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Max, Liesbeth, Koos Koning, Noëlle en Maurice voor het nieuwe restaurant

Terug naar
Pieter van Hove
Velsen-Noord ✱ Ze hadden het best
nog een tijdje in Velsen-Noord uit
kunnen zingen. Maar toen kwam
deze kans langs. Die mochten Max
en Liesbeth van Wersch eenvoudigweg niet laten liggen.
,,Een fonkelnieuw pand dat er wel
monumentaal uitziet, direct in het
centrum van Middenbeemster en
een paar honderd meter van ons
huis vandaan. Onze zoon Maurice
gaat ook fulltime bij ons werken en
wordt mede-eigenaar.’’ Aannemer
Koos Koning die het onderkomen
eigenlijk voor andere uitbaters liet
bouwen, heeft het stel benaderd.

Max en Liesbeth van brasserie Alles
met Liefde gaan weer terug naar
hun dorp in de polder. Ze pakken
nog één keer uit tijdens de feestdagen en op de traditionele kliekjesdag.
Met het personeel sluiten ze het
Velsen-Noordse avontuur af. Zo’n
vijf jaar hebben Max en Liesbeth
de brasserie in het centrumpje van
Velsen-Noord gerund. ,,In het
begin was het moeilijk’’, zegt Liesbeth ’om de Velsen-Noorder binnen te krijgen’. ,,Maar langzamerhand kregen we vaste gasten, mensen die hier drie keer in de maand
kwamen eten. Of bedrijven die hier
recepties hielden. Een dergelijke

aan het Marktplein.

de bakermat
Kandidaten
Alles met liefde is vanaf medio januari zes dagen per week geopend in Middenbeemster. Voor het restaurant in Velsen-Noord
bestaat al belangstelling. ,,We zijn al met kandidaten in gesprek.’’

klantenkring moeten we nu weer
in Middenbeemster zien op te
bouwen.’’ Voor het horeca-echtpaar
is het de zoveelste verhuizing. Ze
hebben voorheen gewerkt in sterrenzaken zoals het hoofdstedelijke
Amstel hotel, Hotel de L’Europe,
de Kersentuin, het Zaanse De Hoop
op D’Swarte Walvis en als mana-

gers bij restaurant Het Heerenhuis
in Middenbeemster. Geheel onbekend zijn die twee dus niet in
Middenbeemster.
En toen volgde Velsen-Noord.
Liesbeth: ,,We waren hier eigenlijk
de ambassadeurs van de Beemster.
Veel van onze producten komen
ook uit de Beemster. Zoals het
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bekende Beemsterkaas-plankje,
appelsap, bier (Beemster Tripel en
Beemster Blond), het Lant’svarken,
groente en fruit van eigen bodem.
Een soort poldercuisine, dus.’’ Een
dergelijke ambassadeursrol willen
ze ook in hun eigen dorp vervullen. Het stel kijkt uit naar het
nieuwe avontuur. ,,Al laten we wel
Velsen-Noord met weemoed achter.
Veel van onze klanten hadden
tranen in hun ogen toen wij het
nieuws vertelden.’’
Het nieuwe adres van Brasserie Alles
met Liefde wordt vanaf half januari:
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. Telefoon: 0299-743399.
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