast naar
custom-made relatiegeschenken en zijn we zo’n 12 jaar
actief geweest. We waren complementair aan elkaar op
alle vlakken, dat maakte onze samenwerking prettig en
succesvol.
Onze kopers hadden hun eigen wijn, met (hals)etiketten,
bedrukte kistjes, een wijnbeschrijving en bijpassende
recepten. Ook gingen klanten wel eens op bezoek bij hun
eigen wijnmakers, een unieke ervaring natuurlijk. In
retroperspectief ben ik waanzinnig trots op wat we toen
deden, prachtige pakketten maken met mooie wijnen en

eigen import van heerlijke streekproducten,
bijvoorbeeld uit de Provence. Uniek voor die
tijd, niemand deed dat.’

Beurzen in binnen- en buitenland
‘Regelmatig bezochten we beurzen. Op die
reisjes heb ik Will heel goed leren kennen. In
Napels had Will alleen maar oog voor de
prachtige wijnen van Zuid-Italiaanse producenten en niet voor de gastvrouwen die op
een Tutti Frutti-manier mooi zaten te wezen.
Onderweg naar Parijs verwachtte ik klassieke
muziek op de radio, maar het werd het
onvervalste Nederlandse levenslied. We genoten in Frankrijk van de eten-wat-de-pot-schaft
lunches met ondefinieerbare wijn uit een
karaf bij lokale dorpsrestaurantjes voor nog
geen tientje. We bleken, onafhankelijk van
elkaar, dezelfde rosé’s te kiezen uit wel 100
verschillende flessen op een waanzinnige
beurs in Montpellier. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. En alles altijd met die bewonderenswaardige drive van Will om zoveel mogelijk
interessante producenten te bezoeken.
Belangrijkste is dat we in al die jaren een
bijzondere vriendschap hebben opgebouwd,
die tot op de dag van vandaag duurt.’

Mijn hart gevolgd
‘Na mijn carrière bij Rabobank begon ik in
2006 mijn eigen management adviesbureau
Blue Ocean. Dat was de ideale match met
Mijn Eigen Wijn. Maar op een bepaald moment
ontdek je dat er, ondanks of juist door succes,
maar 24 uur in een etmaal zit en dat je keuzes
moet maken. Ik heb toen mijn creatieve zelf
weer gezocht. Vroeger had ik de ambitie om
reclametekenaar te worden, iets waar mijn
ouders pertinent op tegen waren. In schilderen
kan ik bijna alles kwijt. Als ik dat doe, zit ik
helemaal in een flow. Nu timmer ik redelijk
succesvol aan de weg als schilder, voornamelijk van stadsgezichten in felle, primaire
kleuren. Toen Els en Will het nieuwe pand aan
de Raadhuisstraat betrokken kon ik het niet
laten om ze als “openingscadeau” mijn beeld
van hun pand te geven. Mijn vrienden, die zo’n
succesvolle grote stap maken in deze levensfase, daar ben ik natuurlijk reuzetrots op!’

www.myhappypaintings.nl

LE GRAND CRU 999

Welke wijn past bij welk gerecht? Een onderwerp van gesprek waar avonden mee gevuld
kunnen worden. Chateaubriand streeft er elke dag naar om het mooiste en lekkerste vlees
aan te bieden dat er is. En daar hoort uiteraard een mooie kwaliteitswijn bij.
Hoe zit het met uw kennis over wijn-spijs combinaties? Welke wijn past het beste bij
welke Chateaubriand klassieker? Doe de quiz en check de juiste antwoorden onderaan.

1

KIP

Maïskipfilet gevuld met
Abondance AOP bergkaas

2 WILD

Wild roerbakschotel

A Een stevige rode Caubernet Sauvignon
B Een lichte fruitige rode Beaujolais

A Een krachtige rode Chianti
B Een bruisende Champagne

3 KALF

4 RUND

A Een stevige rode Rioja
B Een witte aromatische Vermentino

A Een lichte soepele rosé uit de Provence
B Een stevige rode Malbec

(Voor vitello tonato)

Kom langs in onze winkel of bestel deze én meer producten via onze website.
Binnenweg 163 | 2101 JH Heemstede | www.chateaubriand.nl

Dry aged ribeye

Antwoorden: 1B, 2A, 3B, 4B

Gebraden kalfsfricandeau

ZEEBAARSFILET
BOEMBOE BALI
en ketjap vinaigrette
Peter en Natasja Edwards

Voorbereidingen (twee dagen voor serveren):

Bereiding voor het opdienen:

Ketjap vinaigrette

Rooster de zoete aardappel (snijd in gewenste vorm,
insmeren met zout, peper en olijfolie en op 180°C in
de oven roosteren (tijd afhankelijk van vorm, tot zachte
structuur).
Zeebaars filet (zonder huid), zout en peper, beide kanten
bakken, niet doorbakken. Smeer de boemboe over de
zeebaars en zet voor het uitserveren 6 tot 7 minuten
onder de hete grill.
Bok choy blancheren in zout water en ramanas (in hele
dunne plakjes blancheren in 100 ml azijn en 100 gr
suiker, knapperig houden). Zilver uitjes halveren. Lente
ui in julienne gesneden om te garneren, na snijden in
ijswater leggen voor het opkrullen. Taugé, om te garneren.

Meng 100 ml ketjap manis, 30 ml soyasaus, 45 ml sesamolie, 50 ml sushiazijn,
30 ml limoensap, ½ rode peper (fijngehakt, zonder pitjes), ½ sjalot (fijngehakt),
3 blaadjes djeroek poeroet (fijngehakt), 1 stukje gember duimdik, geschild en fijn
geraspt en zestes van 1 limoen goed door elkaar.

Tomatencompote voor de Boemboe
Snipper 1 ui fijn, zet met wat olie op het vuur en laat glazig worden. Voeg
1 knoflookteen (fijn gesneden) toe. Doe dan 1 kilo tomaten (in kleine blokjes),
1 laurierblad (fijngesneden), 1 rode peper (fijngesneden zonder pitjes), zestes van
1 citroen, en zout en peper toe. Langzaam laten sudderen tot een stevige
compote. Proef en eventueel op smaak maken met zout en peper.

Boemboe Bali
Karamelliseer 2 uien (fijngesneden) en voeg daar 2 tenen knoflook (fijngesneden)
aan toe. Voeg limoengras (1 stengel in stukjes), 5 blaadjes djoeroek poeroet (fijn
gesneden), het sap en de schilletjes van 1 limoen, ketjap manis (100 ml) toe en
laat 3 minuten zachtjes doorbakken. Nu de tomatencompote (van de bereiding
hierboven genoemd) al zachtjes roerend toevoegen en reduceren tot een dikke
pasta. Laat afkoelen en maal het fijn in de blender. Bewaren in een afgesloten
bakje tot gebruik (in de koelkast zodra is afgekoeld).

Het opmaken:

Pindacrème

Leg de met de boemboe krokant gebakken zeebaars in
het midden van een warm bord. Schep een paar hoopjes
pindapuree rond de zeebaars. Schenk een beetje
kokoscrème rond de zeebaars. Schik de bok choy speels
rond de zeebaars. Leg er de plakjes ramanas bij. Leg er
de zoete aardappel bij en strooi er de halve zilveruitjes bij.
Leg de taugé en de lente ui er vervolgens bij en sprenkel
er een beetje ketjap dressing overheen. Eet smakelijk.

Pureer 500 gr geroosterde pinda’s, 50 ml ketjap manis, 100 ml kokoscrème en
zout en peper naar smaak tot gladde puree. Pulseer er op het laatst de
kokoscrème doorheen.

Southern Cross
Chef-kok Peter Edwards
LE GRAND CRU 999
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Geen 18, geen alcohol

Al 100 jaar pure ambacht
Terug naar de ambacht, maar met een moderne visie. Dat is de lijfspreuk van Tummers uit Heemstede.
Al sinds 1921 zorgt l‘artisan des petits bonheurs, oftewel de vakman van kleine genoegens, voor de
lekkerste patisserie van Heemstede en omgeving. Afgelopen 30 augustus vierde Tummers officieel haar
100-jarig bestaan, maar eigenaar Ritchie heeft ons op het hart gedrukt dat er ook in september groot feest
wordt gevierd met leuke activiteiten en mooie aanbiedingen. U bent van harte welkom!

CANNELLONI

van kikkererwt en Noordzee krab
Huub van der Velden en Ton Nelissen

Kikkererwt cannelloni

Brunoise van nieuwe Nicola aardappel

100 gram kikkererwten meel, 30 gram boter, 2,5 dl water, 1 ei, snufje zout,
snufje kerrie.
Smelt de boter en voeg meel, zout en kerrie toe. Voeg dan water en ei toe.
Mengen tot glad beslag en bak als dunne flensjes. Omrollen over stalen cilinder
en krokant bruin frituren.

1 grote Nicola aardappel.
Water met zout laten koken. De aardappel schillen en in
fijne brunoise snijden. De brunoise beetgaar blancheren
en op een plateautje laten afkoelen. Het krabvlees
vermengen met de aardappel en op smaak brengen met
de mayonaise.
De cilinder vullen met de salade (a la minute) en garneren
met de appel en de radijs.

Noordzee krab
1 grote Noordzee krab.
Kook de krab 6 minuten af in kokend water en dan direct terug koelen in ijswater.
Krab schoonmaken en vlees apart houden.
Van het krab karkas bisque maken en zeer sterk reduceren tot een stroopachtige
zoute emulsie.

Krab mayonaise
1 eidooier, 10 gram citroensap, 1 theelepel grove mosterd, 10 gram krab bisque
reductie, 2 dl zonnebloem olie, 5 gram cognac.
Eidooier met citroensap en de mosterd vermengen met een staafmixer,
krabreductie en cognac toevoegen en langzaam de olie erbij gieten zodat er een
stevige mayonaise ontstaat. Eventueel op smaak brengen met zeezout en
gemalen zwarte peper

Geïmpregneerde Granny Smith appel
1 Granny Smith appel, 1 red meat radijs, 15 gram suiker, 20 gram verse
gember, 20 gram sushi azijn, 40 gram olijfolie.
De suiker in een pannetje met een heel klein beetje water licht laten karamelliseren
en afblussen met de azijn. De fijngesneden verse gember toevoegen en 5 minuten
later trekken, zeven en daarna vermengen met de olijfolie. De appel dun snijden
en rond uitsteken en marineren in de gember marinade. Hetzelfde doen met de
radijs en iets kleiner uitsteken.

Humus balletjes
400 gr kikkererwten 24 uur wellen in koud water, 20 gr
tahin (sesampasta), 5 gram verse koriander, sap van 1
citroen, rasp van ¼ citroen, 5 gr sesamolie, 5 gr basilicum,
5 gr verse knoflook, mespuntje kerrie, ½ dl olijfolie,
groentebouillon, inktvis gelei vegetarisch (kant en klaar).
Gewelde kikkererwten fijnmalen en zeven door een
bolzeef zodat de velletjes verwijderd zijn. Opnieuw
opdraaien en de rest van de ingrediënten mee fijnmalen.
De juiste dikte bepalen en eventueel verdunnen met de
groentebouillon. De humus in kleine bolvormpjes smeren
en aanvriezen, door de inktvis gelei vegetarisch halen en
weer op temperatuur laten komen.
Opmaken zoals op de foto, met nog eventueel jonge
postelein topjes erbij.

Le Cheval Blanc
Chef-kok Huub van der Velden
LE GRAND CRU 999

geen 18, geen alcohol

Founded in 1731 in Beaune by
Michel Bouchard, Bouchard
Père & Fils, is one of the oldest
wine estates in Burgundy, perpetuating tradition for nearly 3
centuries and 9 generations.

The wines from Bouchard Père & Fils can be found at
Wijnhandel Le Grand Cru in Heemstede

KREEFT

van de Bokkedoorns
Pascal Beeren, Roy Eijkelkamp en Niels van Overmeire

Kreeft

Doperwten crème

Kreeft (klauwen en staart) in ruim kokend water met zout 5 minuten koken.
Daarna koelen in ijswater. Daarna schoonmaken en apart houden. Het vlees uit
de klauwen en de armen gebruiken voor de ravioli.

500 ml slagroom, 500 ml melk, 500 ml water, 1 kg
diepvries doperwtjes, 2 sjalotten.
Snipper de sjalotjes fijn en fruit aan. Doe de doperwtjes
in de pan en bak deze even mee. Blus de doperwtjes af
met de slagroom, melk en water. Breng dit geheel op
smaak met peper en zout. Breng de pan aan de kook en
zet daarna direct het vuur uit. Schep de doperwtjes in een
keukenmachine. Giet het kookvocht erbij, zover dat het
net niet onderstaat. Draai de massa door tot een dikke
crème. Doe deze crème vervolgens in een spuitzakje,
zodat je er mooie dotjes mee kan spuiten.

Kreeften bisque
2 kg kreeftenkoppen, 100 gram tomatenpuree, 1 winterpeen, ½ bleekselderij,
½ knolselderij, 1 prei, ½ kg uien, 4 blaadjes laurier, 6 gram gekneusde witte
peper, 2 steranijs, 1 liter witte wijn, 0,3 liter Noilly Prat, 0,15 liter cognac, 1
liter visbouillon, 1 liter room, 100 gram boter.
Schil de winterpeen en de knolselderij en snijd deze net als de prei en de uien in
blokjes. Bak de kreeftenkoppen op hoog vuur aan. Voeg de tomatenpuree toe
en bak deze mee. Blus dit af met de witte wijn, de Noilly Prat en de cognac. Voeg
de visbouillon toe en vul aan met water tot net onder de rand. Breng aan de kook.
Zet het gas dan laag en haal het schuim weg met een soeplepel. Voeg nu de
winterpeen, bleekselderij, prei, ui, laurier, de steranijs en de gekneusde peper toe.
Laat dit 4 uur trekken en zeef het dan. Kook het dan in tot driekwart. Voeg dan
1 liter room toe en kook het nogmaals tot driekwart in. Monteer het dan af met
boter en breng het op smaak met zout en peper.

Pasta
250 gram bloem, 200 gram eidooier, 25 gram olijfolie.
Maak een cirkel van de bloem op het aanrecht, doe in het midden de eidooiers
en de olijflolie. Meng dit met je hand als een klauw gevormd totdat het begint te
klonteren. Kneed de massa goed tot een deeg en laat in de koelkast 1 uur rusten.
Snijd de enkeltjes van de kreeft fijn. En maak dit aan met olijfolie, zout en peper.
Gebruik dit als vulling van de pasta. Rol het deeg flinterdun uit met behulp van
een pastamachine. Zorg dat je meerdere plakken uitrolt, de ene gebruik je als
bodem, de andere als bovenkant. Verspreid op een plak uitgerolde pasta meerdere
hoopjes met de kreeften vulling. Houd als hoeveelheid hiervoor een theelepeltje
aan. Leg de andere plak uitgerolde pasta boven op die met de kreeftenvulling.
Druk de “bultjes” met vulling goed rondom aan, zodat de pasta aan elkaar gaat
hechten. Steek de ravioli uit.

Afmaken van het gerecht:
Verwarm de kreeft in de boter (5 min. in de oven op 100
graden).
Verwarm de doperwten crème (circa 8 minuten au bainmarie). Blancheer wat verse doperwten (1 minuut en na
het afgieten klontje boter). Breng de saus ondertussen
aan de kook en kook de ravioli gaar in 2 minuten en laten
glimmen met wat olijfolie, zouten en peperen.
Verdeel de stukken kreeft in een rondje over het bord.
Spuit mooie dotten crème tussen de kreeft in en eentje
in het midden van het bord. Leg de ravioli midden in het
rondje neer. Verdeel de doperwtjes mooi over het gerecht.
Schenk als laatste de kreeften bisque in het midden van
het bord.

De Bokkedoorns
Chef-kok Roy Eijkelkamp
LE GRAND CRU 999

ULTIEM

GENIETEN?
Oosterscheldekreeft met
een witte bourgogne

Na ruim 25 jaar succesvol
ondernemerschap doet hij het
nu iets rustiger aan. Waardoor
hij nog meer tijd heeft om van
de geneugten des levens te
genieten. Heerlijk eten en
drinken hoort daar wat
ondernemer Eric Kindt betreft
helemaal bij. “Ik ben van de
zesde naar de vierde
versnelling teruggeschakeld en
dat bevalt heel goed!”

Met liefde in het testpanel
‘We kennen elkaar van de Heemsteedse Glip, waar we bij elkaar in
de buurt woonden. Toen ze de eigenaren van Le Grand Cru bleken,
werd dat als vanzelf het vaste adres voor onze wijnen. Els en Will zijn
als geen ander in staat om je precies aan te raden wat bij je past, dat
is een hele bijzondere eigenschap. Ik noem mezelf altijd graag
hobbyist of ervaringsdeskundige, zij hebben wat mij betreft echt de
expertise in huis. Als snel werden we gevraagd om eens wat te komen
proeven, nou, voor die rol als een soort testpanel wierpen Ina en ik
ons graag op! En meestal komen onze smaken overeen, gelukkig. We
hebben de proeverijen in de afgelopen periode enorm gemist. Die
feestjes maken het voor ons zo leuk, juist als er één wijnhuis
verschillende smaken komt presenteren, vinden we dat altijd heel
speciaal. We kunnen niet wachten tot we straks weer aan kunnen
schuiven, zeker nu de tastingroom in het prachtige nieuwe pand zo’n
mooi jasje krijgt.’

Ondernemen op gevoel

‘Nadat ik vorig jaar, als DGA, m’n thuiszorgbedrijf Home Instead
Thuisservice heb verkocht, heb ik me nog geen moment verveeld. Ik
ben gek op golfen en ga graag, als de omstandigheden het toelaten,
naar ons huis in Spanje. Daar, in het zonnetje, is het altijd genieten in
optima forma. Het is heerlijk dat dat wat vaker kan.’

Voorkeur voor wit
‘Wijn is al heel wat jaren een grote liefhebberij van me. Ik verzamel
mooie wijnen en uiteraard drink ik ze ook graag. Witte wijn heeft mijn
voorkeur, ik ben fan van sauvignon blanc en rode wijnen uit het
Rhônegebied. Maar ultiem vind ik een kwaliteitsbourgogne en dan
het liefst bij een lekkere maaltijd van schaal- en schelpdieren en een
Oosterschelde-kreeft. Naast een liefhebber van wijn schep ik ook
veel genoegen in het vinden van de ideale wijn/spijscombinatie; nou
met genoemde dis heb je die wel te pakken. Die liefde delen mijn
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vrouw Ina en ik graag met Els en Will, die we al meer dan 25 jaar
kennen. Minimaal éénmaal per jaar, het liefste vaker, schuiven we bij
elkaar aan tafel en proberen we elkaar te verrassen met iets lekkers.

‘Als er iets is wat ik van mijn overstap naar de zorg heb geleerd, is het
wel dat je moet vertrouwen op je onderbuikgevoel, je gut feeling. Ik
stapte ruim dertien jaar geleden over van mijn partnerschap in de
accountancy naar de zorg, van ratio naar gevoel, kun je wel zeggen.
Iedereen in mijn omgeving riep ontsteld: ”Overstappen naar de zorg,
hoe kun je dat nou doen, dat is één en al kommer en kwel!”. Het
tegendeel bleek het geval. Door die ratio optimaal te combineren met
gevoel hebben we als Home Instead echt een enorme verandering
in de zorg teweeggebracht die ook zakelijk een groot succes was.
Door echt persoonlijke aandacht te hebben voor de senioren, de
administratieve rompslomp voor de uitvoerende medewerkers tot een
minimum te beperken en de medewerkers ook echt centraal te zetten
in onze onderneming hebben we een aantal angels van de bestaande
systematieken blootgelegd. We maken weer tijd voor de klant, we zijn
bij hem of haar te gast en stellen hun wensen boven die van allerlei
beperkende organisatieregels. Dat dat werkt, blijkt wel uit de groei
die we in de afgelopen 10 jaren hebben gerealiseerd, van 1 naar 46
vestigingen met ruim 2000 medewerkers.
Die ondernemerslust en beslissingen op gevoel nemen, zie ik ook bij
Els en Will. Hoe zij hun passie uitoefenen, daar heb ik enorme
bewondering voor. En ook voor hoe ze zichzelf bij de kladden hebben
gepakt en in een nieuw avontuur zijn gestapt, mag op de waardering
van Ina en mij rekenen. Dat ze deze mooie zaak op de Raadhuisstraat
zijn gestart en dat ze er zichtbaar zoveel energie van krijgen, daar ben
ik stiekem ook wel een beetje trots op. Een hartelijke felicitatie met
hun 35-jarig jubileum is zeker op zijn plaats!’

Jong geleerd is oud gedaan
‘Toen we Els en Will leerden kennen waren we jonge dertigers, met
kleine kinderen. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik toen helemaal
nog niet zo met wijn bezig was hoor, smaak ontwikkelt zich blijkbaar
ook met de jaren. En toentertijd was het nog helemaal niet zo
ingeburgerd, regelmatig wijn drinken. Je haalde af en toe eens iets
bij de supermarkt. Ik vind het ontzettend leuk dat we nu onze kinderen
wel mee kunnen nemen in de diverse smaakbelevingen en dat zij een
goed glas al kunnen waarderen. Zij gaan regelmatig mee naar
proeverijen en krijgen het dus bijna als vanzelf al mee, dat kiezen voor
kwaliteit. Dat samen doen maakt het genieten van het leven extra
leuk!’
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Bewaren?

DAAR DOEN WE NIET AAN!

Kwaliteit en stijl, dat
vinden Aart en
Anneke Kok
belangrijk. In alle
facetten van hun
leven kiezen ze
ervoor. Met hun
onderneming Aart
Kok Adventure
bewijzen ze dat
iedere dag. Maar
ook in eten en
drinken gaan ze
voor het beste.
Dan is het fijn om
vrienden te
hebben die dát in
huis hebben!

“WE WAREN OOK FAN VAN DE BLINDPROEVERIJEN, JE OP ZO’N

CREATIEVE MANIER TE LATEN VERRASSEN WAS ALTIJD EEN FEESTJE”

De kast met 100 wijnen
Locatie van samenkomst: de fantastische
kampeerwinkel Aart Kok Adventure aan de
Cruquiusweg in Heemstede. Waar Aart een
demonstratie geeft van zijn vouwwagens,
waar aan het motto “als je een paraplu kunt
opsteken, lukt het opzetten van onze
vouwwagen ook” niets overdreven blijkt. In 3
minuten staat de uitermate luxueuze tent.
‘Ooit, op een wijnreis in Zuid-Afrika, kochten
we een prachtige wijnkast, gemaakt van
duigen van wijntonnen’, start Aart het
gesprek. ‘In deze kast passen precies 100
wijnen. Regelmatig drinken we er één en
wordt het lege plekje weer aangevuld.
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Waarbij we uitgaan van onze eigen smaak,
we proeven graag iets nieuws en iets is
lekker, of niet. Het bewaren van wijn, zoals je
wel eens van verzamelaars hoort, is aan ons
niet besteed, eerlijk gezegd. Genieten is voor
ons belangrijk en dat doe je in het moment.
Nu die Sauvignon uit Nieuw-Zeeland of
die bijzondere Zuid-Afrikaanse ontdekking
opentrekken, ervan proeven, en hem beoordelen en er enorm van genieten is voor ons
belangrijker dan een gevulde kast voor-ooitnog-eens. Anneke en ik hebben elkaar
ontmoet via haar broer. Anneke woonde toen
in België en ik ging een weekendje met hem
mee op bezoek. We hadden meteen een klik.

Haar zuidelijke inslag, met de bijna natuurlijke
liefde voor het culinaire, boorde in mijn
behouden noordelijke inslag de latente
behoefte tot genieten aan. Dat ervaarde ik
misschien toen niet zo hoor, haha, maar als
ik nu terugkijk is het wel waar. De basis voor
de succesvolle samenwerking in onze
onderneming werd toen gelegd en duurt
gelukkig tot op de dag vandaag.’

en klanten van Le Grand Cru organiseerde.
Compleet met modeshow, allerlei stands
met aantrekkelijke producten en uiteraard
heerlijke hapjes en drankjes. Daar hebben we
onze vrouwelijke medewerkers mee naar toe
genomen en echt ontzettend van genoten.
Het feit dat er nog steeds over gesproken
wordt geeft wel aan hoe leuk we het toen
hebben gehad!’

Gezelligheid op de Ladies Night

Altijd succes met risotto

‘We ontmoetten Els en Will bij een relatieevent van Rabobank, zo’n 23 jaar geleden, in
Les Pyramides in Bloemendaal aan Zee’,
gaat Anneke verder. ‘Daar werden we door
onze toenmalige accountmanager Peter bij
elkaar aan tafel gezet en het klikte meteen.
We bleken dezelfde levensinstelling en zeker
ook dezelfde passies te hebben. We werden
vrienden en uiteraard een graag geziene gast
op de proeverijen die ze organiseerden.
Vooral de proeverijen in College Hageveld
maakten op ons veel indruk. Maar we waren
ook fan van de blindproeverijen, je op zo’n
creatieve manier te laten verrassen was altijd
een feestje. Een memorabel event was de
Ladies Night die Els voor vrouwelijke relaties

‘Af en toe kook ik nog wel eens de recepten
en wijnsuggesties die we van de proeverijen
hebben bewaard’ vervolgt Anneke. ‘Maar
vaak val ik weer terug op mijn “succesrecept”, risotto. Ik ben niet zo van de liflafjes,
ik hou van een stevige, robuuste maaltijd. En
die maak je met risotto. In de winter met
truffel, in de zomer met frisse zomergroenten. Het schijnt dat Will aan een risotto
de kwaliteit van een kok kan afmeten, haha,
dus maar hopen dat ik aan zijn eisen voldoe.
Maar ik moet eerlijk bekennen dat het er
niet heel vaak van komt, van uitgebreid
koken. Onze onderneming slokt gewoon
enorm veel tijd van ons op. Dat doen we nog
steeds met ontzettend veel passie en

plezier, maar daardoor schieten dit soort
dingen er vaak bij in.’

Gelijklopende levens
‘Een prettig bijkomend aspect in onze
vriendschap met Els en Will is dat we in
dezelfde levensfase zitten. Dat zorgt vaak
voor herkenning en begrip. Je hoeft niet
zoveel uit te leggen, je maakt veelal hetzelfde
mee. In het ondernemerschap, maar zeker
ook privé. Ze waren bij de doop van onze
dochter Martina, die nu de social mediauitingen van Le Grand Cru verzorgt, hoe leuk
is dat? Het is sowieso fantastisch dat ze een
marketing- en communicatieopleiding volgt
en veel voor ons kan doen. Zij heeft natuurlijk
ons DNA en zeker ook dat van de zaak.
Daardoor weet zij precies wat er nodig is in
de communicatie, dat werkt prettig. Ze maakt
inmiddels onder meer foto’s van ons voor in
onze brochures, waar zij en haar broer JanHein hun hele leven model voor hebben
gestaan. En uiteraard hebben we onze
kinderen, zodra het kon, de liefde voor het
goede leven en in het bijzonder de wijn
meegegeven. En ze goed de weg gewezen
naar Le Grand Cru, uiteraard!’
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Van doen waar je

GOED IN BENT
WORD JE GELUKKIG

Inmiddels is Harm Meuwese
een succesvolle vastgoeden projectontwikkelaar.
Maar net als (bijna)
iedereen begon hij zijn
werkzame leven met een
bijbaan naast zijn studie.
Hij was een groot aantal
jaren geleden de eerste
chauffeur van Els en Will en
bewaart daar mooie
herinneringen aan.

O

‘Op een bepaald moment vonden Els en Will dat klanten hun
bestellingen thuis moesten kunnen ontvangen. Best vooruitstrevend
in die jaren. Mijn ouders waren graag geziene klant bij Le Grand Cru
en vonden mij, als 18-jarige met nét mijn rijbewijs op zak, wel geschikt
om deze bestellingen rond te rijden. En gelukkig waren Els en Will
het daar mee eens. Dus reed ik samen met een vriend met een oude
gele Volkswagen-bus naar waar de bestellingen mij brachten. Dat
varieerde van een fles port naar een oudere dame in een appartement
op de Apenrots, tot 30 dozen in een kelder van een adembenemende
villa in Aerdenhout en alles wat daartussen zit. Waarbij we soms wel
eens een paaltje raakten, haha.’

Liefde voor wijn is gebleven
‘Ik heb waanzinnig veel geleerd van mijn leuke eerste baan, niet in de
laatste plaats omdat ik er ook heel veel door gelachen heb. Als je zo
jong bent ben je in een hoop dingen nog heel onbevangen en soms
wat onbehouwen. Maar al die ervaringen neem je toch mee. Naast
het rijden mocht ik ook meehelpen op de proeverijen, daar steek je
ook heel wat van op. Plezier in mijn werk is mede daardoor altijd een
belangrijke factor gebleven. En heb ik er een eeuwige liefde voor wijn
aan over gehouden. En natuurlijk koop ik die nog steeds trouw bij Le
Grand Cru.
Ik kan niet zeggen dat ik een specifieke favoriete wijn heb, mijn
voorkeur gaat uit naar wit en mijn vrouw drinkt graag rosé, en we
staan allebei altijd open voor vernieuwing. Dus als Will met een
suggestie komt, gaan we daar graag in mee.’
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Ondernemersbloed
‘Daar zie ik sowieso wel verandering in, in de hoeveelheid wijn die
mensen per keer kopen. Zoals ik al zei; vroeger brachten we hele
dozen van dezelfde wijn in kelders, maar naar mijn idee staan mensen
nu meer open voor variatie en verschillende flessen. Daarom vind ik
het ook zo ontzettend leuk dat Els en Will hun ondernemersbloed
volop hebben laten stromen en de nieuwe zaak in de Raadhuisstraat
hebben geopend. Ik denk echt dat deze plek laagdrempelig werkt
voor een jongere doelgroep, die zich graag laten adviseren en kwaliteit
drinken, maar niet meteen een kelder vol willen hebben. Ik heb ook
nu, uiteraard, geholpen met verhuizen en ben echt onder de indruk
van wat ze hebben neergezet. Zeker nu de ruimte voor proeverijen
zijn definitieve vorm krijgt. Dat zal echt een hele leuke ontmoetingsplek
worden voor vertrouwde en nieuwe geïnteresseerden in een goed
glas. Al mijn vrienden en kennissen staan al te trappelen na mijn
aanbeveling.’

“IK VIND HET OOK ZO
ONTZETTEND LEUK DAT ELS EN
WILL HUN ONDERNEMERSBLOED
VOLOP HEBBEN LATEN
STROMEN EN DE NIEUWE
ZAAK IN DE RAADHUISSTRAAT
HEBBEN GEOPEND”
Doen waar je goed in bent
‘Wat ik herken in Els en Will, is dat doen waar je goed in bent je heel
veel brengt. Zelf ben ik al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het
adviseren, ontwikkelen en verkopen van projecten met mijn
onderneming M2 Ontwikkelaars. In de breedste zin van het woord.
Zo herontwikkelden we de Bankrastoren in Amstelveen, ontwikkelden
we in eigen beheer woningbouwprojecten in onder andere Wijk bij
Duurstede, Wormerland, Zaanstad, Heiloo en Purmerend. Op dit
moment zijn we druk met twee projecten in Purmerend en een project
in Heemstede.
We doen waar we goed in zijn, en wat we leuk vinden, zeg ik altijd.
Dat doe ik samen met een tweetal collega’s, en dat kleine team is
meteen onze kracht. Dat houdt het persoonlijk en flexibel. Ik hou
ervan om opdrachtgevers te ontzorgen en de juiste mensen bij elkaar
te brengen voor het perfecte resultaat. Allemaal eigenschappen die
ik ook zie bij Els en Will, ik denk dat het daarom ook zo goed klikt
tussen ons. Mijn kinderen zijn nu 13 en 15, nog net even te jong voor
een bijbaan. Maar mocht Le Grand Cru over een tijdje nog een
chauffeur nodig hebben, weet ik wie ik erop afstuur!’
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WILT U DE BAAS SPREKEN
of de

vrouw die alles regelt?

W

We worden, speciaal voor dit gesprek, ontvangen in hun sfeervolle
Haarlemse keuken, waar het echtpaar bezig is met het avondeten.
Maarten schenkt net een glas Belondrade Quinta Apolonia in. ‘Dit is
wel één van mijn favorieten uit het assortiment van Will en Els:’, zegt
hij, ‘hoewel het altijd lastig kiezen is. Deze wijn is een hout gelagerde
Verdejo, maar dan zonder de enorme vanillesmaak die je vaak bij
Amerikaanse wijnen proeft. Kwaliteit proef je in de afdronk zeg ik
vaak, en dat is bij deze wijn zeker het geval. Je kunt er waanzinnig bij
koken, hij smaakt bijvoorbeeld perfect bij een gegrilde zalm, een
combinatie waarvan we heel graag genieten als we in ons huis in
Spanje zijn. Maar zonder een maaltijd is hij ook waanzinnig.’

Alternatief voor de oppas

Maarten en Ank Wolleswinkel
hebben beide een
indrukwekkende carrière.
Naast partners, zowel zakelijk
als privé, zijn ze ouders van
vier volwassen kinderen.
En schrijven ze ‘genieten van
het leven’ in hoofdletters.
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Hier spreken kenners, zoveel is wel duidelijk. ‘We zijn ooit uit een soort
nood begonnen met een wijncursus’, geeft Ank aan. ‘Omdat we allebei
enorm van lekker eten en drinken houden én een heel druk leven
leidden, introduceerden we het stay-at-home diner. Avant la lettre,
blijkt nu. We hebben altijd samengewerkt, ik deed dat voornamelijk
vanuit huis en Maarten buitenshuis, over het algemeen van 7 tot 19
uur. Ik zorgde dan dat ik de eerste shift avondeten met de kinderen
om een uur of zes geregeld had en bereidde ik voor Maarten en
mezelf een aparte maaltijd. Als hij dan thuiskwam, schonken we een
wijntje in en aten we samen. Daardoor kregen we als vanzelf steeds
meer interesse in wijn en in de ideale wijn/spijscombinaties en zijn
we ons erin gaan verdiepen. We hebben onder meer cursussen bij
SVH gevolgd en zijn inmiddels in het bezit van een zeer aangename
wijnkelder. Ik ben verzot op koken en heb inmiddels bij al die heerlijke
vondsten ook signature dishes. Dat zijn vaak gerechten die ik van
tevoren al kan maken, zoals bijvoorbeeld champignontaartjes in
bladerdeeg. Blijft er voldoende tijd over voor gezelligheid met onze
vaak internationale gasten, dat vinden we belangrijk.’

Verrassende relatiegeschenken
‘Ank en ik zijn complementair aan elkaar’, gaat Maarten verder. ‘Ik ben
als CEO meer van de strategieën en de visie, Ank is als CFO meer
van de details. Met die combinatie hebben we verschillende
succesvolle ondernemingen opgezet, waaronder Oaklins, een fusieen overnamespecialist. Door mijn externe zichtbaarheid wordt wel
eens vergeten hoe belangrijk Ank is, in alles. Mijn vader gaf me ooit,
om me eraan te herinneren, een bordje voor op mijn bureau met de
quote: “Wilt u de baas spreken of de vrouw die alles regelt?”, haha.
Die quote van mijn vader is ook heel erg van toepassing op Els en

“WAAR WILL VAN
DE EMOTIE IS,
IS ELS VAN DE OH
ZO BELANGRIJKE
DETAILS”

Will, vinden wij. Waar Will van de emotie is, is Els van de oh zo belangrijke details. We hebben ze per toeval ontmoet op een proeverij bij
Hageveld en er was meteen een klik. We bestellen al sinds jaar en
dag onze relatiegeschenken bij ze, en die zijn altijd spectaculair. Het
gaat bij ons altijd om grote aantallen en we willen al onze relaties en
personeel hetzelfde geven, dus daar gaat heel wat voorbereiding aan
vooraf. Els is een meester in het verzinnen van originele en nuttige
verpakkingen, zo is er al eens een sporttas voorbij gekomen en een
gave rugtas. De mooiste blijft nog steeds de handbagagekoffer van
20 jaar geleden. Collega’s die nu partner zijn waren toen net binnen,
en lopen op zakenreizen nog steeds met die trolley. En Will heeft altijd
de juiste wijn of weet ‘m te vinden. Ongelofelijk belangrijk voor ons,
een goed relatiegeschenk verdient die aandacht.’

Van eigen bodem
‘Toen de kinderen klein waren gingen we altijd met de camper naar
Frankrijk’, zegt Ank. ‘Regelmatig zaten we met het boek van Hubrecht
Duijker op schoot, speurend naar de in deze wijnbijbel genoemde
chateaus. Heerlijke momenten, het erf oprijden en welkom geheten
worden door de kippen en de vriendelijke wijnboer en wijnboerin.
Waarbij we natuurlijk ook altijd een doosje meenamen. Alle opbergmogelijkheden in een camper werden op de terugweg behoorlijk
volgestouwd, haha. In de coronatijd hebben we deze ervaring in eigen
land opgepakt. Op basis van het boek ‘12 x wijnweekendje weg in NL’
hebben we in een groot aantal provincies heerlijke ontdekkingen van
eigen bodem gedaan. Aanwinsten voor onze wijnkelder hoor! Van de
nood een deugd maken, noemen we dat. Een aantal wijnen hebben
Will en Els ook in het assortiment. Dat maakt Le Grand Cru voor ons
bijzonder. Kijk, een dure Bordeaux vinden en verkopen kan bijna
iedereen. Maar de pareltjes ontdekken, dat is maar voor een kleine
groep weggelegd!’
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HET ECHTE KAMPEREN

LE GRAND CRU

35 JAAR MEER DAN ALLEEN MAAR KWALITEIT
Van de 35 jaar dat Le Grand Cru bestaat, kennen wij Will en Els nu 25 jaar. In
1996 opende wij de deuren van restaurant Cheval Blanc schuin tegenover Le
Grand Cru aan de Jan van Goyenstraat in Heemstede. Wij werden mede door Els
en Will meteen warm ontvangen als nieuwkomers in de straat en vanaf het prille
begin is er een mooie relatie ontstaan. Zo heb ik ze, zowel zakelijk als privé, in de
afgelopen 25 jaar beter leren kennen en tot in de late uurtjes met hen genoten
van een goed glas wijn. Deze twee mensen zijn in hart en nieren echte
ondernemers en staan voor service en kwaliteit. Ook buiten het werk om zijn zij
uitzonderlijk warme, sociale en gezellige mensen met interesse voor een ander.
Toen wij net begonnen met ons restaurant konden wij altijd bij hun terecht om
advies te vragen om de juiste wijn te serveren bij onze gerechten. Zij waren altijd
bereid om de tijd te nemen en hun kennis met ons te delen, wat ze trouwens nog
altijd doen. Hiervoor ben ik ze nog steeds dankbaar. Vanaf het eerste moment
zijn wij deel gaan uitmaken van al hun proeverijen, The Lady’s Night en nog veel
meer, waarbij wij ons bedrijf telkens kunnen presenteren met onze gerechtjes.
Regelmatig hebben wij ook samen proeverijen georganiseerd waarbij de wijnen
werden geproefd en besproken in het proeflokaal van Le Grand Cru, waarna de
gasten bij ons kwamen dineren en de wijnen van het betreffende huis werden
geschonken. Wij weten zeker dat er nog vele gemeenschappelijke evenementen
gaan volgen. De naam Grand Cru komt natuurlijk uit de wijnbouw en is een
aanduiding voor uitstekende kwaliteit. Els en Will hebben hun bedrijfsnaam in de
afgelopen 35 jaar meer dan waargemaakt.

Namens het team van Restaurant Cheval Blanc
feliciteren wij jullie met het bereiken van deze mijlpaal
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7 jaar gerijpt op
Bourbon vaten.
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Een prachtig
smaakprofiel van
vanille, honing &
gedroogd fruit.

ABV
40.0%
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LICHT FRUTIG

MONDGEVOEL
ZACHT & DELICAAT

AFDRONK
LANG & COMPLEX

Geen 18, geen alcohol

geen 18, geen alcohol

For it’s Prestige Cuvée, Champagne
Henriot chose Hémera, a name that pays
tribute to the Greek goddess of light.
This Champagne celebrates the unique
moment when light meets time and body
meets soul.

The wines from Champagne Henriot can be found at
Wijnhandel Le Grand Cru in Heemstede

