
Heinri Schonewille stapt in zijn vrije tijd graag op de racefiets, maar vindt het ook heerlijk om, 
met een wijntje erbij, te genieten in de tuin. Foto Kim Stellingwerf

smaakmakers

Door Nicole Donkervoort

Het is nog vroeg in het voorjaar: de vier 
platanen in de achtertuin van de familie 
Schonewille zien er nog kaal uit. Zomers 
dienen ze als één grote groene parasol. 
Kabbelend water in de vijver zorgt voor een 
rustgevend geluid. Achter in de tuin pronkt 
een beeld, een man en een vrouw die lijken 
te dansen. Een cadeau naar aanleiding 
van het 25-jarig huwelijk van Heinri en zijn 
vrouw Carla. ,,Wij gaan dansend door het 
leven’’, stelt het ondernemersechtpaar, terwijl 
ze elkaar met een guitige blik aankijken.
Heinri is geboren en getogen in Holland-
scheveld in, zoals hij het zelf omschrijft, een 
‘jongensgezin’. Zijn vader was uitvoerder bij 
een bouwbedrijf, maar Heinri bleek die tech-
nische inslag niet te hebben. ,,Ik voelde me 
aangetrokken tot de horeca’’, vertelt hij even 
later, terwijl hij met een cappuccino voor zich 
aan de eetkamertafel zit. Hij koos voor het 

beroep van kok. ,,Ik voelde direct: hier ben ik 
op m’n plek.’’ 
Zijn carrière ging crescendo. Heinri schopte 
het tot chefkok en volgde een opleiding tot 
meesterkok. Tot zijn eerste kindje op komst 
was. ,,Ik vind een sociaal leven belangrijk en 

dat is lastig te combineren met de exclusieve 
keuken. Ik werd instellingskok bij Huize 
Beatrix, maar de horeca bleef mij triggeren. 
Toen het woonzorgcentrum verhuisde naar 
Hollandscheveld, besloot ik samen met 
Carla een eigen zaak te starten. Iedereen 
dacht dat het een exclusief restaurant zou 
worden.’’ Het werd La Brochette. Een drukke 
dagzaak, waar het draait om broodjes, ver-
wenkoffies, dagmenu’s en bedrijfscatering. 
Geen moment heeft Heinri spijt gehad van 

die beslissing. ,,Elke dag moet je een top-
prestatie leveren om je klanten tevreden te 
houden. Daar houd ik van.’’ 
In de beginjaren werkte hij tachtig uur per 
week, maar tegenwoordig is er een goede 
balans tussen werk en privé. Letterlijk 
dansen, zoals het beeld in de tuin doet 
vermoeden, doen Heinri en Carla niet, maar 
sinds een paar jaar gaan ze wel samen twee 
keer per week naar de sportschool. Liever 
nog stapt Heinri op de racefiets. Hij is in 
training voor de Amstel Gold Race. Dit keer 
niet samen met zoon Mark maar met dochter 
Paulien. Er moeten maar liefst 125 kilome-
ters afgelegd worden. ,,De 100 hebben we 
onlangs al gehaald, dus die laatste 25 gaan 
ook wel lukken’’, klinkt het zelfverzekerd. 
Daarnaast traint hij voor de Cascaderun. 
Zijn eerste. ,,Tot nog toe was ik een trouwe 
supporter.’’ Hij verklapt: ,,Ik hoop de 5 mijl 
binnen drie kwartier te lopen.’’ Dat de onder-
nemer sportief is, mag duidelijk zijn. ,,Het is 
leuk om te doen, maar ik vind het ook be-
langrijk om gezond en vitaal te blijven. En tja, 
wij zijn nu eenmaal Bourgondiërs. Dan moet 
je zorgen dat je weer wat energie verbrandt.’’    
Heinri is trots op wat hij met La Brochette 
heeft bereikt en hoopt dát vast te kunnen 
houden. Grote dromen voor de toekomst 
lijken er niet te zijn, maar zoals het een echte 
ondernemer betaamt sluit hij niets uit. ,,Wie 
weet bijvoorbeeld ooit een tweede zaak.’’

Heinri Schonewille van La Brochette:

‘ElkE dag moEt jE EEn 
topprEstatiE lEvErEn’

Zeventien jaar geleden opende La Brochette de deuren in 
Hoogeveen. Eigenaar Heinri Schonewille noemt het de beste keuze 
in zijn leven, om daar snel met een grijns aan toe te voegen: ,,Op 
zakelijk vlak dan hè?’’ Zes dagen per week springt de 51-jarige 
Hollandschevelder, zodra hij zijn zaak binnenstapt, op de sneltrein, 
die pas weer stopt als hij thuis is. Maar dan gaat de knop ook om. 
Hoe? Door te sporten of simpelweg te genieten in de prachtige 
tuin ,,met een glaasje wijn binnen handbereik’’.

‘Wij zijn echte 
Bourgondiërs’


