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Kip is weer helemaal hip
Na twee weken vakantie, oliebollen, champagne en wild, werd het weer
eens tijd voor een restaurantbezoek, want laten we eerlijk zijn: vrij zijn
is leuk, maar daarna moet er gewoon weer gewerkt worden, toch?
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Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Ici Paré
Keuken dagelijks geopend van
16.00 tot 21.00.
Zaterdag gesloten
Ici Paré
Provincialeweg 2
Mijdrecht
tel. 0297 281277
www.icipare.nl

Vanavond glibber ik door de file en
de sneeuw naar de rand van onze
mooie gemeente. Ik heb samen met
collega en autotestmaatje Michael
Reuling afgesproken om een vorkje
te gaan prikken bij Ici Paré. Ik zal
u maar meteen wat bekennen: ik
was er nog nooit geweest en dat is
gek want ik zou niet kunnen vertellen waarom niet, terwijl dit karakteristieke restaurant al 53 jaar bestaat! In Amerika zou dit echt een
'Landmark' heten. Wij noemen het
gewoon een begrip, want wanneer
ik iemand van buiten De Ronde
Venen de weg moet wijzen naar het
centrum kun je volstaan met: 'ken
je dat witte kippenrestaurant? Ja,
daar bij de stoplichten rechtsaf.'
Sinds juli 2009 heeft Ici Paré een
nieuwe eigenaar: Kelly Haveman.
Deze charmante jonge dame heeft
haar schouders eronder gezet en is
meteen begonnen om het restaurant aan de buitenkant op te laten
frissen. Het nieuwe hardhouten
terras is zo goed als af en kan voor
het grootste gedeelte overdekt
worden, waarmee het volume van
het restaurant enorm kan worden
vergroot. Ook zal er in het voorjaar

het een en ander in het restaurant
geschilderd worden. Voor wat betreft de menukaart wil Kelly zeker
op vertrouwde voet verder gaan. En
dat is waarschijnlijk ook het beste,
want door de rijke historie van het
restaurant heen heeft Ici Paré een
grote schare fans verworven.
En na vanavond begrijp ik dat ook
volledig.
Michael en ik bestuderen de kaart.
De welbekende reclameleus van
de pluimveepromotie is hier geheel
van toepassing: “Kip het meest
veelzijdige stukje vlees!” want
buiten de tournedos of zalmfilet is
het Kip wat de klok slaat en dat
is natuurlijk ook de bedoeling. Bij
binnenkomst was ons de verrukkelijke geur die van de grill afkomt
onmiddellijk opgevallen en deed
onze eetlust stijgen. Als voorgerecht
begin ik met iets wat ik werkelijk
jaren niet heb gegeten: gebakken
kippenlevertjes met toost, Michael
doet het wat voorzichtiger met
Ardenner ham en meloen. Beide
voorgerechten smaken uitstekend
en onder het genot van dit alles
nemen Michael en ik wat snode
plannen door voor autotesten deze
zomer, want vanaf onze tafel kunnen we mede door de sneeuwval
de verkeerschaos op de provinciale
weg goed gadeslaan en dromen
we stiekem al van een zomerse
cabriospecial in de krant. Inmiddels heeft Kelly het hoofdgerecht
gebracht en is mijn collega gegaan
voor de kip met kaas, ui en tomaat.
Ik heb me laten overhalen om de
kip met de Ronde Venensaus (een
zoetzure kerrie saus) te proberen.
Bij deze gerechten worden gebakken aardappels met peertjes en een
lekker frisse komkommer geserveerd en met het laatste bijgerecht
raakt Kelly bij mij een gevoelige

snaar: precies zoals mij oma het
klaar maakte, met azijn en suiker.
Na het hoofdgerecht zijn we er
beiden van overtuigd dat Kelly
inderdaad op deze voet verder
moet gaan met deze oer-Hollandse
keuken met eerlijke gerechten,
een no-nonsense restaurant waar
men voor een alleszins redelijk
bedrag een heerlijke maaltijd kan
verwachten. Het is tevens mogelijk
door middel van een aparte ingang
gerechten af te halen om lekker
makkelijk thuis te genieten van een

Vereniging ZZP De Ronde Venen opgericht met steun van Rabobank
Mijdrecht, januari 2010 – De vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel van De Ronde Venen (ZZP DRV) is
officieel opgericht op 17 december jl. Het initiatief van de Kamer van Koophandel, Gemeente De Ronde Venen en Rabobank Rijn en Veenstromen begon als een voorzichtig aftasten van de animo voor een platform
voor zelfstandige ondernemers zonder personeel. Netwerken en informatie uitwisselen waren de belangrijkste doelstellingen.
Inmiddels zijn er drie themabijeenkomsten en twee netwerkborrels georganiseerd, dus tijd om het officieel
te maken. Kersverse voorzitter Bert
Wever: “Het geeft een goed gevoel
dat het nu allemaal rond is. Ook voor
wat betreft de samenstelling van het
bestuur en de harde kern van actieve
zzp-ers zijn we erg tevreden, veel
goede energie en goede ideeën om
het komende jaar mee aan de gang
te gaan! Complimenten aan iedereen voor de enorme inzet waarmee
de afgelopen periode hard is gewerkt
aan het op orde krijgen van de statuten, het aanmeldingsformulier voor
onze toekomstige leden en de bijdrage aan het succesvolle ZZP café.”
Startkapitaal
De uiteindelijke doorslag kwam met
de toezegging voor een financiële

bijdrage uit het Coöperatiefonds
Rabobank Rijn en Veenstromen.
Penningmeester Esther van Zijtveld:
“Deze bijdrage vormt een startkapitaal voor het organiseren van
nieuwe netwerkbijeenkomsten en
vooral ook de online marktplaats,
een website waar leden zich kunnen
profileren en opdrachtgevers kunnen
ontmoeten. Zo kunnen we direct een
vliegende start maken.”
Programma 2010
Het bestuur bestaat naast de voorzitter en penningmeester uit Peter

ter Beek (secretaris), A3ana Kegley
(evenementenorganisatie) en Jan
Posdijk (marketing en communicatie). Achter de schermen wordt
inmiddels hard gewerkt aan het
programma voor 2010, waarin
workshops, netwerkborrels en online
activiteiten een vaste plek zullen
krijgen. Te zijner tijd zal er via de lokale media, gemeente en de Kamer
van Koophandel meer informatie
worden vrijgegeven. ZZP-ers kunnen
voor meer informatie ook terecht op
LinkedIn. Zoek bij Groups naar ZZP
De Ronde Venen!
Het contactadres
voor informatie
en lidmaatschap
is: Peter ter Beek
(secretaris), info@
starterbegeleiding.nl

gegrild kippetje. Nadat we Kelly
hebben bedankt voor de gastvrijheid
en het heerlijke eten, gaan Michael
en ik de ijskoude avond weer in. Ik
loop nog even om het restaurant
voor wat sfeerplaatjes. Het is echt
en mooi karakteristiek pand, dat
door zowel de vorige als de nieuwe
eigenaar met liefde is onderhouden
en dat de tand des tijds moeiteloos
heeft doorstaan. Ik hoop ik dat het
ook de komende 53 jaar een begrip
zal blijven in de Ronde Venen!

