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THE LANDROP TIMES
Landrop B&B zet
Ploughman’s lunch
op de kaart
hoogeloon – Met een klein
gezelschap genieten van een
lunch met streekproducten in
een rustige omgeving. Dat kan
vanaf dit voorjaar bij Landrop
bed and breakfast in Hoogeloon. De lunch die wordt samengesteld staat ook wel bekend
als de Ploughman’s lunch, een
traditie die uit Engeland is komen overwaaien. Een Ploughman’s lunch wordt gekenmerkt
door een aantal vaste ingrediënten: frisse groene salade,
een paar plakken kaas en ham,
fruit van het seizoen, chutney
of pickles en natuurlijk een
ﬂink stuk vers landbrood.
Perfecte locatie
The Ploughman’s lunch is in

Nederland nog nauwelijks bekend. Anne-Marie van Wijngaarden en Wil van den Berk
willen daar graag verandering
in brengen. De tuin van hun
bed and breakfast in Hoogeloon zien zij daarbij als een
perfecte locatie. Anne-Marie
en Wil maakten voor het eerst
kennis met de Ploughman’s
lunch tijdens – hoe kan het ook
anders – hun vakantie in Engeland. “We vonden het allebei
iets bijzonders”, vertelt Wil
enthousiast. “Het leek ons

RESERVEER NU!
Van mei tot september wordt de Ploughman’s lunch en
High Tea geserveerd bij Landrop bed and breakfast.
Voor de exacte data kijkt u op de website www.landrop.nl
U kunt ook telefonisch reserveren: 0497 385468

direct een leuk idee om een
Ploughman’s lunch samen te
stellen met eigen streekproducten.” Terug in Nederland
bleek het begrip Ploughman’s
lunch nauwelijks bekend te
zijn. “De high tea is in Engeland een begrip”, zegt AnneMarie. “En inmiddels ook in
Nederland. Maar de Ploughman’s lunch wordt hier nog
nauwelijks geserveerd, dus wij
willen hem in Nederland echt
op de kaart zetten.”
Streekproducten
Bij de Ploughman’s lunch van
Landrop bed and breakfast
zullen de streekproducten niet
ontbreken. Anne-Marie somt
op wat ze zoal in huis hebben:

“Boerenkazen uit Hoogeloon,
Kempenham uit Bladel, ambachtelijke vleeswaren van de
plaatselijke slager en kweeperengelei en chutneys uit eigen
keuken. Bij de Ploughman’s
lunch wordt traditiegetrouw
cider geschonken. Bij ons kan
men kiezen voor lokaal bier,
kofﬁe, thee, boerenmelk, karnemelk of fris.”
Iedereen welkom
Landrop bed and breakfast is
gevestigd in een fraaie Kempische langgevelboerderij aan de
Landrop in Hoogeloon. Het is
een ideale uitvalsbasis bij een
ﬁets- of wandeltocht door de
Kempen. Bezoekers wanen zich
een klein beetje in Engeland,
door de sfeervolle inrichting in
landelijke Engelse stijl. Iedereen kan nu in een ongedwongen sfeer komen kennismaken
met de Ploughman’s lunch,
want de tuin van Landrop bed
and breakfast is bij mooi weer
ook zondags geopend van 11.00
tot 16.00 uur. “Het is wel makkelijk als men van te voren
even reserveert, zo is men verzekerd van een plaatsje”, aldus
Wil van den Berk. Voor de
actuele data kunt u kijken op
de website www.landrop.nl
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COLUMN
Anne-Marie van
Wijngaarden

I

k kan me nog goed herinneren dat ik samen met
mijn man Wil terugkeerde
van een reis door Engeland.
We zaten in de auto en we
praatten wat over de verbouwplannen van ons huis.
Een favoriet onderwerp, want
ik kon geen genoeg krijgen van
het bedenken van plannen, het
schuren, timmeren en schilderen en natuurlijk het inrichten
van de kamers. Maar we hadden nog één project, waar we
de hele tijd tegenaan hikten:
het stalgedeelte van de boerderij. En geloof het of niet: het
toeval wil dat Wil en ik op
hetzélfde moment, tijdens die
terugreis, elkaar aankeken en
zeiden: “We maken er een bed
and breakfast van!” Wat een
geweldig idee, en zo geschiedde.
Het plan was er. Na twee jaar
schuren, timmeren, schilderen
en inrichten was het eindelijk
af, de eerste gasten konden
komen. En die kwamen. Inmiddels kunnen we tevreden
stellen dat onze ingeving een
goede was. De gasten die we
mogen ontvangen zijn unaniem positief over onze bed
and breakfast, wat voor ons
natuurlijk weer een bemoedigend compliment is. We hebben daarom besloten om er
nóg een kamer bij te maken.
De plannen zijn al gemaakt,
maar het werk begint weer
van voor af aan: schuren, timmeren, schilderen en inrichten.
Heerlijk werk!

The Ploughman’s lunch:
een begrip in Engeland
De Ploughman’s lunch is een
begrip in Engeland. In vrijwel
elke pub kan men ‘a ploughman’s’ bestellen. Zo’n smakelijke dis bestaat dan meestal
uit een stuk Cheddarkaas of
Stilton, pickles, groene salade,
boter en een knapperige homp
brood. Vaak wordt daar nog bij
geserveerd een halve groene
appel, selderie, paté, aardappelchips en een half gekookt ei.
Oorspronkelijk was de Plou-

ghman’s lunch bedoeld als
middagmaaltijd voor de ploegman op het land. In een mandje werd al het eten naar het
land gebracht, waar de landarbeiders hun werk deden. Vaak
werd de maaltijd begeleid met
cider of bier. Al in 1837 wordt
in geschriften melding gemaakt van de Ploughman’s
lunch. Maar ook in Nederland
kende men vroeger de eigen
variant van de Plougman’s

Een Ploughman’s lunch, ca. 1880.

Lunch. Hier werden kinderen
vroeger op pad gestuurd om
een pakketje eten te gaan brengen naar de mannen op het
land, bereid door de vrouw des
huizes. Men sprak niet van
‘lunchen’, maar ‘schaften’. Wat
men vroeger at in deze streek
was bijvoorbeeld bloedworst
en balkenbrij, eigengemaakte
kaas en brood met roomboter.

Knapperige
groenten
Ambachtelijke
beenham
Kweeperengelei
of chutney
Bloedworst
of paté

Kempenham

Fruit van
het seizoen

Boerenbrood

Brabants worstenbrood met gesmolten
boerenkaas

Diverse
boerenkazen

Ook uw zakelijke lunch bij Landrop bed and breakfast
Wat dacht u van een Ploughman’s lunch voor uw zakenrelaties? In de landelijke sfeer
treft u de ideale setting om in
beslotenheid te converseren of
te vergaderen. Of te brainstormen! Want wat inspireert meer
dan frisse buitenlucht? Daarom
wordt de Ploughman’s lunch
geserveerd op alle doordeweekse dagen. Mochten de weers-

omstandigheden tegenvallen,
dan biedt de tuinkamer mogelijkheden, aan de gedekte tafel
is ruimte voor acht personen.
Reserveren is gewenst, neem
even contact op om uw wensen
te bespreken. Wilt u eerst een
keer kennismaken met de Ploughman’s lunch? Dat kan in de
lente en zomer elke zondag bij
mooi weer. De tuin is dan ge-

opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor de actuele data kijkt u
op de website www.landrop.nl
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Landrop bed and breakfast een rustpunt in de Kempen
Wat is er ﬁjner dan er eens even
lekker tussenuit gaan? Precies:
een weekendje ertussenuit in
luxe! Jezelf onderdompelen in
een warme sfeer van gemoedelijkheid en comfort. Genieten
van de rust en ruimte, wandelend door de bossen en ﬁetsend over de heide. Bij Landrop bed and breakfast vindt
men deze sfeer, aan de rand

van Hoogeloon, gelegen in een
zeer fraai gebied van heide- en
boslandschappen. Hoogeloon
ligt in het hart van de Kempen,
een streek die bekend staat om
de vele legendes en streekverhalen, prachtige kunstwerken,
archeologische vondsten uit
de steentijd en bijzondere natuurgebieden. Niet voor niets
dus, dat vele toeristen uit Ne-
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derland en daarbuiten de weg
hebben gevonden naar de
Kempen als vakantiebestemming. Landrop bed and breakfast is gevestigd in een oude
woonboerderij. Er zijn twee
luxe kamers met eigen badkamer voorzien van ligbad en
toilet. De kamers zijn ingericht in Engelse landelijke stijl
en zijn voorzien van TV- en internetaansluiting. U geniet een
hoge mate van privacy, de kamers hebben een eigen ingang.
Op het perceel is een privéparkeerplaats aanwezig. Het
ontbijt bestaat uit verse streek-

producten en wordt geserveerd
in de tuinkamer of buiten op
één van de terrasjes. AnneMarie, Wil en Charlotte heten
u graag welkom!
Landrop bed and breakfast
is aangesloten bij

www.ﬁetsenmetstreken.nl

WEERSVERWACHTING
Bij voorkeur wordt de Ploughman’s lunch natuurlijk
buiten geserveerd. Het zonnige terras, dat een mooi uitkijkje
biedt over de tuin en het grazend vee in de verte, is een ideale
plek om in alle rust en stilte te genieten van de lunch.
Mochten de weersverwachtingen tegenvallen, dan kan er
worden uitgeweken naar de tuinkamer. Deze ruimte biedt
eveneens een mooi uitzicht op de tuin.
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Voor elke gelegenheid
een feestelijke taart
Charlotte van de Ven heeft van
haar hobby haar beroep gemaakt: taarten bakken. Begin
dit jaar startte ze haar eigen
onderneming Zoet!! Ze bakt
speciale feesttaarten, voor bijvoorbeeld bruiloften, kinderfeestjes, verjaardagen en recepties. Daarnaast verzorgt ze
complete high teas, met allerlei zoetigheden volgens Engels

recept. Charlotte stond als
jong meisje al in de keuken.
“Cake bakken was mijn favoriete bezigheid”, herinnert ze
zich. “Als ’s ochtends iedereen
nog sliep, sloop ik zachtjes
naar beneden en bakte een
cake.” Charlotte kreeg steeds
meer handigheid in het bakken van taarten en deed werkervaring op bij Hotel Des Indes
in Den Haag. Na het behalen

van haar diploma aan de Rooi
Pannen rolde ze als vanzelf in
haar vak. “Ik werd steeds vaker
gevraagd om een taart te bakken voor een of andere gelegenheid, zo is eigenlijk het
idee ontstaan om Zoet!! op te
richten”, aldus Charlotte. De
kleurige taarten van Charlotte
zijn gemaakt van zacht biscuitdeeg en fraai gedecoreerd
met fondant, heerlijke vullingen en eventueel vers fruit.
“Kinderen zijn er dol op”, weet
Charlotte, “maar ook volwassenen weten de combinatie
van zachte cake met een knapperige buitenkant te waarderen.” Naast taarten maakt
Charlotte ook cupcakes. Op
haar website kan men het assortiment bekijken, alle taarten worden geleverd op bestelling. Overigens is het ook
mogelijk om een persoonlijke
taart te bestellen. “Die decoreer ik dan bijvoorbeeld met de
naam en de kenmerken van de
persoon waarvoor de taart bestemd is”, legt Charlotte uit.
“Zo heb ik al een keer een ge-
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kleurde bruidstaart gemaakt
en verschillende babytaarten.”
De high teas van Zoet!! kan
men zowel bestellen op locatie
als bij Charlotte thuis. Het toeval wil namelijk dat haar ouders genoeg ruimte hebben...
bij Landrop bed and breakfast.
Zo zie je maar, het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Charlotte is maar wat blij met deze
beschikbaarheid. “De ruimte
is er, de tuinkamer van de bed
and breakfast is de ideale setting voor een gezellige viergangen high tea. De Engelse
sfeer, de warme kleuren van
het interieur, het knapperend
haardvuur, het is gewoon helemaal af ”, zo besluit Charlotte.

Kennismaken met
de Ploughman’s lunch of
High Tea? Kom langs bij
één van de open zondagen
van mei tot september!

COLOFON
The Landrop Times is een uitgave
van Landrop bed and breakfast

High Tea’s, gedecoreerde taarten, cupcakes en meer...
Landrop 3 • 5528 NA Hoogeloon • 06 46371444 • zoetwithlove@gmail.com

www.zoetwithlove.nl

Contact
Anne-Marie van Wijngaarden
Landrop 3, 5528 NA Hoogeloon
0497 38 5468 06 4177 8500
info@landrop.nl www.landrop.nl

