
 

 

 

 
 

Welkom bij Bridge & Bakker Edo 
Belevingsplek  Vlaaienbakkerij 

 
Bridge & Bakker Edo, alias Brigitte Stolk en Edo Kruijver, delen 

een voorliefde voor gezond leven vanuit rust en 
ontspanning. Hun filosofie is dat de grootste waarde erin ligt 

om het moment werkelijk te beleven, van binnenuit. Hun 
beider passies, bakken en yogales geven, zijn samengebracht 

op deze belevingsplek en er is meer. 
 

Edo bakt speltbroden en -vlaaien voor de winkel en geeft 
ook vlaaienbakworkshops. Vrijwel al onze producten zijn 

biologisch, fairtrade en/of uit de streek. In de brasserie geniet je 
van een kopje koffie met vlaai of een stukje taart.  
Bridge biedt wekelijkse yogalessen en er zijn ook 

regelmatig yoga thema avonden, bijvoorbeeld over  
Yoga & Sensitiviteit. 

 
Wij zijn blij dat u bij ons te gast bent. Houdt u zich s.v.p. wel 

aan de maatregelen die momenteel gelden om het voor 
iedereen gezellig te houden. Bedankt voor uw begrip.  

  



 

 

 
 
 

Welkom op ons terras   
(12 -17 uur) 

Terras vol? Loopt u dan s.v.p. door om drukte te vermijden. 
Reserveren kan enkel als er een lege tafel is.  

Als er plek is, wacht dan buiten op een medewerker die u uw 
tafel wijst. Wij doen dan een gezondheidscheck. 

Ga niet zelf zitten en verschuif geen stoelen/schermen 

Max. 2 personen aan een tafel tenzij het gaat om een 
gezamenlijke huishouding die uit meer pers. bestaat (max 4).  

Geen groepen, ook niet verspreid over de tafels 

Draag bij het binnen afrekenen en toiletbezoek een mondkapje 

Uw handen graag desinfecteren bij aankomst en na 
toiletbezoek. Houd 1,5 meter afstand. Graag pinnen. 

Wij vragen u vriendelijk om uw contactgegevens achter te 
laten (naam, telefoonnummer, emailadres, tafelnummer, 

aankomsttijd en toestemming). U kunt de gegevens in de doos 
achterlaten of aan een medewerker geven.  

  



 

 

 

 
 

Ambachtelijke Vlaai     

 Geniet van een heerlijk stukje vlaai van Bakker Edo. 
Hij maakt de vlaaien met de hand en bereidt de vullingen vers.  
Het kan zijn dat een variant op is. Gelukkig bakt Edo vaak de 

hele dag door dus wie weet, misschien komt uw favoriete vlaai 
net uit de oven. Wij vertellen u aan tafel graag welke vlaai er 

op dit moment is. Wij bakken o.a.: 
 
    

Pudding kruimelvlaai             €3,50 
Pudding kruisbes    €3,50 
Vlaai met Limburgse appels   €3,50 
Vlaai met kersen uit Ulvend    €3,50 
Abrikozenvlaai     €3,50 
Linzevlaai (meer koekachtig deeg)   €3,50                      
Slagroom                           €0,55 

 

Bakker Edo maakt ook regelmatig chocoladetaart, worteltaart 
en wafels (€3,00). Vraag gerust wat er vandaag nog meer 

gebakken is.  



 

 

 

 

 

Dranken 
Al onze dranken zijn biologisch en/of fairtrade  

of uit de streek. 
Koffie               €2,65 
Cappuccino                                           €2,85 
Koffie Verkeerd      €2,85 
Koffievariatie met plantaardige melk      €2,85 
Espresso        €2,65 
Dubbele espresso                                  €3,75 
Thee                €2,65 
 Yogi tea        €2,65  
Verse gemberthee                                 €3,00      
 Streek appelsap       €2,65 
Jus d’orange       €3,00 
 Chocomel        €2,75 
Siroop       €2,50 
Bronwater      €2,50 
Frisdrank        €2,65 
(smaken: sinaasappel, bloedsinaasappel,  
citroen en ijsthee met lemon) 

  



 

 

 
 

 

 

Winkel 
Bestellijst Vlaai (bestel op tijd) 

 

Vlaai                                                       22cm - 28 cm 
Puddingkruimelvlaai                      €10,00 - €14,00 
Puddingkruisbesvlaai                      €10,00 - €14,00 
Kerskruimelvlaai             €10,00 - €14,00 
Puddingkerskruimelvlaai            €10,00 - €14,00 
Appelkruimelvlaai             €10,00 - €14,00 
Puddingappelkruimelvlaai                             €10,00 - €14,00 
Abrikooskruimelvlaai                                    €10,00 - €14,00 
Puddingabrikooskruimelvlaai           €10,00 - €14,00 
Puddingkruisbessen                     €10,00 - €14,00 
Linzevlaai met abrikoos of appel   €13,75 - €17,50 

 

Vlaai: puur en met relatief minder suiker 
Kersen of appel of abrikozenvlaai            €10,00 - €14,00 
 

Koffie met vlaai & ontbijt to go 
Tijdens de openingstijden van de winkel bieden wij vlaaipunten 

en ander lekkers met drankjes to go aan. Ook kunt u op zaterdag 
en zondag ons heerlijke warme bakkers ontbijt bestellen.  

Het terras is open van 12:00 - 17:00 uur 



 

 

 

 

 

Brood 
(donderdagmiddag en zaterdag) 

Bakker Edo is een gepassioneerd bakker. Vanuit gevoel en vakmanschap 
bakt hij heerlijke speltbroden en -vlaaien die het seizoen recht doen. 

Het vlaaiendeeg wordt verrijkt met Limburgse honing. Het meeste fruit 
voor de vlaaien komt uit de streek. Edo maakt ook graag brood. Omdat 
dit vrij intensief is bakt Edo de broden alleen voor donderdagmiddag en 

zaterdag. Bestellen kan in de winkel, via mail 
beleefhet@belevingsplek.com of per telefoon/app: 0684212420 

 

Wit, bruin of volkoren        €2,95   
         Zadenbrood           €3,00   

Mueslibrood                       €4,15 
Cranberry-gemberbrood     €4,15 
Wit rozijnenbrood             €4,15 
Stokbrood                          €2,75                                     
Harde broodjes                   €0,75 
Zachte witte puntjes          €0,50 
Rozijnenbolletjes                €0,50 

 
Besteld brood kan afgehaald worden op: do tussen 15:00 en 
17:00 uur & za tussen 9:00 en 17:00 uur. Edo bezorgt op do 

tussen 17:00 en 19:00 uur gratis aan huis in Valkenburg.  

 



 

 

 
 
 

 

Contactgegevens 
& 

Gezondheidscheck 
U bent van harte welkom, mits u gezond bent. 

Wij zullen u hier naar vragen. Wij vragen u 
vriendelijk uw contactgegevens achter te laten. 
U kunt de gegevens op een briefje schrijven en 

in de doos doen.  
  

Hierbij gaat het om de volgende gegevens: 

Volledige naam 
Datum, tijd, tafelnummer 

Email 
Telefoonnummer 

Toestemming voor doorgeven gegevens aan GGD 
 

 



 

 

 
 
 

Workshop  

Vlaaienbakken 
 

     Bakker Edo verzorgt gezellige en leerzame workshops. 
Ontvangst met koffie/thee en welkomstwoord van de 

bakker. Uitleg proces en grondstoffen, vervaardigen van deeg,  
      maken van de vulling, de vlaai opmaken en bakken. De vlaai 

gaat natuurlijk mee naar huis en ook krijg je een recept mee 
zodat je thuis kunt laten zien wat je hebt geleerd.  

Op dit moment geven wij geen workshops i.v.m. beperkte 
ruimte.  

 

Yoga 
Bridge geeft yogalessen in de zaal op de eerste  

verdieping van de Belevingsplek aan de Neerhem 10 (Boven de 
Vlaaienbakkerij). Vanuit ontspanning werken we aan het 

ontwikkelen van inzicht, kracht, balans en flexibiliteit. Meld je 
vrijblijvend aan voor een gratis proefles. Kijk voor meer 

informatie op www.belevingsplek.com/yoga  
Op dit moment kun je een gratis online les aanvragen. 

 



 

 

Appel rozijn kaneel  

Vlaai  (22 cm doorsnede)                                                                        Maak gerust een foto, maar   

                                                                                                          haal het recept niet uit de map. 

 

Vulling: 
420 gram gesneden appel (bv Elstar) 
70 gram rozijnen 
2 gram kaneel 
8 gram aardappelzetmeel (koud bindmiddel) 
Werkwijze vulling: 
Meng de appels met  de rozijnen.  
Nu kun je de mengsels door elkaar doen en de vulling is gereed. 

Vlaaiendeeg  
40 gram roomboter 
8 gram (riet)suiker of honing 
200 gram speltbloem 
4 gram zout 
80 gram melk of water 
20 gram ei 
4 gram gedroogde gist (12 gram verse gist) 

Werkwijze: 

 Meng de bloem, zout, suiker of honing, boter en gist tot kruimels. De boter is nu omsloten door bloem 
waardoor het toegevoegde vocht makkelijker gebonden kan worden. 

 Voeg nu melk of water en ei toe en roer dit net zolang tot al het vocht is opgenomen. 
 Daarna kneed je het deeg af tot het soepel en vettig aanvoelt.  
 Dan is het klaar voor verwerking. Maak van het deeg een mooie bol en leg deze in plastic 5  

             tot 10 minuten op een warme plaats zodat de gist zich kan ontwikkelen en het deeg kan  
             loskomen. Vlaaienpan invetten met boter of zonnebloemolie.  

 Vlaaideeg uitrollen tot een doorsnede van 30 cm en in de vlaaibodem leggen.  
 Druk het deeg rondom tegen de pan aan (aanduimen). 
 Het deeg wat over de rand hangt,  haal je er af door met de deegroller langs de rand  

te rollen. Dit deeg kan gebruikt worden als raster op de vlaai door het opnieuw uit te  
rollen en er reepjes van te snijden.  

Zorg dat de lucht onder het deeg weg is. Eventueel kun je met een vork gaatjes prikken zodat echt alle lucht 
weg is. 

 Nu kun je  de appelvulling  toevoegen en de vlaai bedekken met deegreepjes. Vlaai even   
laten rusten zodat er geen krimp meer in het deeg zit. 

 Reepjes van de vlaai insmeren met ei of melk. Hiermee krijg je een mooi egale kleuring  
 tijdens het bakken. Bak de vlaai ca. 20 minuten in een voorverwarmde oven op 220 graden (elektriche 

oven). 


