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NIEUW IN HARTJE SCHAGEN

Lunchkamer 
Peper en Goud
Het centrum van Schagen is een prachtig plekje 
rijker: in februari openden Barry Hoffer en Sanne
Swart de deuren van lunchkamer Peper en Goud. 
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V an liefdeskoppel naar zakenpartners:
Barry en Sanne hadden al heel lang het
idee ooit eens samen te willen werken.
Hij, doorgewinterde kok en horecaman,

en zij, gepassioneerd fotograaf en goudsmid, de-
len hun liefde voor mooie, stijlvolle koffietentjes
én beschikken over de nodige creativiteit. Dit al-
les kwam bij elkaar toen hun oog viel op het
leegstaande pand aan Gedempte Gracht 24. Een
bezoek aan een lunchroom in Alkmaar maakte
de droom vervolgens compleet. Sanne: ‘Toen
Barry daar kennismaakte met het werken met
mensen met een verstandelijke beperking, zag
hij het ineens helemaal voor zich: ‘dát wil ik’.
Daarna is alles in sneltreinvaart gegaan.’

 
KRITISCHE VRAGEN Het gewenste eind-

resultaat hadden Barry en Sanne al snel in hun
hoofd, maar er ging heel wat papierwerk aan
vooraf om zover te komen. Sanne: ‘Vanuit Rabo-
bank heeft Jan Biersteker ons begeleid. Met en-
thousiasme én met de nodige kritische vragen.

Je hebt niet alleen een goed verhaal nodig: de
cijfers moeten ook gewoon kloppen. Groen licht
voor het plan was de eerste stap, daarna volg-
den drie maanden intensief verbouwen. En nu
maakt de geur van nieuwe verf plaats voor het
aroma van heerlijke koffie.’ Barry werkt met een
team van zes collega’s, waarvan drie mensen
met een verstandelijke beperking. Via zorgorga-
nisatie Esdégé Reigersdaal kwamen ze in con-
tact met mogelijke kandidaten. ‘Toevallig zijn
het drie mensen met het syndroom van Down,
maar daar zijn ze niet op geselecteerd. Iedereen
is welkom. Barry heeft in zijn loopbaan veel er-
varing opgedaan met het begeleiden van men-
sen, dat komt nu hartstikke goed van pas.’

 
NIET ALLEEN LUNCHEN De lunchkamer

is geopend van dinsdag tot en met zaterdag en
op koopzondag. Vanaf acht uur ’s morgens staat
er ontbijt klaar en op de kaart staan onder meer
de nu al populaire poké bowl, yoghurt met vers
fruit en eigengemaakte taarten. Tijdens de



Sanne en Barry in hun

nieuwe zaak

SOCIAAL HART
De naam Peper en

Goud is natuurlijk een

knipoog naar het vak

van Barry (chef-kok en

leermeester) en Sanne

(fotograaf en goud-

smid). In de lunchka-

mer vind je niet alleen

allerlei leuks ‘op de

kaart’ maar ook ‘op de

plank’: in de winkel zijn

allerlei leuke (cadeau)-

artikelen verkrijgbaar.

Een deel van het aan-

bod bestaat uit produc-

ten gemaakt door men-

sen in sociale werk-

plaatsen, zoals Mooi

Door Mij en Het Thee-

zaakje.
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koopavond op vrijdag is iedereen ook welkom
voor een warme hap. Op de eerste verdieping
heeft Sanne haar studio ingericht. ‘Daar ben ik
op afspraak aanwezig. Ik werk sowieso alleen in
opdracht, zowel qua fotografie als qua goudsme-
derij. We merken nu trouwens al dat onze be-
drijven elkaar versterken, precies zoals we voor
ogen hadden. Voor de lunchkamer geldt dat we
buiten openingstijden ook beschikbaar zijn voor
besloten feesten en gelegenheden. Zo hadden
we in tweede week al een high tea voor dertig
personen. Zittend kunnen we zo’n veertig men-
sen kwijt en staand nog wat meer, zeg vijftig,
zestig mensen.’

 
AVONTUUR Barry en Sanne realiseren

zich langzamerhand wat voor moois ze samen
hebben neergezet. ‘De eerste dagen zaten we op
een roze wolk. Zó moe, maar ook zó voldaan.
Het moment dat we de folie van de ramen trok-
ken en daarachter ‘Peper en Goud’ tevoorschijn

kwam, was écht onbeschrijflijk. Voor veel men-
sen begon het natuurlijk pas te leven toen we
aan het klussen waren, terwijl we thuis al langer
dag en nacht met het project bezig waren.’ La-
chend: ‘Onze kinderen liepen voortdurend met
hun eigen schroevendraaier en rolmaat door het
huis. Maar even serieus: ik ben ontzettend trots
op Barry en op ons gezin. En we zijn hartstikke
dankbaar voor alle hulp, van de Rabobank tot
aan de oppas. We kijken met veel plezier uit
naar het avontuur dat ons te wachten staat, sa-
men met ons mooie team en iedereen die bij ons
langskomt voor een hapje en een drankje, foto-
grafie op maat of een persoonlijk sieraad.’

MEER WETEN? KIJK OP

WWW.PEPERGOUD.NL OF

FACEBOOK.COM/PEPERGOUD.
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