
P R O E F  D E  T R A D I T I E  E N  A U T H E N T I C I T E I T  

V A N  B R O O D  V A N  M O O K  I N  M A R E N - K E S S E L  
 

Alweer enkele maanden staan Stefan en Dianne uit Maren-Kessel  

met Brood van Mook voor traditie en ambacht en zorgen zij voor ambachtelijk brood  

waarmee zij de mix van traditie en authenticiteit ten volle willen uitspelen. 

 

K O M T  D A T  Z I E N  
In hun bakkerij aan de Pastoor Roesweg is een open atelier waar je het eeuwenoude 

bakkersambacht vanaf de eerste rij beleeft. Je maakt er kennis met Stefan en Dianne, hun familie 

en alle andere mensen achter de schermen die met hun ervaring én een tikkeltje magie jouw 

brood en andere lekkernij op de toonbank kunnen toveren. Zij zorgen wekelijks voor vers en 

ambachtelijk brood met een volle en heerlijke smaak.  

 

 

 

En dat proef je!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Lokaal en duurzaam – van akker naar bakker 

“We halen onze ingrediënten zo dicht mogelijk bij huis”. Zo groeit  

het spelt voor ons molenbrood in de Maashorst en wordt het  

gemalen in de Geffense molen De Vlijt. Ook willen zij graag met  

andere lokale ondernemers samenwerking opzetten. 

“Een bakker gebruikt veel eieren”. Nog leuker is dat we het geluk  

hebben dat eierhandel Ketels in Maren-Kessel gevestigd is. De eieren  

zijn te koop in onze winkel. De worstenbroodjes zijn ook al een mooi voorbeeld  

van de gewenste lokale samenwerking. Slagerij Ebergen  

uit Lith maakt het heerlijke gehakt en hiermee worden overheerlijke  

worstenbroodjes gebakken. Dit zorgt voor meer variatie en verkoop  

van lekkernijen. 

  



De bakkerij combineren zij met een kleine lunchroom. Een ontmoetingspunt waar iedereen zich 

welkom moet voelt om brood of iets lekkers te kopen. Maar ook om gezellig vrijblijvend bij te 

kletsen of een krant te lezen. Een vleugje dorpse gezelligheid om lekker 

te genieten van een bakje koffie met een lekkernij. Ook kun je dan even 

snuffelen in de bakkerskar die omgetoverd is tot mini-bibliotheek om een 

mooi boek, puzzel of tijdschrift te ruilen of mee te nemen. 

 

‘Deel je brood en het smaakt beter, 

deel je geluk en het wordt groter’. 
  

Daarnaast gaan Stefan en Dianne mensen voor wie een betaalde baan niet 

vanzelfsprekend is, op termijn een plek bieden om hun kwaliteiten in te 

zetten. De liefde voor het bakkersvak en de verkoop  brengen ze graag over 

aan de jongere generatie. Dit doen ze onder andere door het bieden van 

leerplekken. 

 

Voorlopig laten ze de verkoop en het eten en ontmoeten iedere 

vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur samenkomen. 

Buiten deze openingstijden kunnen mensen hun brood en banket bestellen 

telefonisch of per app 06-58787243.  

,,Zo proberen we voor iedereen het ouderwetse ambacht te combineren met modern gemak." 

Ga eens langs bij Bakker Van Mook en laat je verrassen of bezoek hun website www.broodvanmook.nl 

en like ons op Instagram! @BroodVanMook! 

http://www.broodvanmook.nl/bvm/

