
Schimmers moderne bakkerij 

Er is in de loop der jaren veel verbouwd aan 
de bakkerij. De eerste dertig jaar bleef het een 
eenvoudig bedrijf. Het is bekend dat er vóór 
1940 een grote verbouwing heeft plaats 
gevonden door de Woudenbergse aannemer 
Anton van Lunteren. Het pand werd van een 
verdieping voorzien. Daardoor moest de kap 
van de woning omhoog gebracht worden. 
Hendrik van Lunteren, broer van Anton, was 
ook aannemer, maar tevens gemeente
opzichter. Beide broers lagen elkaar niet zo 
goed en kregen onenigheid over de hoogte 
van de kap. Zonder een oplossing te vinden 
gingen ze uit elkaar. Anton was de gewiekste 
want in de schafttijd werkte hij met zijn perso
neel door en toen broer Hendrik opnieuw 
polshoogte kwam nemen zat de kap weer op 
de woning overeenkomstig de wens van de 
opdrachtgever, bakker Schimmel. Hiermee 

Oude bakkerijgereedschappen. Uit de bakkerij 
van Schimmel: spuitbus 

Oude bakkerijgereedschappen. Uit de bakkerij 
van Schimmet: roomhoornpen met roomhoorn. 

was het meningsverschil niet opgelost, maar 
broer Hendrik trok aan het kortste eind. 

Latere verbouwingen 
- in 1959 werd de winkel gemoderniseerd 
- in 1970 werd de gehele bakkerij vernieuwd 
- in 1975 en in 1988 werd de winkel 

opnieuw gemoderniseerd. De winkelinrich
ting werd aangebracht door het Wouden
bergse bedrijf I.S.C. 

Deze verbouwingen werden uitgevoerd door 
het aannemersbedrijf A. van Lunteren en later 
door Renova te Maarsbergen. 

Leveranciers 
- Meneba te Rotterdam, de Meelfabriek voor 

de Nederlandse bakkerijen, levert de 
bloem en het meel voor de broodbakkerij 

- de Koninklijke Zeelandia te Zierikzee levert 
de andere grondstoffen voor de broodbak
kerij 

- Van Esso Maro te Rotterdam en de Bakke
rij Unie te De Meern leveren grondstoffen 
voor de banketbakkerij. 

Machines voor de broodbakkerij 
In het hoofdstuk 'Van meel tot brood' is het 
bakproces uitvoerig behandeld. Daarom 
wordt er nu anno 1995 volstaan met een 
opsomming van de aanwezige machines en 
de funktie van deze machines: 
- periodiek worden de meelsilo's gevuld door 
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de Meneba. Bakker Schimmei heeft twee 
silo's van 4.000 kg. meel en bloem per silo. 
Eens in de twee â drie weken worden deze 
silo's gevuld. In het grondstoffenmagazijn 
bevinden zich verschillende andere meel
soorten voor brood en banket in zakken, 
deegmachines: twee grote kuipen van 150 
kg. is 6 zakken van 25 kg. bloem of meel. 
Het mengproces om te komen tot het 
deeg voor het brood duurt ongeveer 10 
minuten en is afhankelijk van het soort 
brood. Elke kuip heeft zijn eigen watertoe-
voervoorziening via een watermeng en -
meetapparaat. Het water wordt op de 
gewenste temperatuur en in de gewenste 
hoeveelheid automatisch aan de 
meel/bloem toegevoegd. In de zomer 
wordt het water gekoeld en in de winter 
opgewarmd teneinde de juiste temperatuur 
te krijgen om aan de meel/bloem te wor
den toegevoegd. 

het deeg wordt daarna met handen over
gebracht in de afmeetmachine, die het 
wettelijk gewicht van het brood bepaalt, 
vervolgens wordt de deeg in de zoge
naamde opbolmachine opgebold, 
het deeg verdwijnt nu in de voorrijskast en 

verblijft daar ongeveer 50 minuten. 
- de opmaakmachine brengt daarna mode! 

aan het brood. 
- de automatische spuitinrichting komt nu in 

aktie om de inmiddels aangevoerde brood
bussen aan de binnenkant van een laagje 
vetemulsie te voorzien. 

- vervolgens gaan de broden in de narijskas-
ten, waarvan er in de bakkerij twee stuks 
staan. 

- daarna wordt het brood gebakken in een 
grote oven voor ongeveer 300 stuks in nor
male uniforme blikken. De baktijd is gemid
deld een half uur tot veertig minuten. De 
oven wordt gestookt met gas. 

- in de bakkerij staat ook een verdeelopbol-
machine voor dertig stuks kleinbrood per 
handeling (bolletjes). 

Machines voor de banketbakkerij 
De bakkerij heeft een aparte afdeling waar de 
banketartikelen worden gemaakt. In deze 
afdeling bevinden zich de volgende machines: 
- koelmachine 
- koelmachine voor grondstoffen, annex 

werkbank 
- slagroommachine 

Oude bakkerijgereedschappen. Uit de bakkerij van Schimmel: tulbandvormen, in gebruik geweest 
van 1895 tot plm. 1975. 
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- droogkamer 
- grote en kleine klutsmachine 
- confituurbak voor het op temperatuur hou

den van vloeibare chocolade 
- een magnetron voor het snel warm maken 

van bepaalde soorten afwerkprodukten, 
zoals moezen (soort jam), afdekgelei, fon
dant en chocolade. 

- een korsttoermachine (deze machine rolt 
het deeg uit en brengt de verschillende 
deegsoorten op de gewenste dikte). 

In de bakkerij is een elektrische oven voor 
banketartikelen. Deze oven is om economi
sche reden boven de broodoven aangebracht 
en behoeft dus maar gedeeltelijk elektrisch te 
worden verwarmd. 
In de winkel bevinden zich als reserve een 
narijskastje en twee elektrische oventjes, 
zodat er in voorkomende gevallen direct warm 
vers gebak uit de oven kan worden verkocht. 

In een aparte afdeling bevinden zich drie diep
vries- en koelkasten voor de bewaring van 
halffabrikaten, zoals afgebakken maar nog 
niet opgemaakt banket, grondstoffen, als
mede een conditioneercel (hierin bevindt zich 
een buffervoorraad niet afgebakken deeg voor 
bijv. kleinbrood, waarvan regelmatig een 
kleine hoeveelheid nodig is). 

Miljoenenzaak 
In deze eenvoudige dorpsbakkerij bevinden 
zich machines en apparatuur, die een waarde 
vertegenwoordigen van meer dan een mijoen 
gulden. Menigeen loopt, fietst of rijdt langs 
deze bakkerszaak of brengt een bezoek aan 
de winkel, maar velen zullen zich niet realise
ren dat er zo'n groot bedrag aan hulpmidde
len in deze bakkerij is ondergebracht. 
Het bedrijfspand met woning en winkel ligt op 
een prachtige lokatie in het hart van Wouden
berg aan het kruispunt De Poort en vertegen
woordigt eveneens een hoge waarde. 
Er wordt met vier volwaardige bakkers met 
een volledige dagtaak gewerkt, waarvan twee 
broodbakkers en twee banketbakkers. 
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De bakkerij van Jakob (Job) Schimmel aan de 
Voorstraat omstreeks 1930. De transportfiets, 
waarmee het brood werd thuis bezorgd, staat 
naast de winkel. 

Oude bakkerijgereedschappen. Uit de bakkerij van Schimmel: suikerplanken. 
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