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Alweer 10 jaar geleden nam Charles Glas (60) de Kaaswinkel over van de Familie 
Vorstenbosch. Na een kleine verbouwing startte hij 19 januari 2010 als 

Kaasspeciaalzaak De Molenhoek. De winkel verhuisde drie jaar geleden naar een 
andere locatie in het gerenoveerde winkelcentrum en kreeg een mooie en luxe 
uitstraling met een breed assortiment binnen- en buitenlandse kazen, noten, 

zuidvruchten, olijven, luxe worstjes, salades en Bonbons en Chocolade. 
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Charles Glas zette na een carrière 
van 28 jaar een punt achter zijn 
loopbaan bij een bank. Hij koos 
bewust voor een onderneming in de 
ambachtelijke sfeer met 
kwaliteitsproducten en rechtstreeks 
klantencontact. Een lang 
gekoesterde wens ging in vervulling: 
Het zelfstandig ondernemerschap.  

RENOVATIE
In oktober 2016 verhuisde hij met de 
Kaasspeciaalzaak naar een geheel 
nieuw opgezette winkel op een 
nieuwe locatie na een grondige 
renovatie van het winkelcentrum te 
midden van de slager, de bakker, de 
viswinkel en de groeten- en 

fruitspecialist. Vijf mooie en nieuwe 
winkels met versspecialiteiten bij 
elkaar. Deze winkel kon hij geheel 
naar eigen wens inrichten en dat 
heeft geresulteerd in een moderne 
en sfeervolle zaak met meer 
winkeloppervlakte en een veel 
breder assortiment.

SPECIAALZAAK
Naast de vele soorten binnen- en 
buitenlandse kazen waarbij hij 
onderscheid maakt in smaak, 
kwaliteit en exclusiviteit, worden de 
noten door Charles zelf gebakken en 
gekruid en stelt hij zelf met zijn team 
de lekkerste mixen samen. De luxe 
bonbons komen van diverse 

fabrikanten, waaronder  Albert uit 
Udenhout, Van Ham uit Esbeek en 
Dragee uit België. 
Met de feestdagen voor de deur 
worden er ook allerlei mooie 
pakketen gemaakt. Ook voor 
kerstpakketten kunt u hier terecht. 
Heeft u vragen over kazen of een van 
de andere producten, dan staan 
Charles Glas en zijn team graag voor 
u klaar om u een goed advies te 
geven. Om uw aankopen bij Kaas en 
Delicatessen De Molenhoek te 
kunnen doen hoeft u niet ver te 
lopen, want de winkelpassage 
beschikt over een groot en gratis 
parkeerterrein. 
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