
Sinds de oprichting
van de bakkerij in 1824
is het familiebedrijf
telkens overgedragen
van vader op zoon.
Ruben Meinders vormt
samen met zijn vrouw
Hester de negende
generatie.

Brood en banket
bakken zit de bakkers
van Meinders in de
genen en inmiddels zijn
er winkels in Rijssen,
Markelo, Wierden,
Almelo en Goor.
Meinders is sinds 1970
Erkend Gildelid van

het Echte Bakkersgilde.
Ruben en Hester zijn
blij dat het bedrijf al 50
jaar bij dit Gilde mag
horen want niet iedere
bakker kan zich hierbij
aansluiten. Er is een
flinke dosis passie voor
het vak nodig en er
moet voldaan worden
aan strenge eisen.

Ook legt Meinders
een proeve van
bekwaamheid af en het
hele jaar door moeten
zij bewijzen dat ze
keurmerk-waardig zijn.
De gedeelde ambitie 

om steeds beter te 
worden heeft er toe 
geleid dat de bakkers van  
Meinders het lekkerste 
brood en banket bakken,  
het hele jaar rond.

Om het 50-jarig
jubileum bij het Echte
Bakkersgilde te vieren
zetten we producten
van toen en nu in het
zonnetje en organiseren
we leuke jubileumacties.

Ruben Meinders die samen met zijn vrouw
Hester de negende generatie vormt.
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WIJ VIEREN 
FEEST!

BIJNA 200 JAAR VERS GEBAKKEN 

Rijssen, Grotestraat 37, tel. (0548) 54 10 37

Almelo, De Gors 37, tel. (0546) 81 33 18 

Wierden, Marktstraat 20, tel. (0546) 57 11 31 

Markelo, Grotestraat 7, tel. (0547) 36 13 74 

Goor, Grotestraat 66, tel. (0547) 26 09 99

www.bakkermeinders.nl
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BAKKERMEINDERS.NL



4
Cherry Schnitt 

gebakjes

7 ,95

geldig van 5 t/m 10 oktober

Meinders 
Brok

5 ,95

geldig van 16 t/m 21 november

6 Vloer-
kadetten

2 ,95

geldig van 26 t/m 31 oktober

Appel 
krentenslof

5,60

geldig van 23 t/m 28 november

3 Saucijzen-
broodjes

4 ,95

geldig van 19 t/m 24 oktober

Pak boter-
koeken

3 ,95

geldig van 2 t/m 7 november

Pelmolen-
brood

5 ,95

geldig van 9 t/m 14 november

Wist je dat.. wij in 1999 het predicaat 
Hofleverancier in ontvangst hebben mogen 
nemen? Het predicaat Hofleverancier kan 
worden toegekend aan ondernemingen die 
een vooraanstaande plaats innemen in de 
regio en in de branche. De bedrijven moeten  
minimaal honderd jaar oud zijn en de 
ondernemers van onbesproken gedrag.

HOFLEVERANCIER 
SINDS 1999

Geniet van onze
jubileumacties!

Tussen 5 oktober en 28 november ontvang 
je bij jouw wekelijkse bezoek bij aankoop 
vanaf €7,50 een stempel. Heb je 8 weken 
gespaard en een volle stempelkaart? Die 
geeft recht op een gratis jubileumbrood. 
Volle stempelkaarten 
worden bij het zetten 
van de laatste stempel 
direct verzilverd en zijn 
in te leveren tot en met 28 
november 2020.

SPAAR VOOR EEN GRATIS 
JUBILEUMBROOD!

3 Jouster 
poffen

4 ,95

geldig van 15 t/m 17 oktober



TOPPERS VAN TOEN EN NUi
CHERRY SCHNITT GEBAKJES
Een gebakje van heerlijk luchtig gebakken Mos-
covisch beslag, gevuld met Opa’s boter crème van 
die met rum op smaak gemaakt is en verse jam. 
Besprenkeld met een trempeerlikeur van het huis 
op basis van likeur van Spekhorst. Afgewerkt met 
gekonfijte kersen. Ben Meinders, de opa van Ruben, 
maakte deze lekkere gebakjes voor het eerst om-
streeks 1955.

VLOERKADETTEN
De kracht van deze lekkere broodjes zit ‘m  in de ouderwetse eenvoud. 
De beste tarwebloem gecombineerd met pure vakmanschap en 
het bakken op de vloer van de oven geven deze broodjes zijn 
karakteristieke smaak. Na het rijzen worden 
de broodjes besmeerd met een dun laagje 
olie en worden ze met een steker ingedrukt 
zodat de twee delen van de kadetten 
na het bakken mooi los komen. Als 
decoratie bestrooien we de broodjes licht 
met rijstemeel.  De vloerkadetten werden 
geïntroduceerd omstreeks 1965 door 
Willebrordus Meinders, de vader van Ruben.

SAUCIJZENBROODJES
Onze saucijzenbroodjes worden gemaakt met 

roomboter bladerdeeg en zijn gevuld met 
ambachtelijk slagersgehakt uit eigen 

regio. Willebrordus Meinders stelde 
lang 
geleden een unieke kruidenmelange 
samen om het gehakt op smaak te 
brengen. We gebruiken vandaag de 

dag nog altijd dit authentieke 
familierecept. De saucijzenbroodjes 

krijgen hun glans door ze vóór het bakken 
licht met ei te bestrijken.

JOUSTER POF
De Friese roots van Hester Meinders 
zette Ruben ertoe aan deze Friese 
broodjes ook in Twente te gaan 
bakken. De Jouster pof bestaat 
uit twee plakken krentenbollen-
deeg die gevuld worden met 
een mengsel van  amandelspijs, 
bruine suiker en een beetje ei.



TOPPERS VAN TOEN EN NU I
BOTERKOEKEN
Boterkoeken gemaakt volgens de receptuur van opa Ben 
Meinders. De verhouding tussen de Roomboter, basterdsuiker 
Zeeuwse bloem en eieren maakt onze boterkoek een smeuïge 
koek die bij elke trakteergelegenheid gegarandeerd succes is!

PELMOLENBROOD
Het Pelmolenbrood ontstond in de jaren tachtig  
vanuit de gezamenlijke Rijssense bakkers om 
geld te kunnen doneren voor de restauratie van 
de Pelmolen. Het pelmolenbrood is een rond 
volkorenbrood dat een luxe vulling heeft van 
gebroken walnoten en huisgemaakte Karamel.

MEINDERS BROK
MeindersBROK is in 2018 na bijna een jaar 
proefbakken ontstaan en is de perfecte 

Speculaasbrok, al zeggen we het zelf :-) 
Pure ingrediënten waaronder onze eigen 

kruidenmelange, vakmanschap en een 
vleugje ‘geheim van de bakker’ vormen 
de basis. MeindersBROK is door de 

onafhankelijke keurmeesters van het 
Nederlands Bakkerij Centrum met 

GOUD bekroond!

APPEL KRENTENSLOF
Een verwenbrood van luxe krentendeeg gevuld met 

banketbakkersroom, partjes verse appelstukjes en een 
vleugje kaneel. Dit brood maakt het ontbijt 

of lunch tot een waar feest!


