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SP2:  Mengmachines hebben we tegenwoordig in de schuur staan. We hebben een 

graanmenger, we hebben een meelmenger, we hebben kleine meelmenger voor 

kleinere mixjes zoals dat tegenwoordig ook veel verkocht wordt natuurlijk. Want ja, 

toen dus die winkel eenmaal draaide.. wij verkochten hier wel wat meel in kleine zakjes. 

Op zaterdag kwam er iemand om twee keer vijf kilo volkorenmeel en dat woog je dan 

in de molen op de bascule af, ter plekke waar die klant bij stond. Maar in de loop van 

de jaren na 2000 veranderde dat natuurlijk drastisch. Die broodbakmachine die kwam 

opzetten.  

 

En ja, vooral natuurlijk ook nu de laatste jaren met bakprogramma’s en zo, ook heel 

dat thuisbakgebeuren is enorm geëxpandeerd. Dat is eigenlijk.. ja, omdat dat bij die 

bakkers weer wat minder ging en dat Echte Bakkersgilde, nou ja, dat liet de molens op 

een gegeven moment eigenlijk ook gewoon weer vallen. Die waren niet interessant 

meer zo voor hun. En ja, die molens moesten hun eigen markt weer gaan veroveren. 

Er zijn toen ook verschillende van omgevallen. Zoals de molen in Wervershoof en 

Stiens en Epen die hadden zich volledig op die echte bakkers gericht, die omzet viel in 

een keer behoorlijk weg. Dus ja, ze lagen gelijk op hun rug. Dat hadden wij gelukkig 

niet. Maar toen kwam al vrij vlug, ja, de kleinverpakking opzetten. En dat is eigenlijk de 

redding van een heleboel ambachtelijk molenaarsbedrijfjes ook geweest, die dan toch 

weer wel in wat zwaarder weer terechtkwamen. En ja, dat loopt eigenlijk zo door tot 

de dag van vandaag. 

 

SP1: De thuisbakker heeft je ook gered. 

 

SP2: Dat kan je wel zeggen. Nou ja, wij hadden het zonder de thuisbakker ook nog wel 

gered, maar het heeft een behoorlijke duw aan de kar gegeven, laat ik het zo zeggen. 

Ja, dat winkeltje dat we dus in eerste instantie opgezet hadden werd al.. na een paar 

jaar groeiden we volledig uit ons jasje. Ook natuurlijk omdat we, ja, we wilden veel 

meer verkopen als dat we daar kwijt konden. Er was veel meer vraag naar andere 

dingen, maar we konden het niet kwijt. Ook op pakgebied natuurlijk ging dat 

meespelen. We hadden één plankje in de winkel en daar stond het assortiment op en 

dat was het dan. Dus ja, toen hebben we, dat is nu… inmiddels waren we een jaar of 

tien met die winkel bezig, hebben we nieuwbouw gepleegd. Een nieuw pand achter de 

winkel. 

 

SP1: 2010 zoiets. 

  

SP2:  Ja. Ik kan het niet exact zeggen, maar dat zal niet zoveel mankeren. Een nieuw pand 

gebouwd voor twee derde winkel voor een derde opslag, magazijn voor de winkel en 

ook voor de maalderij. En ja, mijn broer is toen in het bedrijf gekomen al vrij kort dat 

we met die winkel bezig waren. Eerst nog met het kleine winkeltje. Die is dat gaan 

doen, dus die is die winkel gaan runnen. We hebben één bedrijf, dus het gaat allemaal 

op één hoop. Maar we hebben wat dat betreft, ja, onze eigen afdelingen eigenlijk allebei 

een beetje. En goed, onze zus zit er ook bij in. We zijn met z’n drieën eigenlijk als 

generatie en eigenlijk alle drie in het bedrijf terechtgekomen. Mijn broer en mijn zus 

hebben eerst iets heel anders gedaan, maar ja, die zagen ook wel in dat bij een baas 

werken ook niet altijd alles is.  
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SP1: Hoe heten je broer en zus?  

  

SP2: Mijn broer heet Rudie en mijn zus heet Lianne. En mijn broer die is vier jaar jonger dan 

ik, mijn zus is zeven jaar jonger dan ik. Dus ja, die.. Onze zus doet ook heel veel in de 

kleinverpakkingen rondom de productie. Al die zakjes moeten een stickertje op volgens 

de wetgeving. Sinds een aantal jaren moeten bijvoorbeeld de voedingswaarden er 

allemaal op staan. Maar ja, als je dat allemaal aan moet passen dat is een karwei van 

weken. Ze doet de inkoop van verpakkingen, ook verkoop naar andere 

boerenwinkeltjes, dat gebeuren. Een stukje administratie. Want ja, dat wordt natuurlijk 

ook meer als je groter wordt. Vroeger deed je dat een avond in de week, maar dat 

lukt ook niet meer.  

 

 


