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Altijd al op een solex willen rijden door de 
Bommelerwaard? Start in Zaltbommel en 
rijd een mooie tour door de gemeente 
Maasdriel. Door de binnenlanden en over 
de dijken. Lekker de wind door je haar, de 
zon in je gezicht, langs culinaire adressen en 
stop voor een hapje, drankje, tussendoortje, 
lunch, diner of hartige snack. De Bommeler-
waard leent zich uitstekend om op je solex 
te toeren, dus deze route is slechts een 
suggestie! Veel plezier.

Solex Zaltbommel 
Gezelligheid en spektakel 

Boerderij Zonneveld 
Gastvrij genieten op het erf 

Brood&Zo 
De lekkerste broodjes, koffie, ijs & Zo 

Gossimijne Kerkdriel 
Hoe wil jij je tapasplankje? 

Hart van Alem 
Pop-up zomer terras

TastTOER
Lekker toeren op de Solex
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Gezelligheid en spektakel 

De lekkerste  
broodjes, koffie, 

ijs & Zo
Hoe wil jij 

je tapasplankje?

Eten, drinken en 
slapen in Alem 

Gastvrij 
genieten op het erf

De TastTOER rijden op een van de bekendste oldtimers in Nederland? 
Dat kan wanneer je Solexen van Bommelsuitje huurt (vooraf reserveren). 
Je start en eindigt op de historische Markt in Zaltbommel. Je TastTOER 

sluit je extra gezellig af met een lunch, diner of borrel op het terras!  
www.bommelsuitje.nl  

 
   Markt 6, Zaltbommel

Een moderne, ambachtelijke bakkerij met smaak! Bij 
bakkerij Brood&Zo kun je ieder moment van de dag 
binnen lopen voor vers brood, belegde broodjes, 
banket en koffie (to-go). Daarnaast scheppen ze bij 

Zwijsje de lekkerste ijsjes in vele smaken. Neem je 
tijdens de TastTOER even pauze in de lunchroom of 

op het fijne terras? www.broodenzo.com 
 
   Mgr. Zwijsenplein 10A & 12, Kerkdriel

Gossimijne Kerkdriel is iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend voor een verrassend lekkere lunch. 
Specialiteit zijn de tapasplankjes die op talloze manieren 
zelf samen te stellen zijn, of ga je toch voor een door 
ons samengesteld plankje? Bezoek Gossimijne ook  
's avonds voor een Unlimited tapas proeverij óf ga 
voor het à la carte menu! www.gossimijne.nl 
 

   Mgr. Zwijsenplein 23, Kerkdriel

Geniet van een unieke beleving en kom helemaal 
tot rust in het voormalige veerhuis. Boutique Bed 
& Breakfast Hart van Alem beschikt over 5 
sfeervolle kamers. Deze zomer openen we voor een 
lekker stuk gebak, lunch, borrel of diner een aantal 
weekenden onze restaurantdeuren en het zomerterras. 
Kijk op de website voor onze actuele agenda!  
Vooraf graag reserveren. www.hethartvanalem.nl 
 

   Sint Odradastraat 5, Alem

Stop gerust even bij Boerderij Zonneveld. Hier 
kun je uitrusten, een kijkje nemen bij de koeien 

en shoppen bij de zelfbedieningskraam. Op 
het zelfbedieningsterras geniet je elke dag van 

koffie, thee, sap, lekkernijen en boerenijs. De 
streekwinkel is iedere zaterdag geopend, er 

wordt dan ook een boerenlunch geserveerd. 
Lunchen is op afspraak.  

www.boerderijzonneveld.nl 
 

Veilingweg 1, Rossum     
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TastTOEROp ontdekkingstocht met de Solex 
lekker door de binnenlanden 

en over de dijken.

1
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De directie leden Peter Quik en Gerrit 
Oomen vertellen over innovatie en 
werken bij Quik’s in Hedel.

Quik’s in Hedel levert dagelijks onbewerkte 
aardappelen en koelverse aardappel-
producten en -specialiteiten aan klanten in 
retail, foodservice en food industry. Dit doen ze 
met een team van zo’n 250 collega’s. Quik’s 
biedt het personeel veel mogelijkheden om 
hun talenten verder te ontwikkelen en door 
te kunnen groeien binnen het bedrijf. Het 
bedrijf is op zoek naar productiemedewerkers, 
operators, collega’s voor expeditie en logistiek 
en mensen met een technische achtergrond. 

Familiebedrijf
Peter Quik: “Quik’s is van oudsher een 
familiebedrijf en altijd al in Hedel gevestigd. 
We voelen ons ook echt verbonden met Hedel. 
Mijn opa Hendrik Quik begon in 1932 
aardappelen uit te venten in Den Bosch. 
Vanuit de Kerkstraat zijn we eind jaren 70 naar 
de huidige locatie gekomen en hebben we 
het bedrijf hier verder kunnen laten groeien.” 

Koelvers
“Naast onze aardappelgroothandel in vers 
verpakte tafelaardappelen hebben we begin 
2000 ook de tak opgericht voor het verwerken 
van aardappelen tot aardappelproducten”, 
vervolgt Peter. Die zijn onder andere te 
vinden in de koelschappen van de super-
markten. “Alles is koelvers, naast krieltjes, 
schijfjes, partjes, frietjes etcetera, maken we 
ook specialiteiten zoals aardappelpurees, 
gratins en gemarineerde aardappeltjes. 
Productontwikkeling speelt een belangrijke 
rol. De kwaliteit en smaak van de aardappel 
zorgt ervoor hoe mensen het eindproduct 
ervaren. Bewerkte aardappelproducten maken 
we van pure aardappels, voorgekookt in 
water of voorgebakken in zonnebloemolie. 
Clean label, dus zonder toevoegingen  
of conserveringsmiddelen.” 

Lokaal geteeld
Quik’s bevindt zich centraal tussen alle 
aardappelteeltgebieden in Nederland. “We 
weten waar de beste aardappelen groeien 
voor het juiste moment in het jaar. Een 
consistente kwaliteit het jaar rond leveren is 
namelijk onze basis. Ook lokaal in de 
Bommelerwaard worden er de laatste jaren 
steeds meer aardappelen geteeld”, vertelt 
Gerrit. “Dit stimuleren we, lekker dicht bij 
huis, lokaal en bekend.” 

Parels in handen
Peter vervolgt: “De Bommelerwaard is een 
schitterend agrofoodgebied met onder 
andere champignons, fruit, aardappelen en 
zuivel. We hebben veel mooie parels in handen 
en wat is er mooier dan dat de plaatselijke 
bevolking hieraan mag werken? Voor nieuwe 
collega’s zoeken we daarom ook het liefste 
mensen uit de buurt. Die passen bij de 
identiteit van het bedrijf. We zijn opgevoed 
met het idee: ‘de klant betaalt onze boter- 
ham’. We ontzorgen met z’n allen de klant 
en voorzien hen van een zo goed mogelijk 
product. Dat geeft verbondenheid en maakt 
iedereen in het bedrijf belangrijk; van de 
inpakker, de monteur die de machines 
draaiende houdt, tot de directeur. Samen 
maken we het waar."

Innovatie en trends
“Onze chauffeurs zijn onze ogen en oren 
onderweg en het visitekaartje bij onze 
klanten. De chauffeurs zijn opgeleid tot 
keurmeester. Zij kunnen als zij een lading 
ophalen bij de teler, direct de lading 
beoordelen op geschiktheid”, licht Peter 
toe. “Quik’s heeft een scherp oog voor het 
product en voor de trends. We zien waar 
vraag naar is. Een trendy product is de koel-
verse kapsalon met voorgebakken friet, kip-
shoarma en yoghurt-knoflooksaus. Even in 
de oven en zelf sla toevoegen. Het ontwikkelen, 
testen en innoveren van producten en 
processen is ons op het lijf geschreven.” 

Doorgroeien bij Quik’s
“We zijn een groeiend bedrijf, daarom zijn er 
binnen Quik’s ook heel veel doorgroei-
mogelijkheden”, vertelt Gerrit. “Mensen 
komen soms op de ene functie binnen en 
stromen dan door naar een andere baan 
binnen ons bedrijf. Ook voor leerlingen 
hebben we mogelijkheden. Ze kunnen bij 
ons aan functies snuffelen, doorleren en zich 
binnen Quik’s verder ontwikkelen. Er is heel 
veel mogelijk.”

www.quiks.nl

Volop doorgroeimogelijkheden 
bij Quik's Quality Potatoes
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