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Drinkerij ‘t Bierhuys 
en Bierwinkel in 
Woerden
Sinds 2002 runnen Peter de Vries 
en Monique van der Pol in een 
vooroorlogs pand Drinkerij ’t 
Bierhuys in Woerden. Het pand is 
ontworpen door Jan Wils, lid van 
‘de Stijl’ en ook architect van het 
Olympisch Stadion in Amsterdam. 
De liefhebber  van Nederlandse ar-
chitectuur uit de jaren 20 kan hier 
met plezier rondlopen voordat hij 
of zij ‘t Bierhuys binnenstapt.
 
‘t Bierhuys is een café dat je in je 
eigen stad of dorp wilt zien, een 
plek waar de lokale bevolking 
komt, maar dat ook de bierliefheb-
bende toerist aantrekt. Het is een 
café waar je de klassieke bieren 
uit België en Duitsland kan vinden, 
maar waar de meer op Nederland 
gerichte bierliefhebber ook terecht 
kan. Het aanbod van Nederlands 
bier is ook hier de laatste jaren erg 
toegenomen. Woerden ligt net zo-
als De Ronde Venen ideaal tussen 
belangrijke bierlocaties. Verderop 
ligt Bodegraven, thuishaven van 
Nederlands meest befaamde  brou-
werij De Molen en in de andere 
richting ligt Utrecht met onder an-
dere Maximus, VandeStreek, Hom-
meles en Rooie Dop. Nog lokaler 
zijn Mijdrechts eigen SpierBier en 
Brouwerij Borrelnoot uit Woer-
den. Flessen van deze brouwerijen 
staan allemaal in de  koeling van ‘t 
Bierhuys. Zoals elk goed biercafé 
betaamd heeft het Bierhuys zijn ei-
gen huisbier. Hier zijn het er maar 
liefst twee, één gebrouwen door 
De Molen en één door de Eem uit 
Amersfoort. 

De Bierhuys Bierwinkel
Peter en Monique van ‘t Bierhuys 
hebben sinds een paar weken een 
uitbreiding gedaan met de opening 
van een eigen bierwinkel om de 
hoek van het café. Alle daar ver-
krijgbare bieren staan hier op de 
plank, waardoor het aanbod gevari-
eerd is. De winkel heeft daarnaast 
nog meer in de aanbieding en het is 
goed mogelijk een kleine brouwer 
uit de regio tegen te komen. Zo 
vond ik tot mijn grote verrassing en 
blijdschap twee fl essen van de jonge 
Amsterdamse brouwerij Gebrou-
wen door Vrouwen, iets wat ik nog 
niet eerder was tegen gekomen. 
Het winkeltje is misschien klein, 
maar het aanbod gevarieerd en 
groot en zeker een bezoek waard. 
In combinatie met het nuttigen van 
een Bierhuys Bier in het café na-
tuurlijk. De winkel is gevestigd op 
de Meulmansweg 6. Het café is om 
de hoek in de Van Oudheusdenstraat 
2a. P.S. Sinds een paar jaar organi-
seert ‘t Bierhuys in het Kasteel van 
Woerden een Bokbierfestival, dit 
jaar op 11 oktober van 14 tot 19. 
Kijk voor meer info op spsw.nl 

Open Tafel  in
’t Paradijs Mijdrecht
Deze artikelenserie gaat natuurlijk over eten, maar vooral ook over de 
ambiance, de beleving en de tafelgenoten. Want uit eten gaan moet een 
feestje zijn en daarmee ook vaak voedsel voor de ziel. Ik kies mijn ta-
felgenoten dan ook altijd zeer secuur uit. En tijdens zo’n diner komt 
je soms tot verrassende conclusies. Nog niet lang geleden ging ik voor 
de krant eten met mijn collega Ann en wat bleek; we hadden dezelfde 
jeugdvrienden en zijn allebei opgegroeid in Amstelveen. Daarmee lever-
de dat ene etentje enorm veel plezier en genoeg gespreksstof op. 

Voor wie volledig meedraait in de 
maatschappij is het vanzelfspre-
kend om een aantal contacten per 
dag te spreken. Maar wat als je op 
leeftijd bent, niet meer dagelijks 
veel mensen spreekt en dan ook 
nog in sommige gevallen je partner 
wegvalt? Tympaan - De Baat (de 
welzijnsorganisatie voor De Ronde 
Venen) steunt een initiatief dat 
georganiseerd wordt door vrijwil-
ligers. Een activiteit genaamd Open 
Tafel: elke laatste donderdag van de 
maand (behalve in december en de 
zomermaanden) organiseren Erna 
en Marianne met een aantal dames 
een diner voor ouderen. Dit initia-
tief bestaat al zo’n 25 jaar jaar en 
werd vroeger georganiseerd in ver-
zorgingshuizen. Maar sinds een paar 
jaar wordt dit georganiseerd in ’t 
Paradijs, aan Hofl and 33 Mijdrecht. 

Nu leek het de dames een goed idee 
om mij eens een vorkje te laten mee-
prikken om niet alleen de gerechten, 

maar vooral de sfeer te proeven van 
dit mooie initiatief. Wanneer ik bin-
nenstap is er een geroezemoes van 
jewelste. Het is volle bak: ruim 25 
ouderen zitten gezellig aan diverse 
tafels te keuvelen. De gesprekken 
gaan over van alles, over vakantie 
vroeger, maar vooral ook over Face-
book, dat geweldige medium dat ook 
door ouderen wordt omarmd, veelal 
om contact te houden met kinderen 
en kleinkinderen. 

Ik loop de keuken in en hier is het 
spitsuur. De dames Tiny, Carla, Roya, 
Marianne en Erna hebben het druk. 
Het is behoorlijk aanpoten voor de 
vrijwilligers en het is dan ook geen 
kinnesinne om voor 25 ouderen en 
1 kritische journalist tegelijk een 
menu op tafel te zetten. Maar ge-
lukkig  weet de Chef voor vanmid-
dag, Erna, precies wat ze doet. Ze 
is namelijk voedseldeskundige (en 
diëtiste) en geeft regelmatig voe-
dingsworkshops. 

Ik word steeds enthousiaster als ik 
mijn voorgerecht op tafel krijg: ru-
cola-sla met gerookte kip, avocado, 
nootjes en pesto. Een prima starter 
en ook de dames en heren genieten 
hoorbaar. De sfeer is geweldig en 
heeft iedereen het naar de zin. Ik 
praat even met Marianne die sa-
men met Erna het menu samenstelt, 
boodschappen doet en de fi nanciën 
regelt. De bijdrage is per senior 10 
euro. Daarvoor krijgen ze een heer-
lijk driegangendiner met een lekker 
wijntje. Ik vind het knap voor dit be-
drag. 

Dan is het tijd voor het hoofdge-
recht: koolsalade met appel en rozij-
nen, heerlijk gebakken aardappelen 
en verse gehaktballetjes in tomaten-
saus en erbij dan ook nog spekbonen, 
grote dikke sperziebonen met veel 
smaak, speciaal uit de tuin van een 
van de gasten, de heer Bakker. Ook 

dit hoofdgerecht wordt goed ont-
vangen. Erna's gehaktballetjes zijn 
buitengewoon smakelijk! ik schep 
er nog een paar op. Wanneer alles 
schoon op is gegaan is er nog een fris 
dessert: Griekse yoghurt met fruit. 

Na deze enerverende lunch is het 
tijd om weer op huis aan te gaan, 
maar natuurlijk is er een applaus 
voor de keukenbrigade van deze 
middag. In december is er altijd een 
speciale open tafel. Deze wordt dan 
ook nog gesponsord door de lokale 
Jumbo supermarkt. Een geweldige 
geste.  Zou het niet een idee zijn dat 
meerdere levensmiddelenzaken een 
kleine bijdrage doen in de vorm van 
ingrediënten? Wanneer ik Marianne 
vraag of er nog plaats is voor oude-
ren die eventueel ook zouden willen 
komen, antwoordt ze dat er zijn nog 
wel enkele plekken vrij zijn.
 
Meer dan voldaan zet ik koers rich-
ting Vinkeveen en had ik  het begin 
van mijn middag niet beter kunnen 
besteden
 
Aanmelden kan via het Klant Contact 
Centrum van Tympaan-de Baat, 
tel. 0297-760 260; info@stdb.nl
www.tympaan-debaat.nl

Ook in de herfst weer gewoon gezond eten
De trend van dit najaar is gewoon gezond eten. Waarmee andere trendy 
stromingen als Superfoods en minder suiker prima te combineren zijn 
. Maar wat is gewoon gezond eten en wat is de juiste hoeveelheid eten 
voor jou? Wil jij gezond leren eten, afvallen en meer bewegen? Kom je 
er zelf niet uit, kom eens langs voor een kennismakingsgesprek en con-
sulten bij Balans gewichtsconsulent in Vinkeveen.

Fitter en meer energie
De zomer laat nog een beetje van 
zich zien, maar de herfst zit er nu 
toch snel aan te komen. De herfst is 
toch ook de tijd van koude voeten, 
openhaard aan, warme chocomel 
en pepernoten. Veel mensen willen 
graag letten op wat ze eten, maar 
vinden het moeilijk om hier een ba-
lans in te vinden. Juist ook omdat er 
zoveel stromingen zijn; Crash dië-
ten waarbij je snel veel kilo’s kwijt 
raakt, maaltijd shake of pillen om af 
te vallen, de bekende Superfoods en 

alle verschillende dieet boeken. Om 
frustratie en 
het jojo effect 
tegen te gaan 
is het belang-
rijk om gezond 
te gaan eten, 
keuzes te leren 
maken en vooral weten wat je eet. 

Gewoon met de pot mee eten, geen 
dure producten in huis halen, je ge-
zond en fi t voelen en op je gewenste 
gewicht komen.

Bij Balans gewichtsconsulent werkt 
Lodi Kolhoop, zij is een BGN erkend 
gewichtsconsulent en begeleidt men-
sen met een onder- of overgewicht 
naar een voor hun gezond gewicht 
en gezond BMI. Er wordt gekeken 
naar de voor jou juiste hoeveelheid 
koolhydraten, vetten en eiwitten die 
je dagelijks binnen zou moeten krij-
gen voor een gezond gewicht. Daar-

naast worden 
onderwerpen 
als het lezen 
van etiketten, 
veilig naar een 
verjaardag en 
gezonde tus-

sendoortjes tijdens de consulten be-
sproken.

“Binnen mijn praktijk begeleid ik 
volwassenen en kinderen met over- 
of ondergewicht naar een gezond 

gewicht,” aldus Lodi Kolhoop. Hier-
bij maakt zij  gebruik maak van een 
analyse van de huidige voedingsge-
woontes. Ze legt de nadruk op ge-
zond eten, voldoende beweging en 
werkt coachend richting gewenst 
eetgedrag.

Vergoeding verzekeraars
De werkwijze van BGN-gewichts-
consulenten heeft er mede voor 
gezorgd dat veel zorgverzekeraars 
(delen van) de kosten van de consul-
ten bij Balans Gewichtsconsulenten 
vergoeden. 

Wil jij deze herfst gezond bezig zijn? 
Ga dan eens langs voor een kennis-
makingsgesprek. 
Meer informatie: 
www.balans-gewichtsconsulent.nl   
info@balans-gewichtsconsulent.nl of 
tel. 06-12912878.

Gewoon met de pot mee 

eten en geen dure producten 

in huis halen.


