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Voorwoord 

Voor je ligt het eerste ‘Ontdekking Magazine’. 
Ter ere van ons 15 jarig jubileum blikken 
we in dit Magazine terug op 15 fantastische 
jaren. Maar we blikken ook vooruit! Dit doen 
we samen met (oud) medewerkers, gasten en 
leveranciers. 

Ook gaan we in gesprek met de eigenaren en worden 

vragen beantwoord zoals: wat zijn de hoogtepunten 

geweest in 15 jaar De Ontdekking en wat zijn de 

belangrijkste leermomenten geweest? 

Verder nemen we je mee achter de schermen en wordt er 

een kijkje in de keuken genomen bij het maken van onze 

pannenkoeken. 

Een ding kunnen we alvast verklappen; bij Pannenkoeken

huis de Ontdekking worden herinneringen voor het leven 

gemaakt en daar doen we het allemaal voor!

Op naar het volgende jubileum!

Martijn & Marloes
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M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d

In de afgelopen 15 jaar hebben veel mensen een (bi)jbaan gevonden bij Pannenkoekenhuis De Ont-

dekking. In deze rubriek gaan we met onze oud-medewerkers en medewerkers in gesprek. Wat is 

hen het meest bijgebleven en wat hebben ze bij ons geleerd? Onze oud-medewerkers aan het woord.  

Nicole heeft 10 jaar als 
bedienings   medewerker  
bij ons gewerkt. Op dit  
moment is ze bezig aan een  
opleiding tot huisarts. 

Wat is je het meest bijgebleven van je tijd bij 

de Ontdekking?

“De gezelligheid en het plezier waarmee ik 

al die jaren bij de Ontdekking heb gewerkt. 

Zwarte piet, kinderfeestjes, stempelkaarten, 

ballen uit de ballenbak rapen onderaan de 

trap, meneer van Aarle*, Rieki** die op een 

drukke dagen toch iedereen van een tafeltje 

weet te voorzien, nummer 255 spekkaas 

pannenkoek en natuurlijk Maarten zwetend 

achter de bar. Kortom: eindeloos veel herin

neringen aan de Ontdekking. Een heerlijke 

anekdote van stamgast Toon die daarbij niet 

mag ontbreken: “Hoeveel krijg je van me? … 

Niet te veel, ik heb bar weinig.”

Wat heb je geleerd van je tijd bij  

de Ontdekking?

“Dat het werk in horeca hollen en stilstaan is, 

maar bovenal enorm leuk! En dat pannen

koeken in een carrousel gebakken kunnen 

worden.” 

Hoe kijk je terug op je tijd bij de Ontdekking?

“Als een enorm gezellige en leuke tijd, als ik 

aan de Ontdekking denk mis ik het werk in de 

horeca soms zelf stiekem een beetje. Gefelici

teerd met het 15 jarig bestaan!”  •

Bas heeft 11 jaar bij  
De Ontdekking gewerkt als 
assistent bedrijfsleider. 

“Ik heb alles mee mogen maken vanaf het 

begin. Als oudmedewerker vanuit het hotel* 

was ik trots dat ik aan de nieuwe uitdaging 

deel mocht nemen. Na 11 mooie jaren werd 

het voor mij tijd om mijn horizon te gaan 

verbreden en ben ik sinds 1 januari 2017 

eigenaar van de Fendertse Hoeve. Voor 

het leiden van een horecabedrijf heb ik de 

perfecte leerschool gehad en denk nog vaak 

terug aan de wijze lessen van Maarten**. 

Ook heb ik begrip gekregen voor sommige 

beslissingen waar ik het vroeger niet mee 

eens was maar die ik nu zelf als ondernemer 

wel begrijp.

Toon de zeeman*** zal ik ook nooit vergeten 

met elke dag de zelfde uitspraak: ‘mag ik 

afrekenen, niet te veel want ik heb bar weinig’.

Kortom mijn periode bij de ontdekking heeft 

mij gevormd en gemaakt en daar ben ik elke 

dag nog blij om en trots op. Ondanks dat ik 

pas 1.5 jaar mijn eigen horecabedrijf heb, 

blijft het voor mij de grote wens ooit het stokje 

over te kunnen/mogen nemen. Wees trots op 

De Ontdekking want dat verdiend het.” •

In 15 jaar hebben we een hoop meegemaakt en hebben we een eigen vakjargon ontwikkeld. 

*  De hotelperiode: voordat de eigenaar het Pannenkoekenhuis opende was hij eigenaar/directeur van een hotel in het Limburgse 

stadje Thorn. 

**  Maarten is de eigenaar van Pannenkoekenhuis De Ontdekking 

***  Toon de zeeman was een van onze vaste gasten en komt in andere interviews met oud-medewerkers terug. Toon heeft zijn hele 

leven op een schip over de hele wereld gewerkt en had daar altijd een mooi zeemansverhaal over te vertellen.  

*  meneer van Aarle is een van onze vaste gasten 

**  Rieki is assistent bedrijfsleider

Medewerkers 
aan het woord
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Jeanne heeft 5,5 jaar gewerkt als 
bedienings medewerker. Nu is ze 
werkzaam als gastvrouw. 

Wat heb je geleerd van je tijd bij de 

Ontdekking? 

“Omgaan met collega’s en vriendelijkheid 

naar gasten voorop!”

Hoe kijk je terug op je tijd bij de Ontdekking?

“Als een super leuke tijd! Ik heb heel veel 

mensen leren kennen, veel gelachen 

en meegemaakt. Wat me het meest 

is bijgebleven is het optuigen van de 

kerstbomen! Ik heb daar thuis al een enorme 

hekel aan. Ik gooi er bij wijze van spreken 

de kerstballen van een afstand in en dan 

drie of vier kerstbomen* aankleden allemaal 

in eigen stijl! Ze hingen dan ook bom en 

bomvol! Maar … als ze er eenmaal stonden 

genoot ik er enorm van! Corine** was ook 

een goede coach! Heerlijk!!” •

Margo heeft 8 jaar bij De 
Ontdekking gewerkt als keuken
medewerker / pannenkoekenbak
ker en heeft stage gelopen vanuit 
haar horecaopleiding. Nu is ze 
werkzaam als webshop manager.  

Wat is je het meest bij gebleven?

“De warme zomers in de keuken boven de 

pannenkoekencarrousel (ook Maarten zweette 

wel eens achter de bar). Ik denk dat ik alle 

recepten en nummers uit de menukaart nog uit 

mijn hoofd weet. Het geluid van het bonnetjes 

apparaat en het gasfornuis kan ik me nog 

precies voor de geest halen. Maar het meest 

is me de gezelligheid met collega’s onderling 

(tijdens en na het werk) bijgebleven.”

Hoe kijk je terug op je tijd bij de Ontdekking?

“Als een erg gezellige tijd die ik nooit had 

willen missen en waar ik nog altijd met 

plezier op terug kijk!” •

M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d

*  Ieder jaar worden er drie kerstbomen opgetuigd en wordt het hele pannenkoekenhuis onder gedompeld in een kerstsfeer 

** Corine is mede-eigenaar van Pannenkoekenhuis De Ontdekking 

Bas heeft 8 jaar bij ons gewerkt, 
eerst als drankloper / barman, 
daarna in de bediening en bij 
afwezigheid van Rieki gastheer. 

Wat is je het meest bijgebleven van je tijd  

bij de Ontdekking?

“Ik heb genoeg grappigs meegemaakt in die 

periode. Het meeste is echter ongeschikt om 

hier te delen. Dus ik zal het bij een keurige 

anekdote houden. Op een zondagochtend vlak 

na het WK 2010 zat één van de spelers van het 

Nederlands elftal met zijn vrouw en kinderen 

op het terras. Enige andere gasten waren een 

ouder echtpaar met hun kleinkinderen. Die 

waren druk aan het spelen op het grasveld en 

ik raakte met opa en oma aan de praat. De blik 

op hun gezicht was prachtig toen ik vertelde 

met wie hun kleinkinderen op dat moment 

aan het voetballen waren.” 

Wat voor werk/schoolopleiding  

doe je nu?

“Ik werk als jurist / fiscalist bij Clavis, een 

vermogensbeheerder voor zeer vermogende 

families.”

Wat heb je geleerd van je tijd bij de 

Ontdekking?

“Vooral hard werken. En altijd vriendelijk en 

geïnteresseerd blijven, al ben je chagrijnig of 

brak. Maar zeker ook creativiteit, het was altijd 

een uitdaging om op de drukke zondagen voor 

iedereen een tafeltje te regelen.” 

Hoe kijk je terug op je tijd bij de 

Ontdekking?

“Met veel plezier, dankzij de leuke collega’s en 

dankbare gasten. En natuurlijk de borrels aan 

het einde van iedere werkdag, vaak (stiekem) 

inclusief tortillachips met gesmolten kaas.”  •

6

M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d
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Manouk heeft 6 jaar 
bij ons gewerkt als 
bedieningsmedewerker. 

Wat is je het je het meest bijgebleven van je 

tijd bij De Ontdekking?

“Oh deze is moeilijk, er is me heel veel 

bijgebleven. Wat me het meeste bij is gebleven 

is de gezelligheid met mijn collega’s. We waren 

een hecht team en deden ook buiten werktijd 

soms leuke dingen samen. In de zomer was 

het altijd erg druk en was het hard werken, 

maar dat vond ik juist een enorme uitdaging. 

Samen met Rieki hielden we geregeld onze 

stappenteller in onze zak, zodat we aan het 

einde trots konden vertellen hoeveel stappen 

we wel niet die dag hadden gezet. 

Daarnaast was de waardering die je vaak 

terug kreeg vanuit gasten ook erg leuk. Dat 

kon al met de kleinste dingen. Een koppel die 

elke zomer weer dichtbij op de camping zat, 

kwam (en nog steeds gok ik) vaak eten tijdens 

hun vakantie bij het pannenkoekenhuis. 

‘Kieskeurig’ op de koekjes bij de koffie, dus 

zorgde ik ervoor als ik wist dat ze kwamen dat 

ik de lekkerste koekjes voor hun achterhield. 

Wat een koekje al niet kan doen om mensen 

gelukkig te maken haha. 

Ik zou het bijna vergeten, maar al mijn 

oudcollega’s zullen het weten dat ik 

verslaafd was aan de geitenkaassalade op 

het werk. Als ik mee mocht eten koos ik 

bijna altijd deze overheerlijke salade. Die 

mis ik nu, zeker weten! Als ik toch een keer 

weer zin had in een pannenkoek, werd het 

natuurlijk de geitenkaaspannenkoek. Mijn 

favoriete nummer 2!”

Wat voor werk/schoolopleiding doe je nu?

“Momenteel studeer ik aan de opleiding 

Fysiotherapie in Nijmegen. Na mijn opleiding 

tot Docent Dans aan de Dansacademie 

besloot ik om toch nog verder te gaan 

studeren. Naast mijn huidige opleiding werk 

ik ook al in deze functie, waardoor het me 

helaas niet meer ging lukken om te blijven 

werken bij De Ontdekking.” 

Wat heb je geleerd van je tijd bij de 

Ontdekking?

“Ik heb natuurlijk het vak zelf geleerd, dus 

het leren opnemen van bestellingen, met 

dienbladen lopen en borden uithalen etc. 

Daarnaast heb ik vooral ook geleerd hoe te 

handelen in verschillende situatie met de 

gasten. Het belangrijkste van allemaal: de 

omgang met de gasten. Hoe de bediening is, 

bepaald toch weer een erg grote rol over de 

tevredenheid van de gasten.” 

Hoe kijk je terug op je tijd bij de Ontdekking?

“Als ik terugkijk naar mijn tijd bij De 

Ontdekking, zie ik eigenlijk alleen maar 

positieve dingen. Ik ging altijd met plezier 

naar mijn werk. Het werk was leuk om te doen 

samen met mijn collega’s en Maarten was 

het altijd heel gezellig. De sfeer was gewoon 

heel fijn en er was altijd wel ruimte voor een 

grapje hier en daar. Ik kon lekker mijn werk 

doen en vond het leuk om de gasten een leuke 

middag of avond te bezorgen.”  •

9

M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d

Sjors heeft 7 jaar bij ons  
gewerkt als bedienings
medewerker en bij afwezig  
heid van Rieki, gastheer.

Wat is je het je het meest bijgebleven van je 

tijd bij de Ontdekking? 

“De biertjes en wijze verhalen van Toon 

de zeeman, zijn advies met betrekking tot 

vrouwen, het leermeesterschap van de heer 

Joosten: vooruitzien is regeren en het goede 

hart van tante Rieki.” 

Wat voor werk/ schoolopleiding doe je nu? 

“Ik ben in maart afgestudeerd en ben nu op 

zoek naar een baan in consulting.” 

Wat heb je geleerd van je tijd bij 

De Ontdekking? 

“Een betere vraag zou zijn: wat heb je niet 

geleerd? De Ontdekking is ontzettend 

waardevol geweest in mijn ontwikkeling 

en heeft me grotendeels geschapen tot de 

persoon die ik nu ben. Normen en waarden, 

soft skills en hard skills en natuurlijk humor, 

zijn belangrijke pijlers die de Ontdekking mij 

bij heeft gebracht en waar ik nu nog steeds op 

kan leunen.”

Hoe kijk je terug op je tijd bij de Ontdekking?

”Uitermate positief, werken bij de 

Ontdekking was mijn eerste echte baan en 

als het niet goed was bevallen, was ik geen 7 

jaar gebleven. Tijdens voor en tegenspoed 

is De Ontdekking altijd daar geweest en 

kon ik afleiding zoeken voor mijn dagelijkse 

studiewerk en me storten op het groeien 

binnen deze geweldige organisatie.” •
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Martijn werkt sinds  
6 jaar bij ons. 

Zaterdag 2 juni 2012, de dag van mijn sollici

tatie bij Pannenkoekenhuis De Ontdekking 

en tevens een ontzettend warme dag. Ik 

was 18 jaar en ging in een korte broek en 

slippers op de fiets naar Oirschotsebaan 12, 

Oisterwijk. Ik werd ontvangen door Rieki. Na 

een gesprek kreeg ik een rondleiding door 

het bedrijf en mocht ik even een rondje lopen 

met een dienblad waar glazen en lege flesjes 

op stonden. Toen ik moest bukken liet ik 

natuurlijk enkele glazen vallen. Een geweldig 

begin van mijn carriere bij Pannenkoeken

huis De Ontdekking, maar gelukkig werd ik 

ondanks dat toch ingepland.

In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd van 

Maarten en Rieki, maar ook van het horecavak 

op zichzelf. Ik ben van drankwegbrenger 

en barman iemand geworden die een team 

kan aansturen, een helicopterview heeft en 

oog heeft voor detail. Daarnaast leer je in het 

horecavak dat je goed moet communiceren, 

maar ook hoe je met gasten om moet gaan en 

dat iedere gast anders is. Creatief zijn en flexibel 

zijn is iets wat wekelijks, zo niet dagelijks nodig 

is. Zo was er met moederdag bijvoorbeeld een 

groep van 40 gasten die had gereserveerd. Toen 

ze arriveerden bleken ze met meer personen te 

zijn, terwijl je op zo’n drukke dag niet de ruimte 

hebt voor deze extra gasten, maar toch moet er 

een oplossing komen. 

Ik haal veel energie uit mijn werk en ik denk 

dat dit vooral komt doordat het bij ons goed 

georganiseerd is, er leuke collega’s werken, 

maar ook dat onze gasten (bijna) altijd positief 

zijn. Maarten, Rieki, Kim en ik en al het ander 

personeel dat bij ons werkzaam is of is geweest 

heeft altijd het beste voor met de gasten en 

om in zo’n team te mogen werken is heel fijn. 

Als het een drukke dag is en alles is perfect 

verlopen geeft dat een kick. Daarnaast word 

ik altijd blij van onze vaste gasten, want het 

is altijd leuk om daar even mee te praten. 

Je krijgt een persoonlijke band. Ook als ik 

niet aan het werk ben kom ik gasten tegen in 

bijvoorbeeld de supermarkt of op straat en dan 

denk je, hee die ken ik en zij kennen jou ook. 

Inmiddels bestaat Pannenkoekenhuis  

De Ontdekking 15 jaar en ik ben blij dat  

ik daar onderdeel van mag zijn. We gaan  

er hard aan werken om er nog eens 15 jaar 

aan te plakken.  •

M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d M e d e w e r k e r s  a a n  h e t  w o o r d
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Rieki werkt sinds de opening bij 
De Ontdekking, daarvoor werkte 
ze bij de Struifkabouter. 

Yes, er komt een fietspad en er komt ook een 

pannenkoekenhuis.  Er was altijd gezegd de 

horeca tot de Fransebaan en de agrarische 

bedrijven voorbij de Fransebaan. 

Maar het ging toch door en de vleeskoeien

stallen werden omgebouwd tot een mooi 

restaurant. De ‘Struifkabouter’ werd het 

genoemd. De buurt kreeg ook een uitnodiging 

om bij de opening op 6 maart 1998 aanwezig 

te zijn. Het was een gezellige avond. Ik werd 

gevraagd of ik misschien zin en tijd had om 1 

ochtend in de week het restaurant te poetsen, 

dat leek me leuk, onze kinderen gingen 

allemaal al naar school dus op de maandag

ochtend kon ik thuis wel gemist worden op  de 

boerderij. Maar van het een kwam al snel het 

ander want het leek me ook wel leuk om in 

de bediening te werken, en ja hoor vooral de 

zondagen was ik aanwezig. 

In 2003 kregen we te horen dat er een nieuwe 

eigenaar kwam. Ik weet nog op een maandag

morgen was ik de ramen aan het zemen toen 

er iemand binnen kwam die een afspraak 

had met Moniek de eigenaresse van de 

Struif kabouter, zou dat hem zijn? ‘De nieuwe 

eigenaar zit op het terras’ werd er gezegd op 

een zondagmiddag, en ja hoor dezelfde man 

als de maandagmorgen. De trampolines 

kwamen in plaats van de dierenwijde, de 

Anton Pieckkabouters werden opgeruimd en 

boven werd een mooie speelzolder gereali

seerd. Het personeel werd mee overgenomen 

en ook ik mocht blijven. 4 Oktober 2003 de 

opening van ‘DE ONTDEKKING’.

U hebt een mooi restaurant mevrouw … 

Of  … Ik heb met uw man afgesproken …  

Het restaurant is niet van mij … en … 

je moet met mijn man niets afspreken over 

pannenkoeken … 

Maar jij ben hier altijd … 

… toch werk ik hier maar gewoon.  

Nu inmiddels al 20 jaar. Ik heb personeel zien 

komen en gaan. Ik vind het leuk om met jeugd 

te werken. Je blijft op de hoogte van wat hen 

bezig houdt. Ik kan en wil het werk nog niet 

missen, dus ik blijf graag nog even als het kan.

Ik wens Maarten en Corine nog vele mooie 

jaren met hun pannenkoekenrestaurant, en 

bedank hun voor de fijne samenwerking.  •
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Waarom vinden 
onze medewerkers 
het zo leuk om bij 
De Ontdekking te 
werken?

Wat heb je bij 
ons geleerd? 

wa a r o M  V I n d e n  o n z e  M e d e w e r k e r s  h e t  zo  l e u k  o M  b I j  d e  o n t d e k k I n g  t e  w e r k e n ?

Gezellige collega’s die elkaar 
altijd willen helpen en  
natuurlijk de werktijden zijn 
ideaal in het weekend. 

Pannenkoeken bakken, eieren tikken, met 
drie borden lopen. 

Het communiceren met de gasten maakt 
het werk zo leuk. Ook is het erg uitdagend 

en afwisselend. Zo is het de ene dag 
erg druk met ouderen, wielrenners en 

gezinnen. De andere dag zit er een grote 
groep met mensen, gasten uit Amerika en 

ga zo maar door. 

Omdat we in een fijn team werken  
en we vaak vrolijke gasten hebben. 

We zijn met een gezellige groep personeel en 
kunnen goed samenwerken. Verder vind ik het 

ook leuk om bezig te zijn met eten en gasten.

Elke dag zitten er weer andere gasten in het 
restaurant en dus is elke dag weer anders. 

Ook hebben we een 
leuk personeelsteam, 

het is altijd gezellig!

Dat het belangrijk is om altijd 
goed te communiceren en hard 

te werken zodat je snel door kunt 
groeien van afwasser naar bakker. 

Dit werk heeft me geleerd om te gaan met 

drukte en stress. Ook is samenwerken en 

zelfstandig werken iets dat ik heb geleerd.  

Zelfstandig leren werken in de 
bediening en goed met elkaar 

communiceren.

Ik heb voornamelijk geleerd 
om in drukke situaties 

rustig te blijven en niet alles 
tegelijkertijd te willen doen.

Ik heb heel veel kansen gehad 

om dingen te leren bij het 

pannenkoekenhuis onder 

andere: met gasten omgaan, 

serveren, pannenkoeken bakken, 

keukenwerkzaamheden en  leiding 

geven aan het personeel.

De IJskeuken

De IJskeuken werkt al jaren samen met de 
ontdekking op het gebied van desserts.

Elke maand weer een nieuw dessert verzinnen 

samen met het team de ontdekking lijd tot 

verrassende items. Dit gebeurd wel onder een 

serieuze (grap en grol) omstandigheid met een 

bakje koffie.

Dus geniet van het heerlijk dessert opgemaakt 
door het enthousiast keukenteam van de 
ontdekking.

o n z e  l e V e r a n C I e r s

Ad Poirters Drankenhandel

Allereerst willen wij, Ad en Tonny Poirters
en onze medewerkers, Dhr. en Mevr. Joosten 
en alle medewerkers van Pannenkoekenhuis 
De Ontdekking, van harte feliciteren met het 
15-jarig bestaan.

Wij zijn hun leverancier van bier, frisdranken 

enz. vanaf het eerste uur en daar zijn wij dan ook 

trots op.

Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. Ad Poirters 

sr. heeft de groothandel opgericht in 1950 aan 

de Boxtelsebaan nr. 25. Wegens plaatsgebrek is 

de groothandel en het gezin begin jaren zestig 

verhuisd naar de Boxtelsebaan nr. 47. Omdat zijn 

vrouw toch thuis moest blijven om de telefoni

sche bestellingen aan te nemen en om de leve

ranciers van de dranken te ontvangen, is daar 

een slijterij aan toegevoegd. Het ondernemen zat 

bij haar ook in het bloed en dan had zij ook “wat 

om handen”. De winkel mocht toen ook nog

’s avonds open zijn. Door de winkelsluitingswet

die later van kracht werd moest zij met pijn in 

haar hart om zes uur sluiten! Tot op hoge leeftijd 

heeft zij ons nog geholpen in de slijterij. Sinds 

1991 hebben wij het bedrijf overgenomen en is 

het uitgegroeid tot wat het nu is. De groothandel 

is uitgebreid en ook de slijterij is door twee 

verbouwingen flink groter geworden. Wij hebben 

momenteel twee full time chauffeurs / bezorgers 

en twee parttimers voor de winkel enz. in dienst. 

Daarnaast zijn wij zelf ook full time actief.  Met 

veel plezier hebben wij de afgelopen 15 jaar met 

“De Ontdekking” samengewerkt en wij danken 

hun in het in ons gestelde vertrouwen.

Nogmaals van harte proficiat en wij hopen nog 

vele jaren jullie van dienst te kunnen en 

mogen zijn!

Ad en Tonny Poirters
Ad Poirters Drankenhandel en medewerkers
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Onze gasten

o n z e  g a s t e n o n z e  g a s t e n

We wonen in Diessen en komen in 
de zomer minstens 2x per week een 

pannenkoek eten, in de winter komen 
we ook en genieten dan van de warme 

ambiance in het restaurant.

Lekkere 
pannenkoeken, 

leuke bediening en 
je wordt zo gezellig 

ontvangen.

Er wordt mee geleefd  in goede en slechte 
tijden.

Snelle bediening, de 
kleinkinderen kunnen heerlijk 
spelen, zowel buiten als binnen. 
Heerlijke pannenkoeken, de 
mosterdsoep is ook heerlijk 
trouwens.

Hier worden de beste 
pannenkoeken van Nederland 

gebakken.

Het is heerlijk toeven op het 
terras.

Het personeel maakt altijd tijd vrij 
voor een praatje, ook als het heel 

druk is. Dat is alleen al bijzonder! 
Vuurwerk op het ijs, als er iets te 

vieren valt. Er is altijd een tafeltje 
voor ons, hoe druk het ook is.

Er is ons verteld dat een 
personeelslid dacht ons 
aan te zien komen, en 

besloot om onze favoriete 
pannenkoeken vast in de 

pan te gooien…. Dat is pas 
service!

Eén van de dingen die ons werk zo leuk maakt, 

is het zien van alle herinneringen die gemaakt 

worden. Opa’s en oma’s samen met de kleinkin

deren op pad, een familiereünie, een kinder

feestje of heerlijk genieten van een drankje 

terwijl de kinderen alle ruimte hebben om te 

spelen. Het kan allemaal bij De Ontdekking. 

In de afgelopen jaren hebben we vele gasten 

mogen verwelkomen bij De Ontdekking.  

Wij zijn er trots op dat we veel van deze gasten, 

onze vaste gasten mogen noemen. Joost en 

Resie, Sonja en Simon, An en Toon,  Stan en 

Ilse, de familie Roozen, Hans Vugt en Geert en 

Marty van Boxtel zijn enkele van deze vaste 

gasten.  Hieronder leest u de ervaringen en 

herinneringen van enkele gasten.  •
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Het is echt een aanrader om zeker 
met kinderen en kleinkinderen 
hier te komen eten. De klant is 
hier koning! Wij hopen nog lang 
van De Ontdekking te kunnen 
genieten.

Wij vinden al onze gerechten 
natuurlijk heerlijk. Maar omdat 

het er zoveel zijn (er staan 
meer dan 250 pannenkoeken 

op onze kaart) snappen we 
dat het een beetje lastig kiezen 

kan zijn. Hieronder wat 
lievelingsgerechten van onze 
vaste gasten die u misschien 

kunnen inspireren. 

In een gastvrije 
omgeving even de 

tijd om met het hele 
gezin bij te komen 

en te genieten 
van heerlijke 

pannenkoeken.

Aspergepannenkoek met zalm, 
Mexicaanse pannenkoek, Noorse 

pannenkoek, Indonesische pannenkoek, 
pannenkoek met appel en poedersuiker, 

pannenkoek met kaas, pannenkoek 
met brie, pannenkoek met geitenkaas, 

boerenpannenkoek met rundvleesragout, 
pannenkoek met ham, kaas, champignons, 

kaas en ananas. Canadese pannenkoek.  
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o n z e  g a s t e n

Een kijkje achter de schermen

e e n  k I j k j e  a C h t e r  d e  s C h e r M e n

Ons geheime recept kunnen we natuurlijk 

niet verklappen. Wat we wel kunnen doen 

is samen een kijkje achter de schermen 

nemen. Zoals in meerdere interviews al 

werd aangegeven, worden onze pannen

koeken gebakken in een carrousel. Hierbij 

denk je misschien eerder aan de kermis 

dan aan het bakken van pannenkoeken. 

In onze carrousel kunnen in één ronde, 

negen pannenkoeken worden gebakken. 

De pannenkoeken worden gelijkmatig in 

de pan gebakken en tegelijkertijd vanaf de 

bovenkant gegrild. Dit zorgt voor een perfect 

gegaarde pannenkoek. Hieronder wordt een 

stappenplan weergegeven voor het maken 

van een naturel pannenkoek •
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Stap 1: een beetje 
boter in de pan

Stap 2: het beslag 
gelijkmatig verdelen

Even wachten … P … 
Pannenkoek! 
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d e  o n d e r n e M e r s d e  o n d e r n e M e r s
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15 jaar aan het roer van De Ontdekking. 

Wat waren de hoogtepunten, waar komt de 

naam Ontdekking vandaan en wat zijn de 

uitdagingen?

“Na 12 jaar een hotel te hebben gerund in 

Thorn, was het tijd voor iets anders. Van 

vrienden, die toen een pannenkoekenhuis 

in hetzelfde witte stadje hadden, hebben 

we kennis gemaakt met de ins en outs van 

een pannenkoekenhuis. We hebben ons 

hotel verkocht en zijn op zoek gegaan naar 

een geschikt pand voor een pannenkoeken

restaurant. Tussen het aanbod, van ook veel 

ongeschikte locaties, vonden wij dit pand, 

waar al een pannenkoekenhuis in zat. Het 

heette destijds “De Struifkabouter”. 

De methode van pannenkoeken bakken 

hebben we veranderd. Er zijn twee pannen

koekencarrousels aangeschaft. Daarmee 

kunnen we kwalitatief veel betere pannen

koeken bakken. 

Het nieuwe kassasysteem maakte het 

mogelijk, dat we onze gasten beter en sneller 

van dienst kunnen zijn. 

De naam “De Ontdekking” is ook bewust 

gekozen: er is veel te ontdekken voor 

kinderen, zowel binnen op de speelzolder, 

als buiten in de uitgestrekte weide. Wij 

vinden het belangrijk dat volwassenen ook 

kunnen genieten van relatieve rust. Het 

restaurant heeft een volwassen, warme 

uitstraling.  We proberen iedere dag weer 

onze gasten een fijne beleving te geven.

Uiteraard kunnen we dit niet alleen. Dit is 

vooral mogelijk door de tomeloze inzet van 

ons team. Door de jaren heen zijn er zoveel 

enthousiaste, hardwerkende, leuke jongeren 

bij ons werkzaam geweest. Waarbij een groot 

deel, vanaf de middelbare school tot aan het 

eind van hun vervolgstudie bij ons bleven. 

Een paar van onze medewerkers willen  

we graag met naam noemen omdat ze  

heel belangrijk voor ons en het bedrijf zijn  

of zijn geweest. 

Bas de Beer is bij ons begonnen in ons hotel 

in Thorn. Hij kwam als stagiaire van de 

Middelbare Horecaschool binnen en is 12 

jaar bij ons gebleven. We hebben hem zien 

veranderen van een beginnende horecame

dewerker naar een volwassen man die klaar 

is om zijn eigen bedrijf te beginnen samen 

met zijn man Jordi. Hij was toe aan een 

nieuwe uitdaging. 

Rieki op het Hoog was al werkzaam bij  

De Struifkabouter en is gelukkig gebleven. 

Zij is uitgegroeid tot steun en toeverlaat van 

Maarten en vooral ook een klankbord voor de 

jeugd die bij ons werken. Ze is voor de gasten 

het gezicht van De Ontdekking. Ze kent vaste 

gasten bij naam en toenaam.  

Martijn is bijna 7 jaar geleden begonnen 

als ambulant en is na zijn studie small 

business en retail management, sinds 1,5 jaar 

fulltime bij ons in dienst. Naast operationeel 

werkzaam te zijn, houdt hij zich vooral ook 

bezig met sales en marketing. Denk hierbij 

aan het onderhouden van de social media, 

bedenken en uitvoeren van arrangementen 

en acties en vele andere werkzaamheden. 

Deze inspanningen werpen hun vruchten af.

Na het runnen van een hotel met verga

derzalen, restaurant etc., leek het ons 

makkelijker om een pannenkoekenhuis te 

runnen. De praktijk wees echter uit dat ook 

hier het ondernemerschap hard nodig is. Het 

aansturen en het organiseren van personeel 

in een markt die krap is, constante kwaliteit 

waarborgen, kortom het runnen van een 

pannenkoekenhuis, was en is nog steeds een 

uitdaging. Met heel veel plezier, werken we 

samen met het hele team, verder naar het 

volgende jubileum!” •

De ondernemers



De Ontdekking 
15 jaar 
De Ontdekking 15 jaar!! Dat moet gevierd 

worden. Samen met collega’s, oudcollega’s, 

vrienden en familie hebben wij terug gekeken 

op 15 fantastische jaren. Tijdens dit jubileum 

zijn er herinneringen opgehaald, zijn er 

mensen in het zonnetje gezet en is er vooruit 

geblikt. Maar er is vooral genoten van een 

welverdiend feestje. 

Ik kijk met enorm veel plezier terug op het 

samenstellen van dit tijdschrift. Er zijn 

ontzettend veel mensen die De Ontdekking 

een warm hart toedragen. Zelf heb ik 10 jaar 

met veel plezier bij het Pannenkoekenhuis 

gewerkt. Hier heb ik niet alleen leren werken, 

maar ben ik ook onderdeel geworden van De 

Ontdekking familie. Tijdens het jubileum 

hebben we kunnen zien dat deze familie alleen 

maar groter is geworden. Op naar het volgende 

jubileum.
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Slagerij van Oirschot

Al 15 jaar leverancier van vlees en
vleeswaren bij ‘De Ontdekking’ getuigt 
van een goede en fijne relatie tussen twee 
ambachtelijke bedrijven uit Oisterwijk.

Slagerij van Oirschot levert kwaliteitsvlees en 

vleeswaren uit eigen keuken en rokerij. Het 

bekendste en meest verkochte product is natuurlijk 

het ambachtelijk en volgens oud recept gemaakte 

ontbijtspek. Het recept dat al vele jaren gebruikt 

wordt in ons bedrijf en dat stamt uit de tijd van 

overgrootvader, meer dan 100 jaar geleden.  

Nu uiteraard gemaakt volgens dat oude recept,

maar wel met moderne technieken en apparatuur.

Het is goed toeven bij De Ontdekking, regelmatig 

gaan we daar dan ook zelf lekkere pannen

koeken eten. Het is een gezellige plek waar je 

op je wenken wordt bediend door kundig en 

vriendelijk personeel.

Wij hebben een fijn contact met de familie 

Joosten en we doen er alles aan om dat zo de 

komende jaren te houden. 

Met vriendelijke groet,
Gé & Hilde van Oirschot.

Oisterwijk wordt ook wel ‘Parel in het groen’ genoemd en dit is niet voor niets. In de gemeente 

Oisterwijk zijn 80 vennen te vinden. Door de bossen kun je heerlijk wandelen en fietsen. Ook is de 

‘Kampina’ vlakbij. Dit is een natuurgebied tussen Boxtel en Oisterwijk met bos, heide en beekdalen. 

Er zijn vanuit het Pannenkoekenhuis verschillende wandel/fietsroutes die je kan volgen. Zo kun je 

voor een wandelroute bijvoorbeeld starten bij routenummer 87. Deze wandelroute start zo’n 500 

meter bij ons vandaan. Vanuit daar kun je, je route zo lang en kort maken als je wilt. 

Onze omgeving

2 32 2

o n z e  l e V e r a n C I e r s

HANOS  
Mooie momenten maken we samen!

Genieten van mooie producten, heerlijk eten 
en tijd met elkaar doorbrengen. Dat is waar 
het om draait in het leven. 

HANOS is de sleutel naar deze mooie momenten. 

Met wild en gevogelte, vis, groenten en fruit, 

prachtige wijnen, smaakvolle delicatessen en 

het mooiste servies onder één dak. HANOS is er 

vooral voor de professionele horeca, maar zeker 

ook voor ondernemers met een passie voor koken. 

De familie Joosten van Pannenkoekenhuis 

De Ontdekking hebben wij leren kennen als 

een gedreven ondernemer. De ruim acht jaar 

samenwerking met HANOS Eindhoven verloopt 

dan ook zeer prettig. 

Namens Team HANOS Eindhoven van harte 
gefeliciteerd met deze mijlpaal! Op naar de 
volgende 15 jaar.



Wist je dat… 

w I s t  j e  d at… 

2 4

Er gedacht wordt dat kruisvaarders het eerste pannenkoekenrecept 
in de 12de eeuw uit China en Nepal hebben meegenomen? Deze 

pannenkoeken werden toen gemaakt van boekweit. 

Er sinds maart 2007 Nationale Pannenkoekendag wordt gevierd? In Engeland, Ierland 

en Australië wordt er al eeuwenlang ‘Pancake Day’ gevierd op de dinsdag voor 

Aswoensdag, de eerste dag van de Christelijke vastenperiode. 

Tot 1995 pannenkoek als 
pannekoek werd gespeld? 

Er vele verschillende soorten, maten en smaken pannenkoeken zijn ontstaan in de loop 

van de geschiedenis? In Frankrijk wordt de pannenkoek, crêpe genoemd en vaak wordt 

geserveerd als dessert. Dit is een hele dunne pannenkoek. De Amerikanen noemen de 

American Pancakes ook wel ‘flapjacks’, welke juist weer wat dikker en kleiner zijn dan de 

Nederlandse pannenkoek. In het Duits worden pannenkoeken, pfannkuchen genoemd, 

wanneer ze de ‘pfannkuchen’ in dunne reepjes snijden worden deze ook vaak door de 

bouillon geserveerd. Dit gerecht heet dan flädlesuppe. In de Oostenrijk worden grote 

stukken pannenkoeken gekarameliseerd geserveerd met appelmoes of preisselbeeren 

(veenbessen), dit gerecht noemen ze kaiserschmarrn. In Scandinavië worden pannenkoeken 

vaak geserveerd met slagroom en fruit.

Er in Nederland ongeveer 11.000 mensen zijn 
met de achternaam Pannekoek. 

Er bij ons jaarlijks, zo’n 1250 flessen stroop en 750 kg 
poedersuiker door heen gaan?  


