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Leve de Koning !    

Dat schreef ik al eerder en nu kan ik zeggen “leve de Koning en leve de Konin-
gin” want die heerlijke voorjaar groente is er weer. Bovendien hebben we het 
afgelopen jaar een Koninklijke waardering gekregen doordat het Aspergema-
gazine is opgenomen als naslagwerk in de archieven van de Koninklijke bibli-
otheek in Den Haag. Een reden om, naar u als lezer van het magazine en u als 
deelnemer in het magazine, te roepen: “dank je wel!”

Maar terug naar het culinaire want daar draait het bij de asperge toch om. Wij, 
van Aspergemagazine, kijken altijd naar het geheel. Hoe het was, een stukje 
geschiedenis. Wat het is, de ontwikkelingen en de soorten van asperges. Maar 
uiteindelijk kijken we naar ons bordje gevuld met die (h)eerlijke asperge en 
dat bordje kan thuis staan in de vertrouwde familiaire omgeving maar kan ook 
zeker staan in de favoriete restaurants waar de asperge hoog in het vaandel 
prijkt. Daar waar de asperge als de groenten van het voorjaar aangeprezen 
wordt.   Want als de dagen langer worden en de sneeuw eindelijk verdwijnt 
dan steken die asperges letterlijk de kop op. Als de    grond verwarmd wordt 
door de voorjaarszon ontwikkelt zich deze heerlijke groente. Een opmerkelijke 
vrucht die met zijn eigen vorm, kleur en smaak onze zinnen prikkelt.  Ik weet 
niet of dit voor iedereen geldt , maar voor mij is en blijft die asperge een prik-
kel van culinair genot in alle vormen van bereiding. Bij de verschillende telers 
of groentehandelaren begint het al met kijken en uitzoeken van de mooiste 
asperges voor de maaltijd van straks. Willen we witte, groene of zelfs paarse 
asperges. Verderop in het magazine kom ik daar nog op terug. We kiezen nu 
voor de mooie witte, de dubbel AA. Stevig, mooi recht, een gesloten kop en als 
je ze langs elkaar wrijft, hoor je dat ze vers zijn. Gaan  we voor vlees, vis, schaal/
schelpdieren of wordt het traditioneel met ham en ei? We kiezen dan wel voor 
een ambachtelijke ham van de echte slager. Ze zijn er gelukkig nog, slagers 
die de hammen zelf koken, roken of drogen ambachtelijk traditioneel en dat 
proef je. Ik ken zelfs een chefkok die een wildzwijn van de jager zelf uitsnijdt, 
de achterbouten pekelt en ze dan de nodige maanden rustig laat drogen. Als 
je dat proeft dan weet je weer wat echte eerlijke smaken zijn. Natuurlijk hoort 
bij zo’n exquise maaltijd van asperges een prachtig glas wijn. Wijn is net als die 
asperge een prachtig natuurproduct in al zijn verscheidenheid. Wijn is persoon-
lijk en dat geldt dus ook voor de wijn die je bij de asperges wilt drinken.  Kies 
zelf wat je lekker vindt maar een advies van de wijnkoper of de sommelier in 
het restaurant kan soms een verrassend genoegen geven. Nodig wat vrienden 
uit voor een heerlijke maaltijd met asperges of ga samen naar een van de vele 
gezellige restaurants waar de kok zijn liefde voor het koken laat proeven.  De 
kok die met de producten van het seizoen en uit zijn eigen streek werkt.  Geniet 
en ervaar de asperge met al zijn heerlijkheden zowel thuis als in het restaurant.

Met culinaire groet, 

Ferry Vloet
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Leve de Koning !    

Voor actuele informatie kijk op: 
www.aspermagazine.nl



Openingstijden
ma t/m vrijdag 9.00 12.30 - 13.00 tot 18.00 uur

zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur

Het Witte Huis
Houtsestraat 11 - 6613 AC  Balgoy

024 642 05 08

www.hetwittehuisfruit.nl

DAG VERSE

AANVOER
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Asperges

We kennen allemaal de witte maar er zijn meer soorten.  De 
witte zijn dan wel de meest gebruikte maar ook groene-, 
paarse- en korenaarasperges worden steeds meer gegeten.
 

Groene Asperges
Groene asperges groeien bovengronds en hoeven dus niet 
extra diep geplant en aangeaard te worden. Groene as-
perges starten hun groei in maart en na enkele weken tijd 
bereiken de scheuten een lengte van 20 cm. Dat is het mo-
ment om de scheuten vlak boven de grond met een scherp 
mes af te snijden.  De bovengrondse asperge kleurt door het 
zonlicht, in eerste instantie naar paars en vervolgens naar 
groen.  Ze hebben de smaak van de zon en zijn veel lichter, 
knapperiger en luchtiger.  Van april tot 24 juni kun je oog-
sten, daarna laat je de nieuwe scheuten rustig verder hoog 

uitgroeien om zo voldoende reserve op te doen 
voor het volgende seizoen.

G r o e n e 
asperges kunnen gekweekt worden 
op vrijwel elke grond en zijn minder veeleisend. De op-
brengst per plant is iets lager maar de planten kunnen dich 
ter bij elkaar geplant worden. De smaak van de groene as-
perge is meer uitgesproken en zachter, met een aangenaam 
bittertje. Wit of groen het lekkerst?  Kinderen zullen de 
groene het lekkerst vinden.  De groene kleur betekent me-
teen ook dat deze planten veel meer vitamines en voedings-
waarde bevatten. Ze kunnen zelfs rauw gegeten worden en 
schillen is niet nodig, breek alleen het houterige eind eraf. 
De groene asperge is ideaal voor het wokken en grillen maar 
ook rauw in een salade zijn ze heerlijk knapperig en fris. Doe 
eens in de lengte doorgesneden groene asperges in de soep 
van de witte asperge en dan alleen even mee laten warmen. 
Smakelijk eten!

Paarse asperges
In Nederland hebben we het dan over “paci� c purple” een 
paarse asperge die zijn oorsprong vindt bij een veredelaar 
in Nieuw Zeeland. Paarse asperges zijn de meest zoete en 
door zijn diepe paarse kleur, bijna zwart, is deze zeer ge-
schikt voor het decoratieve in de gerechten.  Mede door 
het hogere suikergehalte is de paarse asperge heerlijk om 
rauw te gebruiken bijvoorbeeld in een voorjaarssalade. De 
paarse, net als de groene asperges groeien boven de grond 
ze hebben niet van die typische bedden nodig als de witte 
asperges. Als je ze wel in bedden opkweekt krijg je gewoon 
een witte asperge.  De paarse kleur is afkomstig van een 
natuurlijke kleurstof die gevoelig is voor licht. Vandaar dat 
deze asperges boven de grond groeien.  Paarse asperges zijn 
minder geschikt om te koken. Het kan wel maar de paarse 
kleur verandert dan in een grijze- tot donkergroene kleur 
met een paarse gloed.  Als je ze wil schillen gebruik een dun-
schiller want de kern van de paarse asperge is wit.  Je hoeft 

ze niet te schillen alleen de achterkant eraf breken of snij-
den eventueel wassen en je kunt ze zo eten. Roerbakken en 
grillen gaat ook prima en zo blijven de smaken, vitamine en 
structuur het best behouden.

Korenaar Asperge
Er zijn vele soorten, rassen en kwaliteiten asperges: waar 
we  al over de witte, groene en paarse spraken zijn er ook 
de  wilde groene (duin asperges), violette (wit met een paars 
kopje) en de korenaar asperge: de wildste van allemaal!  
Afhankelijk van de invloed van het weer zijn korenaar as-
perges rond mei, zo’n 6 tot 8 weken verkrijgbaar. Deze “wil-
de” is namelijk heel gevoelig voor weersinvloeden. Als de 
korenaar asperge niet wordt geplukt voor consumptie dan 
bloeit ze uit met zeer mooie witte bloempjes.  In het wild 
komen ze nog altijd veel voor in Italië, Frankrijk en België. 
Vooral op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op kalk-
rijke grond. Ze houden niet van kou. Sterker nog kou en veel 
vocht remmen behoorlijk af in de groei. In Frankrijk worden 
ze speciaal gekweekt. De bolgewassen hebben de eerste 
jaren nodig om uit te dijen en pas na 5 jaar kun je spreken 
van oogsten.  De eerste bosjes Nederlandse biologische 
Korenaar Asperges zijn er inmiddels maar de hoeveelheid 
is klein.  Deze “wilde” laat zich niet gemakkelijk temmen. 
De stengels van de korenaar asperges hebben een mooie 
licht groene kleur en het wat wrange kruidige aroma is zeer 
geliefd onder koks. De smaak is wat nootachtig erg smake-
lijk in een salade. 

Consumptie:
In de lente kent de asperge zijn korte maar glorieuze seizoen. 
Ze zijn geschikt om te ontgiften, goed voor de spijsverte-
ring, een veelzijdige groente en het symbool van de lente.  
Twee keer in de week asperges eten zou zelfs zorgen voor 
gewichtsverlies. Maar ze zijn natuurlijk vooral erg smakelijk 
en zeker die van de Nederlandse telers. Over het algemeen 
kunnen asperges warm en koud gegeten worden, met vlees, 
vis of in salades. Asperges gaan goed met andere groen-
ten, als los gerecht of als belangrijkste ingrediënt voor een 
meer ver� jnd gerecht. Om de smaak, aroma, vitamines en 
mineralen te behouden, is het beter de asperge te grillen 
of kort te koken. Een veel voorkomende misvatting is dat 
dunne scheuten jonger en dus malser zijn. In feite hebben 
juist de lange dikke met gesloten koppen de beste smaak en 
kwaliteit. Bewaar asperges onder een vochtige doek in de 
koelkast en eet ze binnen enkele dagen dan zijn ze toch het 
lekkerste. En dan nog even dit: de paarse- en de korenaar-
asperges zijn niet overal verkrijgbaar.

Bron:wikipedia en anderen

voor het volgende seizoen.

G r o e n e 
asperges kunnen gekweekt worden 
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De asperge: Koningin der groenten

Lange kaarsrechte zandruggen be-
palen plaatselijk het landschap van 
Noord- en Midden-Limburg en het ui-
terste oosten van Brabant. Het zijn de 
bedden van de Koningin der groenten: 
de asperge. 
Tot eind juni lokt de zon het witte goud 
uit de aarde. Voor de teler van Lek-
kere Asperges is een opwindende tijd 
aangebroken.

Lekkere

Asperges

Te
le

r
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Teun en Marietje Broess telen in Overloon asperges van top-
kwaliteit. Vandaar de bedrijfsnaam: Lekkere Asperges. “Me-
dio februari is het seizoen begonnen met het opbouwen van 
de ruggen en het zetten van de tunnels. In dat deel van het 
veld komen de vroege asperges uit. Zodra de kop een barst 
in het zand heeft gemaakt, wordt de asperge uitgegraven en 
gestoken”, vertelt Teun. 

Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag 
van april, maar telers willen natuurlijk zo vroeg mogelijk zijn. 
Ooit kan het al half maart. Is het eenmaal zo ver, dan verschij-
nen overal langs de weg bordjes met de tekst ‘Asperges’ of 
‘Spargel’. De tijd voor heerlijke aspergegerechten is begon-
nen. Op 24 juni, de feestdag van Sint Jan, is het weer over 
en wordt de plant  rust gegund voor het volgende seizoen. 
Ergens eind november wordt het doorgeschoten loof gekort 
en als voeding achtergelaten tussen de ruggen. 

Aanpoten:
Daar denken Teun en Marietje nu nog niet aan. Nu de eerste 
asperges van het veld komen, is het aanpoten op het bedrijf.
“De asperges komen binnen en worden afgewogen. Ze wor-
den gekoeld in water en vervolgens in de sorteermachine 

gewassen en op maat gesneden. Vervolgens worden ze ge-
sorteerd op kleur, dikte en kromming. Dat gebeurt via een 
camera die op een computer is aangesloten. Hij verwerkt tot 
zes asperges per seconde.”
De machine is een bijzondere investering. “Pas enkele bedrij-
ven maken er gebruik van. We hebben hem aangeschaft om 
mooie, uniforme producten bij elkaar te krijgen. De smaak 
is al geweldig, maar het oog wil ook wat. Dat kan deze ma-
chine.”

Lekkere Asperges levert aan diverse zeer gerenommeerde 
restaurants en aan winkels en heeft daarnaast huisverkoop. 
Iedereen kan er dus van genieten! Desgewenst worden de 
asperges geschild. “Onze asperges zijn super. Waar dat aan 
ligt? We hebben hier hele losse bosgrond. Onze asperges 
hoeven niet te ‘werken’ om boven de grond uit te komen. 
Dan worden ze niet zo taai en waarschijnlijk ook minder bit-
ter. Onze asperges staan bekend als zoet. 
Een heuse lekkernij!”

Teun en Marietje Broess
Stevensbeekseweg 12a 

5825 JC  Overloon 
T (0485) 38 16 87 

www.broess.nl  - info@broess.nl

Te
le

r

7



VV

Walraven
M o l u k k e n s t r a a t  1 3  -  6 5 2 4  N A  N i j m e g e n
0 2 4  3 2 3  1 2  4 7  -  coop473@coop.nl

WELKOM BIJ DE GROOTSTE COOP VAN NIJMEGEN

Bij  
bent
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s

M o l u k k e n s t r a a t  1 3  -  6 5 2 4  N A  N i j m e g e n

DAG VERSE

AANVOER

“Voor onze supermarkt gaan we voortdurend op zoek naar 
vernieuwende elementen. Onze focus ligt daarbij op duur-
zaamheid, klantvriendelijkheid en nieuwe manieren om 
onze klant te bereiken. Om dit te realiseren blijven we kij-
ken hoe we onze organisatie verder kunnen verduurzamen, 
welke elementen we voor de klant kunnen toevoegen en 
hoe we deze zaken het beste kunnen communiceren rich-
ting onze klanten.”, aldus eigenaar Rudie Walraven.

Duurzaamheid
De duurzaamheid staat bij Coop Walraven hoog in het vaan-
del. In 2011 is de supermarkt zelfs als landelijke winnaar 
uit de bus gekomen bij de verkiezing van meest duurzame 
supermarkt van Nederland. Duurzaamheid heeft vele ele-
menten. Zo wordt er op energieverbruik bespaard door de 
toepassing van warmte-terugwinning en de toepassing van 
LED-verlichting. Voor de koelingen wordt gebruik gemaakt 
van CO2 als koelmiddel.  Maar duurzaamheid zit nog in veel 
meer zaken. Zo is het personeelsbeleid duurzaam. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat bij Coop Walraven op dit moment meer 
dan 15 % van het personeel een arbeidsbeperking heeft. 
“Wij willen deze mensen graag de kans bieden om een 
volwaardige baan te hebben. Het is mooi te zien dat deze 
groep zo’n kans met beide handen aangrijpt.”, zo gaat de 
eigenaar verder. Natuurlijk wordt er ook in het assortiment 
rekening gehouden met duurzaamheid. Zo heeft Coop Wal-
raven een groot assortiment biologische en fairtrade artike-
len. Bij de landelijke telling van Milieudefensie in september 
2012 stond de winkel in de toptien bij het aantal biologische 
producten in de supermarkt (4e plaats). Met de uitbreiding 
van dit assortiment eind 2012 is de keuze nog groter ge-
worden. Verder worden ook waar mogelijk lokale leveran-
ciers gebruikt om vervoerskilometers tot een minimum te 
beperken en de aanvoer verser te houden. Een mooi voor-
beeld hiervan zijn natuurlijk de asperges en aardbeien die 
uit Stevensbeek komen. Denk bij het assortiment ook aan 
milieukeur varkensvlees en het feit dat 85% van het kip-as-
sortiment bestaat uit scharrelkip producten. Duurzaamheid 
is bij Coop Walraven op die manier verweven met de totale 
bedrijfsvoering.

Coop online en De Buren
Voor 2013 ligt de focus bij Coop Walraven op online shoppen 
en een afhaalservicepunt voor pakketten. “In de loop van 
2013 zal Coop Walraven starten met Coop online. De klant 
kan hiermee op een website een keuze maken uit meer dan 
8000 artikelen uit onze supermarkt. Wij zullen die bestelling 
dan voor de klant klaar zetten zodat de klant de boodschap-
pen op kan halen en alleen nog maar hoeft te betalen. Later 
gaan we bekijken of we deze dienst uit kunnen breiden met 
een bezorgservice” vervolgt Rudie Walraven. “Verder wordt 
in maart een kluizenwand geïnstalleerd van De Buren. De 
Buren is een organisatie die streeft naar een landelijke dek-
kend netwerk van kluisjes. Klanten die niet thuis zijn over-
dag kunnen hun pakketje dan laten bezorgen in een kluisje 
in onze winkel. Met behulp van een code die via mail of sms 
naar de klant gestuurd, wordt kan de klant vervolgens het 
kluisje openen op een tijdstip dat het hem of haar beter uit-
komt. Vooral in onze wijk met veel tweeverdieners kan dit 
een uitkomst zijn.”

Communiceren met de klant
“Natuurlijk maken ook wij nog gebruik van de papieren fol-
der. Maar in onze wijk zijn er veel mensen die daar geen prijs 
op stellen. Zij kunnen de folder online bekijken. Maar ook 
via facebook en onze eigen website communiceren we met 
onze klanten. Op deze wijze besparen we veel papier wat 
ook de duurzaamheid ten goede komt”, aldus bedrijfsleider 
Patrick Kaspers. Verder heeft Coop een online klantenpanel 
voor elke winkel. Coop Walraven krijgt daardoor feedback 
van ruim 100 klanten zodat ze weer beter in kunnen spelen 
op de wensen van klanten. Naast het online klantenpanel is 
er ook een winkelcommissie waarin momenteel 6 klanten 
zitting hebben. Zij komen enkele keren per jaar samen om 
met eigenaar Rudie Walraven van gedachten te wisselen 
over de supermarkt. Zo blijft Coop Walraven goed op de 
hoogte van de wensen van haar klanten.

“Gezien het enthousiasme van onze klanten over de 
kwaliteit en versheid van de asperges in voorgaande jaren 
verwachten we ook voor 2013 weer een stijging te kunnen 
realiseren in de verkoop van de asperges” besluit Rudie Wal-
raven.

Coop Walraven in Nijmegen blijft vernieuwen.
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www.liesbethrutten.nl

LLLiesbeth Rutten

Asp e r g e s c h a l e n
Beelden in Brons & Klei

Er zijn gelukkig nog steeds mensen die gewoon 
creatief hun ding doen. Anderen zien dat niet zo, zij 
zien dat dan toch als bijzonder of apart. 

Liesbeth Rutten is zo’n bijzonder iemand, ze is ge-
boren in Venray en heeft na haar middelbare oplei-
ding de kunstzinnige opleiding genoten aan de 
Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort.  
Ze is begonnen met werken als keramiste en maakt 
sinds 1978 beelden in brons. Ze exposeert in ver-
schillende galeries en beeldentuinen en maakt vele 
beelden in opdracht voor zowel bedrijven als par-
ticulieren.
Sinds kort (2007) heeft Liesbeth haar oude liefde 
voor de keramiek weer opgepakt en in de foto-
galerij op haar site is dan ook te zien welke beelden 
zij gemaakt heeft. Het zijn veelal ongebruikelijke va-
zen en potten en het welbekende thema van haar 
dubbel � guren maar dan nu wat monumentaler van 
uitvoering. 

Puur uit praktische overweging heeft ze voor eigen 
gebruik een aspergeschaal gemaakt. Een schaal 
waar het vocht makkelijk weg kan. In een los onder-
staand bakje wordt het overtollige vocht opgevan-
gen. De door haar ontworpen aspergeschalen zijn 
zeer praktisch en decoratief. De door Liesbeth veel 
gebruikte warme brons groene kleur geeft een fraai 
contrast met de witte asperges en na gebruik kan de 
aspergeschaal gewoon aan een spijker in de muur 
hangen simpel en doeltre� end.



Sponsoren AspergeGilde Peel en Maas:
Koenen en Co,  Christiaens Agro Systems, LLTB afd. Peel en Maas, Mertens bv, Loonbedrijf Jan Bos v.o.f., 

Loonbedrijf Gebr. Hermans bv, Loonbedrijf Maas bv, AB werkt, Lenders bv, Bejo Zaden bv, Limseeds bv, 
Loonbedrijf Seelen, Coenders Lottum, Vohamij bv, Beeren Plantproducts

Op deze foto ontbreken: W. Teeuwen, P. Neessen, R. van den 
Beucken, S. van den Beucken, T. Rooijakkers en J. Duijf

Hoofdsponsoren AspergeGilde Peel en Maas: Subsponsoren AspergeGilde Peel en Maas: 

Het AspergeGilde Peel en Maas is een uniek samenwerkingsverband van 22 aspergetelers uit de gemeente Peel en 
Maas, de aspergeregio bij uitstek! In deze regio wordt al decennia lang met liefde en vakmanschap asperges geteeld. 

Het AspergeGilde verbindt diverse partijen in de regio om gezamenlijk asperges uit Peel en Maas te promoten. 
U bent altijd van harte welkom om met ons te genieten van de smakelijkste groente uit Peel en Maas. 

Bekijk voor meer informatie, diverse aspergemenu’s, aspergearrangementen, 
bijpassende wijnen en natuurlijk adressen voor heerlijk verse asperges uit Peel en Maas onze website

www.aspergegildepeelenmaas.nl

Aspergeseizoen 2013 in Peel en Maas
31 maart Opening aspergeseizoen
Locatie: Teboza bv, zandberg 15 te Helden

9 mei Asperge(s)hopdag
Locatie: Raadhuisplein in Panningen
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur
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Onverwachte ontmoetingen,
zeker die het culinaire vlak raken, 
zijn vaak de verwonderlijk mooie. 
Zo is dat ook met Karel van Soest, 
Burgemeester van Boxmeer. Hij is 
een gepassioneerd verzamelaar van 
aspergeschalen en vertelt  graag 
over zijn fraaie collectie. A



spergeschalen
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Sinds enkele jaren verzamel ik oude, antieke, aspergescha-
len. Een hobby die nauw verbonden is met mijn bourgon-
dische aard en groot liefhebber van asperges. De asperge 
is een echt streekgerecht en bovendien sterk seizoenge-
bonden. De asperge wordt gedurende een periode van 2,5 
maand gestoken. Het is een delicatesse die ook bekend is 
onder de naam Koningin van de Groente.
Als liefhebber van asperges kijk ik na de winterperiode met 
groot verlangen uit na de eerste oogst van de asperges be-
gin april. Het bereiden van aspergemaaltijden neem ik met 
veel plezier voor mijn rekening. Dat doe ik thuis voor het ge-
zin, maar ook voor  gasten.
Ook het opdienen van asperges dient mijns inziens met stijl 
te gebeuren. Mijn moeder diende de asperges altijd op op 
een schaal van haar grootmoeder. Een prachtexemplaar uit 
de Bohemen, dat helaas na enkele verhuizingen zwaar werd 
beschadigd.
Enkele jaren geleden kreeg ik van mijn dochters voor vader-
dag een boekje met de verzameling aspergeschalen van an-
tiquair Ju� ermans uit Utrecht. Zodoende kreeg ik een beeld 
van de veelheid van verschillende ontwerpen aspergescha-
len. Daarmee ben ik op zoek gegaan op markten, veilingen 
en bij brocanteriëen. Ook ontdekte ik het boek “Artichots et 
Asperges en Barbotine”, een Frans boek met daarin asperge-
schalen vervaardigd van barbotineklei. Ook deze publicatie 
verschafte mij kennis over het ontstaan en de fabricage van 
aspergeschalen.

Dit bracht mij in contact met de voormalige chefkok van 

het bekende aspergerestaurant De Hamert, de heer Her-
man van Ham, die ook aspergeschalen en –serviezen bleek 
te verzamelen. Een leuk en leerzaam contact. Helaas is hij 
afgelopen jaar overleden.
Er zijn een paar landen waar de productie van aspergescha-
len veel voorkomt. Producenten van veelal witte aardewer-
ken schalen in diverse modellen vindt men overwegend in 
Duitsland. Fabrikanten Max Roesler uit Rodenbach en Julius 
Dressler uit Biela bei Bodenbach tekenen voor de grootste 
variëteit. Maar ook Villeroy & Boch en de Nederlandse fa-
brikant Société Ceramique uit Maastricht brachten begin 
vorige eeuw reeds aspergeschalen op de markt.
Maar de Franse productie van aspergeschalen spant de 
kroon. Niet alleen vanwege de vele aardewerkfabrikanten 
en de vele serviesmerken, zoals o.a. Luneville, Salins-les-
Bains, Sarreguemines en Digoin, maar zeker vanwege de 
mooie vormen en veelkleurigheid van de schalen.
Het was in de late 19e eeuw en in het begin van de 20e 
eeuw met name voor de beter gesitueerden belangrijk dat 
het opdienen van gerechten in stijl gebeurde. Mooi gedekte 
tafels, prachtige serviezen en bestek hadden in die tijd dan 
ook een bijzondere waarde. Zeker als het ging over het op-
dienen van de Koningin onder de groente.
Door het verzamelen van deze oude gebruiksvoorwerpen 
voeg ik iets persoonlijks toe aan mijn grote liefde voor de 
asperge.

Karel van Soest, 
Burgemeester van Boxmeer



Asperges met ham, een  gouden combinatie !  
Dat blijft onbetwist maar ook een mooi stuk 
rundvlees met asperges is niet te versmaden. 

Slagerij Jansen den Drêjer, sinds 1884 de ambachtelijke 
slager van Boxmeer. Frans Jansen is de slager die am-
bachtelijk verwerkt vlees van de hoogste kwaliteit levert. 
Hoge kwaliteit en streekgebonden gaan bij Jansen samen. 
Elke maand gaat Frans Jansen letterlijk de boer op. Hij gaat 
naar Johan Roos in Veulen om zelf bij deze fokker zijn rund-
vee uit te zoeken. Dit rundveebedrijf heeft al een lange er-
varing in het fokken en afmesten van rundvee. Vader Roos 
is het bedrijf gestart  in Oploo en de gebroeders zijn opge-
groeid met het rundvee en alles wat erbij hoort. Later het 
bedrijf overnemen, was niet direct Johan zijn bedoeling. Dat 
deed zijn broer en Johan werd slager.  Tijdens zijn slagers 
vakopleiding heeft hij bij Frans Jansen het vak geleerd. Maar 

het rundveebedrijf bleef toch zijn aandacht houden en na 9 
jaar in de slagerij gewerkt te hebben, keerde hij terug naar 
de boerderij, niet in Oploo maar een bedrijf in Veulen. 

Al weer vele jaren is Johan de leverancier van het smakelij-
ke rundvlees bij Jansen den Drêjer in Boxmeer. Een rundvee 
fokker met slagers ervaring, dat moet eerlijk en mooi vlees 
geven. Johan Roos fokt met het Verbeterd Roodbont Ras, de 
enige echte Nederlandse koe. De runderen worden gevoerd 
met gras, granen, maïs en aardappels allemaal producten 
van eigen bodem. Het rundvlees van Roos is dus een echt 
streekproduct. 
Frans Jansen zoekt zelf zijn runderen uit en die worden dan 
afgemest voor de consumptie. Koe nummer 9119 staat in de 
afmest, lekker binnen in vers stro en op tijd gevoerd. Deze 
koe heeft Jansen dan ook uitgezocht om zijn hoge kwaliteit 
van vlees dit met het kenners oog van de fokker en de slager. 
De koe is zo’n 4 jaar oud en is “rijp”. Drie zomers lang heeft 
de koe buiten in de weide en in de rand van de bossen 

geleefd. Volgens ken-
ners heeft dat invloed 
op de kwaliteit, het � j-
ne en de malsheid van 
het vlees.  Die hoge 
kwaliteit daar wil Frans 
Jansen mee werken 
en de vele smakelijke 
vleesproducten in ei-
gen slagerij maken.  
En dat doen ze daar 
met alle respect voor 
het seizoen. Nu in het 
aspergeseizoen is er de vraag naar ham en die maakt Jansen 
in twee heerlijke soorten. De een licht gerookt en gekookt 
en de ander gekookt en gegrild. De hammen worden nog 
steeds volgens grootvaders receptuur voorbewerkt, dus 
zonder fosfaat en niet gekarnd. Daardoor ontstaan heerlijke 
gekookte hammen met een losse structuur. Speciaal voor u 
als consument snijden ze bij Jansen de ham in dunne plak-
ken en verpakken die vacuüm zodat u die in heet water kunt 
verwarmen zonder dat deze uitdroogt en zo gaat er niets 
van de smaak verloren. Wel zo gemakkelijk en veel lekkerder.

Om het u gemakkelijk te maken, heeft slagerij Jansen den 
Drêjer dit jaar ook asperges, het witte goud, koningin van 
de groenten, deze asperges worden dagelijks vers geleverd 
door Teun en Marietje Broess uit  Overloon. Indien gewenst, 
zijn ze voor u geschild. Gaat u de asperges in Overloon halen 
dan vindt u daar de ham van Jansen.

Steenstraat  72  
5831 JH Boxmeer  
0485 57 17 14  
dendrejer@hetnet.nl
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U moet de asperges van Limseeds hebben.

Voordat een asperge als tafelgerecht wordt opgediend, 
heeft deze een lange weg afgelegd. De productie van de 
asperge begint op de bekende aspergevelden in de bedden. 
Al eerder wordt door het asperge veredelingsbedrijf 
Limseeds zorgvuldig gewerkt aan het ontwikkelen van 
nieuwe rassen die mooier, dikker en nog smakelijker zijn. 
We gaan op bezoek bij Limseeds gevestigd in het centrum 
van het Nederlandse teeltgebied Horst en spreken daar met 
Sales manager Piet Beurskens.

Tien jaar duurt het voordat we een nieuw ras ontwikkeld 
hebben dat voldoet aan de eisen van de teler en de 
consument aldus Beurskens. Asperge is namelijk een gewas 
dat enkele jaren nodig heeft voordat het in productie komt.  
Van het uitzaaien van de speldknop grote asperge zaadjes 
tot de  eerste oogst zijn twee jaar verstreken. Om vervolgens 
een goed beeld te krijgen van een mogelijk nieuw asperge 
ras worden 3-8 jaren geoogst.
Bij het veredelingsbedrijf Limseeds zijn 25 mensen continu 
bezig met het ontwikkelen van nieuwe rassen en het 
verzorgen van de gewassen waarvan de zaden geoogst 
worden. Het gewas asperge kent (net als bij mensen) 
vrouwelijke en mannelijke exemplaren. Door het stuifmeel 
van de mannelijke planten in contact te brengen met de 
bloemen van de vrouwelijke planten vindt er bevruchting 
plaats. Aan de vrouwelijke planten ontstaan vervolgens rode 
besjes waarin 3-4 zaden worden gevormd. De veredelaars 
speuren ‘n jaar rond naar de beste man - vrouw combinaties 
die uiteindelijk moeten resulteren in een ras dat beter is 
dan de bestaande rassen.  Beurskens benadrukt dat vooral 
eigenschappen als smaak, houdbaarheid, dikte sortering 
en productie bijzonder veel aandacht hebben. Nadat een 

kruising is gemaakt kunnen na een jaar de zaden geoogst 
worden. De zaden worden uitgezaaid op een plantenbed 
en wederom een jaar later worden de asperge planten 
opgerooid en uitgeplant op het veld waar geoogst zal gaan 
worden. Het duurt dan vervolgens wederom 1 jaar voordat 
de veredelaars hun eerste resultaat zien van de kruising. 
Europees marktleider Limseeds test zo jaarlijks honderden 
rassen in diverse klimaatgebieden over de hele wereld. 
Beurskens benadrukt het belang van het goed testen van 
asperge rassen. Een teler die kiest om asperges te gaan 
telen maakt een keuze voor een ras waar hij 8 – 10 jaar van 
gaat oogsten. Een ras dat niet aan zijn wensen voldoet, kan 
dus gedurende vele jaren een negatieve invloed hebben 
op de verdiensten. Als een ras na uitvoerig testen geschikt 
is gebleken dan worden de oorspronkelijke mannelijke en 
vrouwelijke planten op grotere schaal bij elkaar gezet in een 
afgesloten afdeling in de kas. Bijen zorgen er vervolgens voor 
dat het mannelijke stuifmeel bij de vrouwelijke bloemen 
wordt gebracht. In de herfst worden de bessen handmatig 
geoogst en de daarin ontstane zaden worden verzameld. 
In het voorjaar worden de zaden buiten uitgezaaid bij 
gespecialiseerde plantenkwekerijen die plantmateriaal 
opkweken voor de aspergeteler.  De rassen van Limseeds 
zijn bijzonder populair. Beurskens laat ons desgevraagd 
weten dat meer dan 95% van het totale asperge oppervlak 
in Nederland bestaat uit rassen die door Limseeds zijn 
ontwikkeld.

Al met al heeft de asperge een lange weg afgelegd voordat 
hij bij u op het bord ligt. Reden te meer om in het seizoen 
extra te genieten van deze smaakvolle delicatesse. 

www.limseeds.com

Limseeds
Veld Oostenrijk 13

5961 NV Horst
077 397 99 00
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René Brienen ging te hooi en te gras om weer eens iets bijzonders te 
vinden en dat zag hij in de vorm van een hooikist. Zo’n echte antieke 
kist werd er nog ergens boven in het land gevonden.  Een hooikist is een 
houten kist gevuld met hooi, waarin plaats is voor één of meerdere pan-
nen. De kist wordt gebruikt om voedsel gaar te laten worden zonder dat 
het voortdurende verhitting nodig heeft. Was het vroeger inderdaad 
om energie te besparen nu zien we het als het summum van slowcook-
ing. Langzaam garen van een prachtige ham die zo de smaken in zijn 
optimale verfijning behoudt. René Brienen ging er mee aan het werk 
en na de vele experimenten kan hij nu de heerlijke ham laten proeven 
in de verfijnde gerechten met asperges. Asperges met ham en ei bestel-
len bij Brienen wordt een beleving in het culinaire. In de keuken is het 
een perfect samenspel  van de koks en de bediening zorgt voor een 
spectaculaire presentatie. Een groot bord met een rand van stro houdt 
het bord met het gerecht warm en als de hete thee, van stro gezet, in de 
rand wordt geschonken dan komen de geuren van stro heerlijk tot hun 
recht. De rook glijdt over de tafel en verdwijnt zodat u kunt genieten 
van dit smakelijke gerecht van asperges. Een smakelijke salade van truf-
felaardappel met daar op de heerlijk langzaam gegaarde ham. Op deze 
ham liggen dan, volgens Brienen zijn receptuur, de gegaarde asperges. 
Om het ei niet te  vergeten dat hebben de koks gefrituurd en op de 
asperges gelegd. Het geheel is omringd door een dressing van olie en 
groene kruiden. Om het gerecht af te maken gaat er nog hooizout over. 
Een zout dat is vermengd met een zuiver biologisch hooi uit de streek 
van de Maasduinen. Dat wordt genieten bij Brienen aan de Maas.

Bij Brienen aan de Maas 
word je traditioneel ver-
wend met asperges. 
Ja, inderdaad asperges op 
traditionele wijze en toch 
weer anders. 

Grotestraat 11, 5855 AK Well, 
0478 501 967 - www.renebrienen.nl
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In de herberg wordt al 
sinds 1890 onderdak 
geboden aan reizigers 
en handelslui. Na meer 
dan honderd jaar heeft 
deze markante plek 
midden in de Peel nog 
steeds dezelfde magie 
als toen. U kunt er tot 
rust komen en genie-
ten van een van de vele 
specialiteiten van de 
Peel!

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen
0493-529251
info@herbergdemorgenstond.nl
www.herbergdemorgenstond.nl

Geniet van een hapje en 
drankje in de knusse 
hoeve. Bij de open 
haard of ’s zomers op 
het riante terras. Voor 
elk wat wils, van pan-
nenkoek tot proeverij. 
De Hoijse Hoeve is ge-
legen in de prachtige 
bossen van het natuur-
gebied de Strabrechtse 
Heide.

Restaurant & Pannenkoekenhuis 
de Hoijse Hoeve 
Hoijerstraat 20
5711 PV Someren
0492-331475
info@hoijsehoeve.nl
www.hoijsehoeve.nl

Een gezellig Grand Café 
Restaurant voor jong en 
oud. Of u nu komt voor 
een heerlijk kopje ko�  e 
met een stuk Limburgse 
vlaai, een lekkere Lim-
burgse lunch of een 
uitgebreid diner met 
Limburgse lekkernijen, 
alleen of met een groep, 
zij zullen u gastvrij ont-
halen.

Brasserie Bösdael
Meester Bosmanshof 107
5953DN Reuver
077-7078171
bosdael.restaurant@dezorggroep.nl
www.brasseriebosdael.nl

Het is een beetje zoals 
aan de Cote d’Azur 
maar wij noemen dit 
het Veerhuys van Tante 
Jet. Met heerlijk eten 
en drinken op een 
prachtige locatie aan 
de Maas. Al missen we 
onze tante wel een 
beetje. De tante van alle 
gasten!

Veerhuys Tante Jet
Veerweg 7
5863 AR Blitterswijck
0478-532942
info@veerhuys.nl
www.veerhuys.nl

Kom proeven in restau-
rant Sjef aan het Raad-
huisplein in Arcen. Hier, 
achter de transparante 
gevel krijgt de gezel-
ligheid van het oude 
plein een verrassend 
moderne en culinaire 
invulling.

Restaurant Sjef
Raadhuisplein 7
5944 AH Arcen
077-4734697
info@restaurantsjef.nl
www.restaurantsjef.nl

Van oudsher is Smakt 
bekend als Pelgrims-
oord. Sinds de bouw 
van de St. Jozefkapel in 
1699 komen vele be-
zoekers naar Smakt. 
’t Pelgrimshuis is vanaf 
1910 nauw verbonden 
met de bedevaart. Nu 
staat het restaurant 
bekend om haar streek-
specialiteiten en ge-
rechten uit grootmoe-
derstijd.

Restaurant ‘t Pelgrimshuis 
St. Joze� aan 52
5817 AD Smakt
0478-636228
pelgrimshuis@hetnet.nl
www.pelgrimshuis.nl

In vroegere tijden was 
het hotel een pleister-
plaats voor de vermoei-
de reiziger. De Zwaan is 
nog steeds een veilige 
haven met aangename 
sfeer, waar de gast zich 
graag laat verwennen 
met (h)eerlijke specia-
liteiten en ingrediënten
van de streek, bijeen 
gebracht door de passie 
van de chef.

Hotel & Brasserie De Zwaan
Grote Markt 2a-4
5801 BL Venray
0478-513400
info@hotel-de-zwaan.nl
www.hotel-de-zwaan.nl

Het heerlijke van de 
Peel aan de rand van 
Ospel. Geniet van am-
bachtelijk bereide pan-
nenkoeken, vlees-,
vis- en streekgerechten. 
Hierbij serveert men 
vele bijzondere bieren. 
Op zondag kan jong en 
oud onbeperkt  genie-
ten van een groot diner-
bu� et in De Piraterij.

Restaurant, Pannenkoekenhuis en
Partijencentrum De Dorpsherberg 
Casseweg 1A
6035 PP Ospel
0495-641356
info@dedorpsherberg.nl
www.dedorpsherberg.nl
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Teboza staat voor 100% as-
perges en is een een fami-
liebedrijf dat al generaties 
lang thuis is in de teelt en 
het vermarkten van asperges 
en aspergeplanten. Vandaag 
de dag heeft Teboza de hele 
aspergeketen in eigen hand. 
“Onze kennis en ons inzicht in 
de keten zetten wij in ten be-
hoeve van de klant.” Dit alles 
gebeurt met passie en liefde 

voor asperges, dat is en blijft de basis! De aspergevelden 
van Teboza liggen dan ook in binnen- en buitenland. 
Duurzaamheid en het areaal biologische asperges zit bij 
Teboza in de lift. Inmiddels vormt de EKO-teelt al een sub-
stantieel aandeel van het totale areaal asperges. Afhanke-
lijk van de marktvraag zullen zij het oppervlak biologische 
asperges de komende jaren verder uitbreiden.  Doordat 
Teboza de gehele aspergeketen in eigen hand heeft, zijn 
zij in staat kwalitatief hoogwaardige en op en top verse as-
perges te leveren. Verkoop vindt altijd plaats binnen 24 uur 
na oogst – verser kan het niet!. In het aspergeseizoen kun-
nen zij dagelijks leveren, op het tijdstip en onder de condi-
ties en voorwaarden die de klant wenst.  Teboza levert haar 
asperges aan winkelketens, groentespeciaalzaken en toon-
aangevende restaurants.
Een � orerende aspergeteelt en een kwalitatief hoogwaardig 
product beginnen bij een gedegen onderzoek. Zo beschikt 
Teboza over een eigen Research & Development afdeling.  
“Wij focussen ons op de ontwikkeling van vernieuwde teelt-
methoden, –technieken en ook het optimaliseren van de 
smaak van asperges is een van onze speerpunten.” Van deze 
ontwikkelingen zullen aspergetelers, afnemers en consu-
menten vervolgens weer pro� teren!

Teboza BV
Zandberg 15 
5988 NW Helden
077 307 14 44
www.teboza.com

Het Gilde van 
Streekrestaurants 
kookt met . . .

De chef-koks van deze restaurants gaven met dit initiatief de 
aftrap van de regio Venlo als “Hoofdstad van de Smaak 2013”. 
Seizoens gebonden producten zijn de rode draad door het 
jaar heen. Nu zijn het de asperges die voor verrassende 
gerechten zorgen van deze chef-koks. De streekrestaurants 
hebben zich ten doel gesteld, bij het samenstellen van hun 
lunch- èn dinerkaart en de bereiding van de gerechten, 
zoveel mogelijk producten uit de streek te gebruiken. Hierbij 
maken zij veelvuldig gebruik van plaatselijke producenten 
als boeren, telers, tuinders, imkers etc. Andere bedrijven die 
het Gilde van Streekrestaurants een warm hart toedragen zijn 
de zgn. “Streekgenoten”. Het Gilde van Streekrestaurants is in 
1998 opgericht. Het begon onder de naam Culinair Erfgoed 
wat later ‘t Gilde van Streekrestaurants werd. De doelstelling 
is dat de aangesloten bedrijven elkaar versterken en via hun 
bedrijfsvoering de identiteit van de streek accentueren. Als 
restaurant bepalen zij mede het gezicht van de producten 
uit de streek. De regio waarin u de Gilde Restaurants kunt 
vinden, is het gebied rondom het centrum van de asperge, 
het bekendste streekproduct van de Peel & Maas regio. Het 
gebied spreidt zich uit vanaf Midden Limburg tot de grens 
van het Brabantse Kempengebied. Het noordelijkste punt 
is de kop van Noord Limburg, de oostgrens is gelijk aan de 
landsgrens met Duitsland.
Hoe kunt u ons herkennen?
Aan de buitenzijde van de restaurants ziet u een vlag, banner 
of schild met het Gildelogo. Hieraan kunt u zien dat u terecht 
komt in een gastvrij restaurant, waar op een ambachtelij-
ke wijze wordt gekookt met producten uit de eigen streek. 
Denk hierbij aan gerechten met paddenstoelen, geitenkaas, 
likeuren, eierproducten, ijs, Livar (Limburgs Varken), blauwe 
bessen en natuurlijk asperges, alleen afkomstig van de Bra-
bantse en Limburgse bodem. Het Gilde van Streekrestau-
rants, een samenwerkingsverband van 8 bijzondere restau-
rants in Limburg en Brabant, speelt in op de nieuwe trend 
van het thuiskoken: ‘Koken met…’. De diverse Koken met... 
thema’s die gekozen zijn voor 2013 zijn: stoofpot, asperges, 
bier en gedestilleerd, aardbeien, blauwe bessen en rabarber 
en paddenstoelen. De restaurateurs en chef-koks maken van 
al deze producten een verrassend gerecht of menu. Wan-
neer gasten van het Gilde van Streekrestaurants de gerech-
ten bestellen, krijgen zij het betre� ende recept mee in een 
bewaarmap. De bewaarmap wordt hiermee een naslagwerk, 
een kookschrift, voor de thuiskok. 

Bij het Gilde van
Streekrestaurants
zit je goed!

Kijk op www.streekrestaurants.nl en schrijf je in voor de 
nieuwsbrief: Streekbode voor Bourgondiërs.
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De allereerste asperges van Jeuken zijn geplant in 1957 door 
de ouders en een oom van Peter Jeuken. Zij hadden in die 
jaren samen een gemengd bedrijf  met koeien, varkens en 
teelden groenten. Aan het eind van de jaren 70 heeft het 
vee plaats gemaakt voor meer groenteteelt als augurken, 
aardbeien en preien. Na het behalen van zijn diploma aan 
de middelbare tuinbouwschool in Venlo is Peter Jeuken 
gaan werken in het bedrijf van zijn ouders en oom. Peter 
trouwt met Angelique de Swart en samen hebben ze het 
familiebedrijf in 1993  overgenomen.  In de loop van de tijd 
zijn ze gestopt met de augurkenteelt om zich nog beter te 
kunnen specialiseren op de teelt van smakelijke aardbeien. 
Aan de Rosmolenweg in Oostrum hebben ze nu een bedrijf 
met kassen en tunnels zodat daar de vroege asperges en 
aardbeien geteeld kunnen worden. Zo is het mogelijk dat er 
al aardbeien te koop zijn bij Jeuken vanaf eind april. Aanslui-
tend volgen dan de buitenaardbeien aan de Stationsweg.  
Onlangs hebben ze een kas in Well in gebruik genomen 
om nog meer vroege asperges te kunnen telen in meer-
dere soorten. Buiten zijn er verschillende asperge-percelen 
aangeplant, zodat ze nu ruim 5,5 ha. asperges kunnen telen. 
Het seizoen loopt van ± 1 april tot 24 juni.
Wat voor Peter ooit klein begon, is inmiddels een begrip in 
de regio: Mts Jeuken de Swart, altijd vers! Verse producten 

en kwaliteit! Dat zijn de hoofdzaken die in dit familiebedrijf  
boven alles staan.  
De asperge is een bijzonder product.  Ieder jaar opnieuw 
geboren, elke keer weer hevig gekoesterd. Ook haar koos-
namen liegen er niet om: ‘koningin der groente’, het ‘witte 
goud’, ‘points d’amour’, ‘parels van het land’. Peter Jeuken 
heeft er dan ook diverse kassen en percelen mee aange-
plant. Na het steken en sorteren, liggen de asperges voor 
u klaar in de verswinkel waar u ook terecht kunt voor altijd 
verse  aardbeien en de lekkere puur natuurjam van die aard-
beien. 
Vers is waar we voor gaan en staan, zo vanaf het land bij u 
op tafel en niet anders dan vers gerijpt door het seizoen. In 
onze Verswinkel koopt u een gegarandeerd puur natuur-
product. Loop gewoon eens binnen en laat u verrassen.

Maatschap Jeuken-de Swart
Stationsweg 82 
5807 AC  Oostrum
T 0478 582678
E info@jeukendeswart.nl
Openingstijden
Ma t/m Vrij 09.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur
Zondag gesloten 
Na sluitingstijden  vindt u ze in de automaat.Te

le
r

ASPERGES & AARDBEIEN

7 dagen 24 uur per dag

De allereerste asperges van Jeuken zijn geplant in 1957 door en kwaliteit! Dat zijn de hoofdzaken die in dit familiebedrijf  en kwaliteit! Dat zijn de hoofdzaken die in dit familiebedrijf  

Altijd 
  Vers !
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Brasserie e� e... 
is een gezellige en moderne zaak in 
het hart van Overloon aan het 14 ok-
toberplein.
Wij streven ernaar zowel jong als oud 
zich thuis te laten voelen. Op de plaats 
waar vroeger jarenlang een bakkerij 
was gevestigd, kunt u nu terecht voor 
meer dan alleen een broodje.
U kunt er nu terecht voor een kop 
ko�  e met een lekker gebakje of een 
vlotte lunch. Maar ook een diner, ver-
gadering of catering, kunnen wij voor 
u verzorgen.
Tevens is het mogelijk om gebruik 
te maken van de broodjesservice; 
als u voor 11.00 uur bestelt, zullen 
de broodjes voor 12.30 uur bezorgd 
worden. 
Dit kan alleen in de omgeving van 
Overloon.
In het seizoen van de asperge hebben 
we een extra kaart met verschillende 
heerlijke aspergegerechten en com-
plete menu’s. Daar serveren we graag 
een passende wijn uit de Alsace bij. 
Om u al vast een idee te geven, krijgt 
u een recept van ons. Probeer het zelf 
of kom er in Overloon van genieten.

Zo ziet u wel, er is heel wat mogelijk.

Wij hopen u regelmatig e� e te zien!
Friso & Kim Pingen

Brasserie e� e Overloon
14 oktoberplein 6b
5825 CC  Overloon

0478 640306
www.e� e-overloon.nl
mail@e� e-overloon.nl

ASPERGE SOEPJE 
250  gr asperge kookvocht
250 gr slagroom
2     el crème fraiche
200 gr asperge stukjes
Breng alle ingrediënten aan de kook en laat dit 10 minuten rustig trekken, 
draai alles door een passévite , als u de soep iets dikker wilt hebben, kunt 
u deze bij binden met bv roux korrels. Als garnituur doen we in het glaasje 
enkele gare asperge stukjes, wat gesneden bieslook, hierop de soep 
schenken en boven op het glaasje een spiesje met scampie leggen .

ASPERGE TRADITIONEEL 
Neem 4 afgekookte asperges, vier roosjes ham en 2 gekookte eitjes, 
verwarm deze en dresseer deze zoals op de foto. Napeer deze met wat 
schuimige aspergesaus of wat soep.

SMAKELIJK ETEN
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De Feesterij
Van een intiem familiediner tot een grootse bruiloft, het is allemaal 
mogelijk in de Feesterij. Eten & drinken kan bij de Grote Waaij zo 
uitgebreid als u wilt. De Feesterij beschikt over 2 zalen: de Tiend-
schuur (300 pers.) en de huiskamer (125 pers.) De Tiendschuur 
is bij uitstek de locatie voor bruiloften, groepsarrangementen, 
zakelijke bijeenkomsten, personeelsfeesten, een diner-dansant, 
exposities en andere evenementen. Ook kunt u met gezeldschap-
pen plaats nemen op de beschutte binnenplaats, een terras waar 
u in de zomer en wintermaanden aangenaam kunt vertoeven.

B & B De Gasterij
Gasterij “de Grote Waaij” is onderdeel van Feesterij “de Grote 
Waaij”. De 9 gastenkamers zijn gelegen op de eerste etage van 
het voorhuis van onze Frankische Boerehoeve bereikbaar via een 
brede nostalgische trap. De sfeervol ingericht kamers zijn van alle 
moderne gemakken voorzien. En na een goede nachtrust wordt 
u een uitgebreid Limburgs ontbijt in onze tuinkamer geserveerd. 
Voor lunch en diner zijn in de directe omgeving van de Gasterij 
diverse restaurants. Kijk voor de vele mogelijkheden en arrange-
menten op onze site: www.degrotewaaij.nl. De gehele B&B is 
rookvrij.

Een vleugje Bourgondisch leven, een toe� e
 Hollandse nuchterheid een warme scheut 

Limburgse Gastvrijheid......

Kevelaarsedijk 1
5855 GC Well 
0478 50 16 41
06 133 85 877
www.degrotewaaij.nl

Wat zullen we 
           erbij drinken?

Kijk op onze site!
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Restaurant Carte Blanche
Kapelstraat 34a
5447 AB  Rijkevoort
0485 37 26 98
06 415 38 004
www.carteblancherijkevoort.nl

Laat uw smaakpapillen verrassen tijdens een tour door de culinaire 
wereld, met af en toe spannende combinaties. Martijn en Ruud maken 
iedere week opnieuw een ontdekkingsreis naar Rungis, ten zuidoosten 
van Parijs, waar ze hun vaste – en soms nieuwe - leveranciers van hun 
producten persoonlijk de hand schudden. Hier halen zij de lekkerste, 
meest verse en unieke producten. Vis, vlees, groenten en fruit van een 
ongeloo� ijk hoge kwaliteit. Zij doen de naam van het restaurant eer aan 
door iedere week met een nieuw, nog ongebruikt menu te komen. Dit 
menu wordt als verrassing geserveerd en bestaat enkel uit de meest 
verse producten.
Restaurant Carte Blanche wordt gerund door Martijn ten Brinke, chef-
kok en Ruud Westerveld, gastheer. En een carte blanche kunt u ze zeker 
geven. Martijn is gespecialiseerd kok en studeerde  aan de Cas Spijkers 
Academie. Hij heeft vanaf jonge leeftijd in verschillende bedrijven inspi-
ratie en ervaring opgedaan. Hij heeft zijn eigen stijl ontwikkeld en wil u 
daarvan laten genieten. Ruud studeerde bedrijfsmanagement in Tilburg. 
Hij zorgt voor de bedrijfsvoering en is uw gastheer.
De beste ingrediënten aan de top, met een perfecte bereiding en pre-
sentatie. Wordt het een 3, 4, 5 of 6-gangendiner of zelfs een proeverij van 
verschillende ver� jnde gerechtjes met zowel bekende als verrassende 
smaken? Bijzondere combinaties met verrassingen in textuur, worden 
niet enkel vergezeld met alleen bijpassende wijnen maar ook port, sher-
ry‘s en cocktails.
Tijdens uw diner wordt u door de chef persoonlijk voorzien van informa-
tie en uitleg over de producten en uw gerecht.
 
Bent u klaar voor een culinaire beleving?
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Hans is een horecaman in hart en nieren. Hij zit al 35 jaar in 
het vak. Als Chef-kok was hij werkzaam bij diverse gerenom-
meerde restaurants. Hij heeft een eigen hotel/restaurant 
gehad in Frankrijk maar sinds een paar jaar heeft hij weer 
Nederlandse bodem onder zijn voeten. Hij en de Arnhemse 
Lineke, een op en top gastvrouw, zagen een restaurant in 
een oude boerderij wel zitten. Ze zijn allebei gek van het 
buitengebied en bovendien komt Lineke van een boerderij. 
Het gebied ten zuiden van Nijmegen is dan ook een prachtig 
gebied om te wonen, gasten te ontvangen en heerlijk voor 
ze te koken.
De naam op de gevel heeft alles te maken met de geschiede-
nis van het pand en haar vroegere eigenaren. De boerderij 
is in 1938 gebouwd door de familie Thissen en zij stonden 
ook bekend als De Petjes. Er werd gekozen voor de Franse 
naam La Casquette (spreek uit: La Kasket) wat de pet bete-
kent. De basis van de keuken is Frans met een mediterrane 
inslag. Naast het echtpaar is er een vast team werkzaam in 
het restaurant. Het zeer smaakvol ingericht restaurant is niet 
alleen geopend voor diners, maar ook voor een kop koffie 
met gebak of een goed glas wijn en handgemaakte hapjes. 
Gezellig op zondagmiddag bij het knapperende haardvuur 
of heerlijk op het ruime terras. Doordeweeks kunnen be-
drijven er prima terecht voor presentaties, vergaderingen en 
de zakenlunch. Voor bruiloftsfeesten en partijen is het niet 

alleen een geschikte locatie, ze zullen er al het mogelijke aan 
doen om aan de wensen van u als gast te voldoen.

De royale menukaart, die er keurig uitziet, met ook enkele 
vegetarische gerechten wisselt met de seizoenen mee. 
Echte pluspunten van de kaart zijn dat er bij elk gerecht een 
wijntip staat en bij de gerechten worden de lokale produc-
ten vermeld, zoals Milsbeekse aardbeien en Betuwse kersen. 
Ook de wijnkaart mag er zijn met voor elk wat wils en wijnen 
uit alle werelddelen. Nu in het voorjaar staan die heerlijke 
asperges op de kaart en de Chef zet u smakelijke creaties 
voor. Naast de kaart kunnen gasten zich door de kok laten 
verrassen met een speciaal menu dat niet op de kaart staat. 
Voor de verrassingsmenu’s worden speciale producten in-
gekocht. Er wordt altijd gewerkt met dagverse seizoens- en 
streekproducten. 

Restaurant La Casquette 
Rijksweg 14 Milsbeek 
dagelijks (behalve dinsdag) 
geopend van 11.00 –23.00 uur 
0485 – 542400

Aan de Rijksweg tussen Nijmegen en Venlo in Milsbeek 
ligt restaurant La Casquette waar chef-kok Hans Drost 
en  gastvrouw Lineke van Schooten u graag culinair 
verwennen. Culinair genieten met seizoen- en streek-
producten.
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www.lacasquette.nl

DAG VERSE

AANVOER

culinair, feestelijk en zakelijk   Alles onder een pet !
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MUSEUM “DE LOCHT” MELDERSLO
STREEKMUSEUM, NATIONAAL ASPERGE- EN 

CHAMPIGNONMUSEUM
Koppertweg 5, 5962 AL Melderslo (N-Limburg)  

 tel 077 3987320 / www.museumdelocht.nl

Op zondag 28 april staat de asperge, het witte goud, de 
koningin van de groente weer centraal in het Nationaal 
Aspergemuseum De Locht in Melderslo (N-Limburg)

Omlijst door muziek is er die dag een groot aantal activiteiten 
rond de asperge. Zo is er een culinair preuvenement 
met aantrekkelijk geprijsde asperge-gerechten van 
topkoks en een gratis proeverij van aspergesnacks. 
Het wijnmakersgilde Dionysos  laat u passende wijnen 
proeven en een aspergekweker demonstreert het wassen, 
sorteren en veilingklaar maken van het witte goud. 
Bezoekers, die een keer asperges willen steken, kunnen 
dat doen onder deskundige begeleiding op het eigen 
aspergeveldje en in het aspergemuseum kunnen zij aan 
de hand van een � lm en de tentoongestelde machines 
het hele proces van poten tot oogsten rustig bekijken.
Uiteraard kunnen bezoekers ook dagverse asperges 
kopen. Dit keer kan dat ook zittend in de authentieke 
veilingbanken met een originele veilingklok. Er is 
aandacht voor de asperge in de schilderkunst en het  
nieuwe aspergemuseum in aanbouw is te bezichtigen. 
Voor kinderen zijn er diverse speciale activiteiten. Zij 
mogen b.v. een eigen broodje kneden, vorm geven en 
laten bakken in de authentieke bakoven van het museum.
Museum de Locht is open van 11.00 tot 17.00 uur en de 
demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Wilt u meer weten over komende activiteiten in De Locht 
raadpleeg dan www.museumdelocht.nl

www.neessen.nl

Vliegertsdijk 8 | 5985 PD Grashoek, Holland
Tel + 31(0)77 307 10 11 | Fax + 31(0)77 307 78 55

Mob. P: + 31 (0)6 53862453 | Mob. J:  31 (0)6 51262639
E-mail info@neessen.nl | www.neessen.nl

Uw succesvolle 
aardbeien/aspergeteelt

start bij Neessen
aardbeien/aspergeteelt

Peter Neessen sr.Peter Neessen jr. Johan Neessen

aardbeiplanten

Wachtbedplanten, trayplanten, A en A+ frigoplanten, 
verse planten en stekplanten. 
Ook SE en EE uitgangsmateriaal.

Sonata • Figaro • Rumba • Salsa
Elsanta • Darselect en meer

Herkolim • Avalim • Cumulus
Backlim • Gijnlim • Grolim • Xenolim

aspergeplanten
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Het is inmiddels ook wel tot Business-land doorgedrongen 
dat rondom het zo sfeervolle terras aan het Past. Vullinghs-
plein twee prachtige restaurants de behoefte van zowel de 
particulier als die van de zakelijke markt invullen. Het is ”in  de 

Witte Dame” gelukt 
om met één team 
toch een breed 
en  zeer gevarieerd 
publiek zo goed 
mogelijk te dienen. 
“Als onderneming   
in het centrum van 
Grubbenvorst wil-
len wij ook echt 
tussen de gemeen-
schap staan.   Niet 

voor niets hebben wij goede contacten met het vereni-
gingsleven in het dorp, want ook hier geldt dat je niks alleen 
kunt.”

”In   de Witte Dame” wil bij voorkeur niet als standaard te 
boek staan en speelt graag ”op maat” in op de behoefte 
van de gast. “Je moet met de gast willen meegroeien, want 
als je standaard blijft, dan 
word je niks.” is het credo 
in Grubbenvorst.

Het veelal jonge team 
van zeer betrokken me-
dewerkers wordt steeds 
opnieuw weer uitgedaagd  
in de 3 verschillende stij-
len van het Steakhouse, de Brasserie en het grote terras. “Het 
blijft een geweldige uitdaging deze gevarieerde mix op een 
zo soepel mogelijke manier te blijven aanbieden. De ligging, 
de ambiance en de uitstraling van deze locatie bieden de 
basis om vele gasten te laten genieten.”

Het bijzonder jonge keukenteam speelt 
een belangrijke rol in deze permanente uit-
daging. Ongeveer elke 8 weken wordt een 
nieuwe menukaart gepresenteerd in de 
brasserie: ”Zo willen wij onze regelmatige 
zakenrelaties blijven boeien.” Natuurlijk vol-
gen wij hierin de seizoenen. Ook wordt de 
menukaart altijd vertaald in het Engels en 
het Duits. 

Kortom alle voorwaarden zijn aanwezig 
om ook eens Grubbenvorst aan te doen voor uw lunch, 
diner, bedrijfsfeest of jubileum, kerst- en nieuwjaarsborrel, 
vergaderingen en ko�  etafels. Voor deze gelegenheden 
heeft in de Witte Dame drie prachtige locaties beschikbaar.

Het team van ”in de Witte Dame” heet u van harte welkom in 
het epicentrum van de aspergeteelt: Grubbenvorst.

Brasserie ‘In de Witte Dame’
Past. Vullinghsplein 14

5971 CB  Grubbenvorst
077-3278051

info@indewittedame.nl

DAG VERSE

AANVOER

www.indewittedame.nl

Café ‘t Stammineke

Wanneer je het centrum van Grubbenvorst binnenrijdt, 
valt op dat er veel “röring” is in dit mooie maasdorp. 
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Natuurlijk zijn we altijd opzoek naar nieuwe 
ideeën met asperges en recepten. Een goed idee 

wordt altijd beloond. Insturen naar:
studio@special-magazine.nl

Weet jij wat je ziet op deze foto’s ?
Vertel  ons waar de foto’s bij horen en 
maak kans op:
-  lunch-cheque van Brienen aan de maas  
- wijnpakket van Wijnmaat.nl
- kookworkshop voor 2 personen in de 
   keuken van het Aspergemagazine

Stuur je oplossing voor 15 juni, dus 9 namen 
naar:  studio@special-magazine.nl
De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Succes!

-MAGAZ
INESpecial

Lunch Cheque

Datum: 

Deze cheque is goed voor een zondagmiddag lunch,

voor twee personen bij Restaurant Brienen aan de 

Maas, in Well. Deze bon is 6 maanden geldig.

Met dank voor uw bijdrage aan het Asperge-Magazine

Grotestraat 11, 5855 AK  Well, Tel. 0478 50 19 67

Special-Magazine is een produktie van Reclame & Fotografie Ferry Vloet

Win een Lunchcheque,wijnpakket
of kookworkshop

Wat zullen we 
           erbij drinken?

Kijk op onze site!
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Zeesweg 26
5975 PP  Sevenum

06 52 09 32 08
Openingstijden do-vrij-zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur

www.passievoorvis.nl
Palingkwekerij - Rokerij - Proeverij - Winkel - Restaurant

Houtstraat 49-51
6511 JL Nijmegen

024 360 53 81

www.zusenzokeukengerei.nl
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Limburgse asperges met dille, rosbief 
en gebakken krieltjes 

2 kg asperges
800 g geschrapte krielaardappeltjes
3 el vloeibare margarine 
1 Knorr Bouillonketeltje Groenten
2 zakjes Knorr Saus voor Asperges (40 g)
4 el fijngehakte dille + 4 takjes
200 g rosbief

Bereiding
Schil de asperges en snijd het onderste 
harde stukje (1-3 cm) eraf. Kook ze tot 
ze gaar zijn (ca. 15 minuten, afhankelijk 
van de dikte). Haal ze uit het water en 
laat ze goed uitlekken.

Was de krieltjes. Zet ze op in koud wa-
ter, breng ze aan de kook en laat ze 5 
minuten koken. Giet af en dep ze af met 
keukenpapier.

Verhit de margarine in een grote 
koekenpan en bak de krieltjes hierin 
10 minuten op een matig vuur, schep 
geregeld om. Voeg het bouillonketeltje 
toe, laat het smelten en schep de aar-
dappeltjes om. 

Maak de saus volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Roer de fijngehakte 
dille erdoor.

Verdeel de rosbief over 4 warme bor-
den en bestrooi de rosbief met wat 
peper. Schep de krieltjes erbij, leg de 
asperges ernaast, schep de saus erover 
en leg er een takje dille op of pluk het 
groen los en strooi het erover.

Tip: Vervang de dille door bieslook of 
kervel.

Hartige aspergetaart met cherry-
tomaatjes, lente-uitjes en pijnboom-
pitjes

500 g asperges
200 g cherry tomaatjes
1 bos lente-uitjes

1 zakje Knorr Saus voor Asperges (40 g)
1 pakje deeg voor hartige taart
3 eieren
100 g geraspte jong belegen kaas 
4 el pijnboompitjes
Extra: ovenbakplaat bedekt met bakpa-
pier

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°C. 

Schil de asperges en snijd het onderste 
harde stukje (1-3 cm) eraf. Kook ze tot 
ze beetgaar zijn (ca. 15 minuten, afhan-
kelijk van de dikte). Haal ze uit het wa-
ter en laat ze goed uitlekken.

Halveer de tomaatjes. Snijd de lente-
uitjes in smalle ringen.  

Maak de saus volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Draai het vuur uit. 
Laat even staan. 

Bedek het bakpapier op de ovenbak-
plaat met de plakjes deeg, laat ze een 
beetje overlappen en druk de randen 
van de deegplakjes stevig op elkaar. 
Vouw de randen 1 cm om. Prik met een 
vork gaatjes in de hele deegbodem. 

Klop de eieren door de iets afgekoelde 
aspergesaus en voeg de lente-uitjes en 
kaas toe. Leg de asperges en tomaatjes 
op de deegbodem. Verdeel de saus 
over het deeg, strooi de pijnboompitjes 
erover en druk ze er een beetje in. 

Bak de taart in de hete oven in ca. 25 
minuten gaar. 

Snijd de aspergetaart in stukken en ver-
deel ze over 4 borden.

Tip: Maak de taart eventueel met een 
combinatie van groene en witte as-
perges. Dat ziet er leuk uit en is ook erg 
lekker. Groene asperges hoeven niet 
geschild te worden.

Asperge-visschoteltje met puree van 
aardappelen en lente-uitjes

1 kg (nieuwe) aardappelen
1 kg asperges
2 zakjes Knorr Saus voor Asperges (40 g)
1 bosje lente-uitjes
500 g stevige visfilet (bijv. tilapia of 
zalm)
4 el fijngehakte peterselie
Extra: Ovenschaal van ca. 2 l inhoud, 
ingevet

Bereiding
Verwarm de oven voor op 220°C. 

Was de aardappelen. Kook ze met schil 
in een laagje water gaar (ca. 20 mi-
nuten). Giet de aardappelen daarna af. 

Schil de asperges en snijd het onder-
ste harde stukje (1-3 cm) er vanaf. Snijd 
ze elk in 5 stukken. Kook ze tot ze gaar 
zijn (ca. 15 minuten, afhankelijk van de 
dikte). Haal ze uit het water en laat ze 
goed uitlekken.

Maak in de tussentijd de saus voor as-
perges volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. 

Snijd de lente-uitjes in smalle ringen. 
Snijd de vis in stukjes.

Stamp de aardappelen (met schil) fijn. 
Klop er ¼ van de aspergesaus door. 
Voeg de helft van de lente-ui ringetjes 
toe. Breng op smaak met peper en zout. 

Meng de asperges in de ovenvaste 
schaal met de vis en wat peper. Schep 
de rest van de saus, de rest van de 
lente-uitjes en de peterselie erdoor. 
Dek de schaal af met de puree. Zet de 
schaal boven in de oven en laat het ge-
recht gaar worden, ca. 35 minuten.

Variatie: De vis kun je vervangen door 
stukjes gerookte kip.
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In het afgelopen jaar opende Restaurant Bijties, in Wanroij, 
zijn deuren en nog elke week zien Bertil Jonkerman en Thijs 
Robben, koks en eigenaren, hun restaurant completer en 
daardoor ook beter worden. Zij proberen zich dan ook te 
onderscheiden van andere restaurants door u als gast te 
ontvangen met;  

Gemoedelijke gastvrijheid

Niet de eigenaren van een Restaurant bepalen wat de 
gasten moeten eten, maar dat bepalen de gasten zelf. “In 
principe zeggen wij nooit Nee op vragen, mits dit mogelijk 
is en binnen de � loso� e van ons werken past.” Niet alleen 
de kwaliteit van het eten moet goed zijn, maar ook de be-
diening is daarbij van wezenlijk belang. Zij kunnen u alles 
vertellen over de smakelijke gerechten, bieren en wijnen 
die zij voor u zorgvuldig uitgezocht hebben.

Eerlijk en echt eten

Restaurant Bijties geeft dat echte brasseriegevoel, mak-
kelijk en zeker niet overdreven.  De gerechten staan in 
het teken van de producten zonder onnodige poespas en 
smaakexplosies. Bertil en Thijs koken met volledig respect 
voor het product zelf. Ze koken vanaf de basis al met verse 
producten en dat proeft u.  Een streekproduct, seizoenge-
bonden als de asperge wordt hier met grote zorg verwerkt 
tot heerlijke gerechten.

Zeer divers

Iedere drie maanden wisselt de menukaart. Door deze wis-
seling is het mogelijk om met verse seizoensproducten en 
respect voor de natuur te werken. Buiten de kaart om zijn 
er ook zeer veel mogelijkheden. Van een enkel hoofdge-
recht tot een volledig verrassingsmenu inclusief een 
wijnarrangement. Maar ook als u van een smakelijke en 
eenvoudige saté of liever de uitdaging van een surf en turf 
aangaat, alles is mogelijk bij Restaurant Bijties

Sfeervol

Het gemoedelijke en warme brasseriegevoel dat het res-
taurant uitstraalt, moet ervoor zorgen dat u het restaurant 
omarmt en dat u zich er thuis voelt. Door veel kaarslicht, 
een mooie indeling van het restaurant en de juiste achter-
grondmuziek, hebben zij dit bereikt.  

Restaurant Bijties is van dinsdag tot zondag geopend voor 
zowel de lunch als het diner. Voor meer informatie kunt u 
 kijken op onze website www.bijties.nl of ons volgen op Fa-
cebook.

Bij Ties
Kerkplein 5
5446 AX  Wanroij
0485 47 10 67

www.bijties.nl DAG VERSE

AANVOER
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Ontdek ‘t in Sint Hubert

www.verlinden.tv
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