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Hmmm Met Hesse Bowling Mijdrecht

Een vleugje nostalgie
Ik ben ongelofelijke fan van American Diners, de restaurants die in de jaren vijftig enorm populair waren. Ze
vlogen als paddenstoelen uit de grond in de USA. Van origine waren het treinwagons, waar de wielen vanaf
werden gehaald, zodat ze overal te plaatsen waren. Doordat ze smal waren, werden er zogeheten Dinerbooths in
gemaakt: twee bankjes tegenover elkaar, met een tafel in het midden. Aan de andere lange zijde was een counter
met barkrukken, meestal voorzien van jukebox. Het was dé plaats voor de jeugd om bij een te komen. U heeft
ze vast wel ergens in een film gezien, en iedere VS-bezoeker weet waar ik over praat. Ondanks dat dit soort
restaurants in de jaren zeventig volledig onder de voet werden gelopen door de fastfoodketens onder leiding
van de gele M, behoren ze tegenwoordig tot het cultureel erfgoed van Amerika. Als regelmatig bezoeker van dit
continent ben ik altijd op zoek naar de originele diners en zodra ik er een vind, ga ik er steevast even lunchen of
dineren om niet alleen het eten, maar vooral de sfeer van vervlogen tijden te proeven. Mijn gekte voor deze restaurants gaat zo ver dat ik een heuse dinerbooth in huis en zelfs op mijn kantoor heb staan. In combinatie met
een jukebox uit 1960 waan ik me af en toe terug in de tijd van de Rock & Roll.
door patrick hesse

Meteen bij binnenkomst bij de Bowling in Mijdrecht blijken de eigenaren deze passie met mij te delen,
want onmiddellijk valt me de diner
inrichting op en ben ik blij verrast. De
knalrode bar doet de rest en met de
bowlingbanen rechts van mij en de
uitstekende achtergrondmuziek, voel
ik me onmiddellijk thuis.
Sinds september vorig jaar zijn
de deuren van Bowling Mijdrecht
geopend en heeft al menig bowlingfan zijn hart kunnen ophalen in het
gebouw dat in het verlengde ligt van
het Veenweidebad, het zwembad dat
afgelopen zomer feestelijk geopend
werd door toenmalig wethouder
Dekker. Bowling Mijdrecht is in
de punt van het prachtige gebouw

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.

gesitueerd en is onderverdeeld in een
riante bowlingbaan met restaurantgedeelte en een apart restaurant onder
de naam All in the family, met plaats
voor ruim honderd stoelen. Uiteraard zijn beide gedeelten ook apart
af te huren. Samen met collegafotograaf Jaap Maars nam ik graag
de uitnodiging aan om gezellig een
vorkje te komen prikken. We kiezen
er voor om behaaglijk in het bowlinggedeelte te gaan zitten, waar op dat
moment een stel uitgelaten kids een
kinderpartijtje beleeft, onder toeziend
oog van een paar ouders die lekker
zitten te borrelen. Het is gezelligheid
troef. Op de achtergrond zingt wijlen
Dan Hartman een van zijn klassiekers
Instant Replay en zowel Jaap als ik
zijn in opperbeste stemming; enig!
We maken kennis met de trotse
eigenaren Margret van Tol en Alan
Coltman, beiden zelf fanatieke
bowlers, die een lang gekoesterde
droom zagen uitkomen in de vorm
van deze schitterende locatie. Na een
gezellig gesprek met Margret over
American Diners, maken Jaap en ik
onze culinaire wensen bekend aan de
vriendelijke medewerker. De menukaart biedt geen moeilijke culinaire
hoogstandjes, maar er is beslist voor
een ieder iets van hun gading: onder
andere spare ribs, biefstuk, varkenshaas en een vegetarische pasta.
Als voorgerecht kiest collega Jaap
voor de toast all-in (champignons, ui,
paprika, tomaat, ham & sambal) en ik
ga voor de kiprollade carpaccio met
mosterd dressing.Binnen een mum
van tijd staan onze voorgerechten op
tafel en dat komt goed uit, want we

Kapsalons doneren 6 euro per klant

Hizi Hair stunt mee voor War Child
Vanaf vandaag, 25 maart, toeren de
dj’s van Radio 538 een week lang
door het land om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor War Child.
Ze roepen iedereen in Nederland
op om stunts aan te gaan in ruil
voor donaties.
Hizi Hair steunt zelf al jaren de
projecten van War Child en stunt
in deze actieweek met Radio 538
mee. Op 28, 29 en 30 maart doneert
Hizi Hair 6 euro per klant. Voor 12
euro kan War Child één oorlogskind
helpen, dus met iedere twee klanten
steunt Hizi Hair één kind. Kom je
laten knippen!
Dagelijks groeien miljoenen kinderen
op in oorlog. Zij hebben hulp nodig

om hun ervaringen te verwerken. Tot
en met vrijdag 1 april staat Radio
538 geheel in het teken van de
landelijke actie ‘538 voor War Child’.
Een week lang trekt het radiostation
met twee trucks langs 27 plaatsen in
Nederland. De dj’s roepen particulieren, bedrijven, verenigingen, kinderen
en scholen op om stunts aan te gaan
in ruil voor donaties. Niets is te gek.
Alles met maar één doel: zoveel
mogelijk geld ophalen voor oorlogskinderen.
Hizi Hair stunt mee voor War Child
Op 28, 29 en 30 maart stunt Hizi
Hair mee met ‘538 voor War Child’
om zo veel mogelijk oorlogskinderen
een kans te bieden op een betere
toekomst. Daarom hoopt men op zo

lusten wel wat. De glimlach op het
gezicht van Jaap onder het mom van
”lekker pittig” spreekt boekdelen.
Ook mijn voorgerecht smaakt verrassend, zo heb ik carpaccio nog nooit
gegeten.
Tussendoor nemen Jaap en ik een
kijkje in het restaurant All in the
family; een grote ruimte waar een
serieus feest geen problemen zal geven. Een van de grote voordelen van
deze locatie: riante parkeerplaatsen
en je zult nooit klachten krijgen van
geluidsoverlast gezien de locatie.
Inmiddels is daar het hoofdgerecht voor Jaap varkenshaasmedaillons met pepersaus en ik heb gekozen
voor de biefstuk all-in met champignons en ui, bijgestaan door overheerlijke frieten.
Het smaakt allemaal opperbest en
gezien de prijzen (voorgerecht gemiddeld 7 euro; hoofdgerecht gemiddeld rond de 13 euro) die zeer billijk
zijn voor bijna iedere portemonnee.
De gezelligheid zit er goed in en dus
besluiten Jaap en ik toch nog een
dessert te nemen: huisgemaakte
appeltaart met ijs en na nog een
overheerlijke bak koffie nemen Jaap
en ik voldaan afscheid van Margret
en Alan. We moeten snel terugkomen
om een potje te bowlen.
Het kan geen toeval zijn dat het adres
van de Bowling Mijdrecht Ontspannigsweg 1A is. Want of je nu een
feest te vieren hebt of een bedrijfsuitje of gewoon gezellig met z’n
viertjes of tweetjes wat ontspanning
zoekt, ga lekker een keertje bowlen
en daarna lekker eten. Dit alles voor
een vriendelijk bedrag...

veel mogelijk klanten tijdens de 3
actiedagen in de 54 salons van HiZi
Hair in Nederland. HiZi Hair heeft
naast aandacht voor haar klanten ook
aandacht voor de wereld om haar
heen. Vorig jaar heeft Hizi Hair bijna
20.000 euro opgehaald door een
week lang de gehele omzet van het
knippen van kinderen aan War Child
te doneren. War Child en Hizi Hair
zijn al vier jaar partners en vormen
samen ‘a perfect pair’.

Bowling Mijdrecht

Dinsdag 12.00 – 00.00 uur
Woensdag 12.00 – 00.00 uur
Donderdag (reserveren vanaf 40
personen)
Gesloten (m.u.v. schoolvakanties)
Vrijdag 12.00 – 00.00 uur
Zaterdag 12.00 – 00.00 uur
Zondag 12.00 – 22.00 uur

Ontspanningsweg 1A
3641 SV Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 25 69 45
Openingstijden

Maandag 12.00 – 00.00 uur

zelf stunts te bedenken en uit te
voeren. Dat kan van alles zijn: optredens, wedstrijden, inzamelingsacties, kortom alles wat kan bijdragen

om zoveel mogelijk oorlogskinderen
te helpen. Stunts kunnen worden
aangemeld via

www.538voorwarchild.nl.

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

Ook tal van bekende Nederlanders
zetten zich in voor de actie; BN’ers
voeren spraakmakende stunts uit,
die alleen doorgaan als ze voldoende steun krijgen van luisteraars in
de vorm van sms’jes. De opbrengst
van de sms’jes komt ten goede aan
de actie ‘538 voor War Child.’
Daarnaast roept ‘538 voor War
Child’ iedereen in Nederland op om

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl

