
DE GROENE VENEN                    9 mei 2014  17

HMMM MET HESSE... Tekst en foto's Patrick Hesse

  17

Wilnis

Jasmin Peters 
Voetbaltoernooi 
op 17 mei

Jasmin Peters is 2½ jaar gele-
den op bijna 14-jarige leeftijd 
aan leukemie overleden. Jasmin 
was een fanatiek voetbalster en 
heeft zowel bij CSW (Wilnis) als 
Hertha (Vinkeveen) gevoetbald.

Ter nagedachtenis aan haar is twee 
jaar geleden het initiatief opgevat 
om jaarlijks een meiden voetbal-
toernooi te organiseren, waarbij er 
geld wordt ingezameld voor twee 
goede doelen.
De opbrengst van dit evenement is 
bestemd voor het Ronald McDo-
nald Huis en de Stichting Emma 
Kinderziekenhuis. Jasmin heeft 
hier veel steun aan gehad en tij-
dens haar verblijf in het ziekenhuis 
kon haar familie continu bij haar 
zijn door de gastvrijheid van het 
Ronald McDonald huis. 

Jasmin was een meisje dat altijd 
voor alles en iedereen klaar stond 
en zou willen dat vooral ook zieke 
kinderen zich nooit alleen voelen. 
Door deze doelen te steunen kan 
haar motto: ‘Help anderen waar je 
kunt’ voortleven. 

Het Jasmin Peters meidenvoetbal-
toernooi vindt plaats op zaterdag 
17 mei 2014, bij vv Hertha locatie 
sportpark de Molmhoek te Vinke-
veen. Aanvang is 9:30 uur.

Inmiddels hebben zich al enthousi-
aste teams ingeschreven en belooft 
het wederom een geslaagd toer-
nooi te worden.

Mocht u dit evenement willen 
steunen en de hier aan gekop-
pelde goede doelen willen  sponso-
ren,  neem dan gerust contact op. 
Natuurlijk kunt u ook een bedrag 
overmaken  op  rekening nummer:   
NL87RABO0171625730 t.n.v. 
M.E. Peters o.v.v.  Jasmin Peters 
voetbaltoernooi. 
Wij zullen ieder bedrijf dat een 
bijdrage levert, vermelden in de 
plaatselijke media.

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met:                                                                                              
Danny Bierman, SV Hertha,
tel. 06-14904946

Abcoude/Regio

Open Dag Gaasper-
plas Windsurfi ng
Op zondag 25 mei houdt Gaasper-
plas Windsurfi ng weer de bekende 
Open Dag. Vanaf 12 uur kan ieder-
een ervaren hoe het is om op een 
surfplank te staan en te genieten 
van onze prachtige stek en relaxte 
club aan de oever van de Gaasper-
plas. Naast alle inspanning van de 
sport speelt gezelligheid een zeer 

belangrijke rol. Elk jaar wordt er 
een aantal evenementen georgani-
seerd, die soms iets te maken heb-
ben met surfen en soms puur voor 
de gezelligheid zijn. De meeste 
worden georganiseerd met surfen 
en gezelligheid tegelijk. De barbe-
cues die na het surfen op het ter-
rein van de vereniging worden ge-
organiseerd zijn bijvoorbeeld zeer 
beroemd.  
De vereniging beschikt over ge-
diplomeerde surfi nstructeurs, die 
lesgeven aan beginners en gevor-

derden. Tijdens de Open Dag wordt 
de mogelijkheid geboden om door 
middel van een proefl es, gegeven 
door een gediplomeerde surfi n-
structeur, te ervaren hoe leuk het 
is om op een surfplank te staan en 
jezelf over het water voort te be-
wegen. Wil je hieraan deelnemen, 
neem dan zwemkleding en een 
handdoek mee. 
Het bestuur en de commissieleden 
zijn aanwezig op de Open Dag op 
zondag 25 mei as om iedereen wel-
kom te heten en alle vragen te be-

antwoorden. Speciale aanbieding: 
wie lid wordt op de Open Dag hoeft 
geen inschrijfgeld te betalen!
Aanvang 12 uur, locatie: Driemond-
weg 25. Dit is aan de zuidoever van 
de Gaasperplas en zal op de dag 
zelf door middel van pijlen worden 
aangegeven. Er is volop gratis par-
keergelegenheid. 
Telefoon 020-6915062. 
www.gaasperplaswindsurfi ng.nl

 

Kort nieuws

Brasserie Paardenburg: 

Service with a smile!!
Ik word hartelijk ontvangen door Jan Semeins, het is een vrolijk weer-
zien met de directeur van de geweldig mooie Brasserie Paardenburg in 
Ouderkerk aan de Amstel. Voor deze gelegenheid heb ik bij wijze van 
uitzondering  een hele bijzondere tafeldame bij me... de liefde van mijn 
leven: mijn eigen vrouw! Na vijf dagen in het buitenland te hebben ge-
werkt, had ik wel weer zin om met mijn eigen meisje te gaan eten. Ik 
word voorgesteld aan de nieuwe Chef van Brasserie Paardenburg: Bas, 
een bevlogen kok die de vorig jaar door Jan Semeins ingezette lijn ver-
der zal doorvoeren.

Vandaag niet alleen een heerlijke 
maaltijd, maar ook goed nieuws: De 
kunstproeverij II, een vervolg op de 
dynamische buitenexpositie die vorig 
jaar al een enorm succes was. De tuin 
wordt omgetoverd tot een beeldentuin, 
een atelier van een beeldhouwster, een 
schommelnetwerk en is er de moge-
lijkheid om een schilderles te volgen 
bij de kunstenaar Anutosh. Bent u op 
zoek naar een stukje onthaasting? Be-
zoek dan binnenkort de kas van Bras-
serie Paardenburg. Deze zal door Bas 
omgetoverd worden tot een prachtige 
groentekas, waar de kruiden en groen-
ten gaan groeien die verwerkt worden 
in de gerechten; verser en biologischer 
kan haast niet. Na een rondje door de 
geweldige tuin van Brasserie Paar-
denburg nemen we plaats in de Serre, 
van waaruit wij een prima uitzicht 
hebben over het prachtige terras en 
een stuk Amstel.

Toen ik vorig jaar Paardenburg be-
zocht had ik op het terras al een enorm 
vakantiegevoel; diezelfde rust maakt 
zich opnieuw van mij meester. Met 

"the Voice" Frank Sinatra met Fly me 
to the Moon op de achtergrond ben ik 
helemaal in mijn element. Wat is dit 
genieten zeg.

Niels, mijn gastheer voor vanavond, 
begrijpt precies wat "Service with a 
Smile" betekent,  en we voelen ons di-
rect thuis. Ik was erg getriggerd door 
Lobster Friday; een heerlijk arrange-
ment om het weekend mee te begin-
nen, volgens Niels een terechte keuze.
We starten met heerlijke bruchetta's 
met antiboise en parmaham en een 
klein bisque soepje. Intussen druppelt 
het restaurant al aardig vol met men-
sen van diverse pluimage. Het restau-
rant is dan ook voor iedereen. 

Het tweede gerecht mag er ook wezen 
en ziet er ook nog prachtig uit: tartaar 
van zalm met Canadese kreeft, anti-
boise en schuim van kreeft. Wat een 
verrukkelijke combinatie van gerech-
ten. Bij wijze van uitzondering weet 
Niels mij over te halen om een heerlij-
ke verfrissende witte wijn te proberen 
omdat deze geweldig bij het gerecht 
past: een Braziliaanse Molio, een Pi-
not Grigio Riesling. En inderdaad een 
verrukkelijke combi.
  
En dan een feest op het bord: de hele 
kreeft geserveerd met gegrilde groen-
tes, inquine en dragonsaus. Deze twee 
gerechten kunnen op Lobster Friday 

samen met een heerlijk dessert (hang-
op met rood fruitcompote en aardbei-
ensorbet) als driegangen Lobstermenu 
besteld worden voor slechts € 37,50. 
Op de vraag van Niels of we een stukje 
vlees willen proeven, kan ik als echte 
carnivoor alleen maar positief rea-
geren. Het wordt een tussengerecht 
van USA steak met bonnes femmes 
en beaernaisesaus. Ook dit gerecht 
smaakt buitengewoon goed. 

Na een paar uurtjes uitstekend toe-
ven in de serre zijn we klaar voor ons 
laatste gerecht: een Dessert proeverij: 
huisgemaakte brownie, boerenjon-
gens, witte chocolade-ijs, hangop met 
gedroogde yoghurt en schuim van bos-
bessen, wat een weldaad. We zitten 
dan ook echt vol.

Nadat ik thumps up heb gegeven aan 
de chef Bas is het tijd om naar huis te 
gaan. Ik word op de weg naar buiten 
nog even aangesproken door een uiter-
mate stijlvol echtpaar: “Wat leuk! Ik 
hoor dat u een stuk gaat schrijven over 
de Brasserie?” Ik antwoord beves-
tigend. “Wat vond u er van?” vraagt 
de heer. “Ik kan u zeggen dat ik erg 
enthousiast ben over Paardenburg, ge-
weldig voedsel voor een zeer billijke 
prijs en enorm enthousiast en vrien-
delijk personeel en dat ook nog een 
op een geweldige locatie!” antwoord 
ik. De dame: “Ik kan u zeggen dat wij 
met zeer veel plezier hier gemiddeld 2 
tot 3 keer in de week komen dineren, 
omdat we ons hier enorm thuis voe-
len en altijd welkom zijn en natuurlijk 
heerlijk eten en drinken.” Aan de heer 
en dame is af te zien dat het echte le-
vensgenieters zijn en als het hier niet 
uitstekend zou zijn, ze hier echt niet 
zouden zitten... ik kan het alleen maar 
helemaal met hen eens zijn!  Wat een 
toptent!

Brasserie 
Paardenburg b.v.
Amstelzijde 55
Ouderkerk a/d Amstel
Tel. 020 - 496 12 10
www.brasseriepaardenburg.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 8 tot 24 uur. Za t/m zo 
van 9 tot 24 uur. Keuken ma t/m 
zo 8 tot 22 uur


