
 
 

Secretariaat SVTM 
06-51763362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer-activiteit-2017, 30 juni 

 

 

 

 

Verslag van ons bezoek aan het EKWC,  

bakkerij ‘bij Robèrt’ én koffiebranderij Rozema & van Schijndel, 

op 30 juni 2017 
 

Rond de klok van elven wandelen de eerste vrienden bij 

Rozema & van Schijndel binnen. De koffie is letterlijk in 

de maak. De branders maken van de groene exotische 

boon een heerlijk aromatische bruine koffieboon. Met 

een passievol verhaal van de heer Jorg van Schijndel 

krijgt de koffie een extra dimensie. 

 

Wat het heerlijk kopje koffie ook op een subtiele manier 

doet, is de vriendengroep in tweeën splitsen. Één groep 

die de ontvangstruimte annex koffiebranderij verruilt 

voor een bezoek met rondleiding ‘bij Robèrt’, de andere 

groep gaat linksaf naar de kunstzinnige en creatieve  

omgeving van het Europees Keramisch WerkCentrum. 

 

Robèrt zelf is gelukkig in huis en dat betekent een royale 

uiteenzetting over het verleden, heden en toekomst van 

de bakkerij. De Brabantse gezelligheid zit verweven in 

zijn verhaal. In de bakkerij van Robèrt, gevestigd in de 

stoere en industriële setting van de voormalige 

leerfabriek in Oisterwijk, staat kwaliteit hoog in het 

vaandel. Ambachtelijke broden, patisserie en 

chocoladeproducten: alles wordt zo duurzaam mogelijk 

gemaakt van alleen de beste ingrediënten.  
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Ad van Lieshout verzorgt op een gepassioneerde manier de 

rondleiding in het EKWC. Sundaymorning@ekwc, zoals het centrum 

volledig heet, opereert als een artist-in-residence centre en als een 

centre of excellence. Het doel is om de ontwikkeling van 

keramische kunst, design en architectuur te promoten. Alle 

facetten van zowel het creatie-proces als de vervaardiging van de 

kunstzinnige keramische producten krijgen aandacht tijdens de 

rondleiding. 

 

Hongerig maar voldaan 

schuift de EKWC-groep 

aan bij de andere 

vriendengroep in het 

sfeervolle restaurant 

‘bij Robèrt’ (voorheen Kafé van Leer). Een bourgondische 

lunch om letterlijk van te smullen staat klaar. 

 

Na de lunch is er de wisseling van rondgang. Tegen 

halfvier komen de vrienden, vermoeid maar tevreden, in 

het restaurant van ‘bij Robèrt’ nog even samen om na te 
praten. 

 

Rond halfvijf verlaten de vrienden druppelsgewijs het restaurant om met een goed gevoel huiswaarts 

te keren. Een aantal vrienden winkelt nog even ‘bij Robert’ voor een brood of een heerlijke 

versnapering of gaat nog even langs bij de koffiebranderij van Jorg van Schijndel voor een kopje 

koffie, een praatje of een pond heerlijk geurende koffiebonen. 

 

Samen met de vrienden, kijkt het bestuur terug op een geslaagde dag. Vanuit verschillende hoeken 

wordt de kreet geslaakt: ‘dit is voor herhaling vatbaar’. 
 

Voor meer foto’s van deze gezellige en leerzame dag, ga naar onze website (hyperlink partitie 

website). 

 

Met sympathieke groet, 

namens het bestuur, 

Joep Janssen 

Secretaris 

 

    


