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HMMM MET HESSE...

Door Patrick hesse

Hmmm met Hesse Beachclub Lust!

Lekker loungen aan de plassen
Het is 27 graden en aan de Vinkeveense Plassen heerst een windstiltegebied. Ik zit samen met collega Peter
Bakker op misschien wel de mooiste horecalocatie van De Ronde Venen: zandeiland 1. We zijn vanavond te
gast bij Hans en Karin Venneman, de kersvers uitbaters van deze locatie. Simpel maar doeltreffend is het etablissement omgedoopt tot Beachclub Lust! Het is snel gegaan: eind april besloten Hans en Karin de horecagelegenheid aan zandeiland 1 over te nemen en binnen een weekend werden vrienden en familie opgetrommeld
om te komen klussen. Begin mei kon Beachclub Lust! de deuren openen. Een huzarenstukje! En gezien het
geweldige voorjaar, een buitengewoon goed getimede beslissing, aan belangstelling geen gebrek dus.
Ik zit op het terras met mijn rug
naar het restaurant, met het mooiste uitzicht. Tussen de bomen zie
ik de Vinkeveense Plassen, zie hier
en daar een zeilbootje dobberen
(het was windstil, weet u nog?)
en er komt een enkel speedbootje
met gematigde snelheid voorbij.
Met dit idyllische beeld maakt het
vakantiegevoel zich acuut van mijn
meester. Peter en ik balen dat we

onze korte broek niet aan hebben,
maar voor de andere gasten is dit
misschien beter (gezien het gebrek
aan pigment). Ondanks dat dit mijn
eerste bezoek aan Beachclub Lust!
is, geeft het meteen een vertrouwd
gevoel. Het personeel van Lust!
Mijdrecht bedient ook hier en dat
geeft mij een vertrouwd gevoel.
Ik ben tenslotte enorme fan van
de kookkunsten van Hans. Voor de

huisstijl is zoals gebruikelijk Karin
verantwoordelijk en er komen langzaam maar zeker meer oosterse
invloeden, waar Karin duidelijk
haar stempel al op heeft gedrukt.
Met passie en gedrevenheid
heeft Hans zich inmiddels een
grote schare fans kunnen vergaren.
Voorgerechten en Lust! zijn voor
mij synoniem voor vis! En natuur-

lijk viel mijn oog op de parade
van tonijn; een combinatie van
tonijntartaar, sashimi, gegrilde en
tonijnmayonaise begeleid met een
dille-komkommersalade en gember.
Een heerlijk kwartet van verschillende variaties van tonijn. In mijn
ogen blinkt Lust! hierin uit. Mijn
gewaardeerde collega gaat voor de
carpaccio. Beide gerechten smaken
zoals verwacht buitengewoon goed
en we realiseren ons weer hoe
bevoorrecht we zijn en in wat voor
geweldige gemeente te we wonen,
waar je vijf minuten van huis een
volledig vakantiegevoel kan hebben.
Inmiddels druppelt het terras vol
met part-time vakantiegangers. De
sfeer is lekker ontspannen wanneer
wij onze volgende gang krijgen geserveerd: voor Peter een overheerlijk kip saté en ik ga voor de rib-eye
met kruidenboter en friet. Op deze
gerechten is niets af te dingen.
Ondanks dat het terras serieus vol
zit (hoe kan het ook anders met dit
weer), blijven de jonge heren en
dames van de bediening vriendelijk
lachen en is ieder verzoek geen
enkel probleem. Peter en ik filosoferen wat over de mogelijkheden
van deze locatie zijn. Het heeft een
enorme potentie en als er mensen
zijn die er een successtory van kunnen maken, zijn Hans en Karin het

wel. Zelfs op een mooie vrieskoude
middag zou het hier uitstekend
toeven zijn.
Over vrieskou gesproken: daar is
onze vriendelijke serveerster al
met het nagerecht: huisgemaakte
vanille-ijstruffels met luchtig
geslagen room. Wederom genieten
Peter en ik van onze mini-vakantie.
Na een koffie, en voor Peter een
verse muntthee, gaan wij weer op
huis aan en turen nog even over de
plas waar aan de horizon de zon in
gevecht is met het water. De zon
gaat langzaam in het water over en
komt er een einde aan een heerlijke
vakantie-avond daar bij zandeiland
1. Wie op een mooie zomeravond
lekker wil onthaasten, geniet hier
niet alleen van het mooiste uitzicht
van onze gemeente, maar ook van
de gastvrijheid van Hans & Karin en
hun verrukkelijke gerechten.

Openingstijden
ma t/m vrij vanaf 12.00
za t/m zo vanaf 10.00 uur
Zandeiland 1 (Molenkade 30)
3645 AX Vinkeveen
Tel: 0294 - 29 03 82
www.lustvinkeveen.nl

Prinselijk Proeven, De Waard en Boven Water nieuw op Culinaire Venen
Prinselijk Proeven uit Mijdrecht, Brasserie De Waard uit Wilnis en Restaurant Boven Water uit Vinkeveen
zijn dit jaar aanwezig op de Culinaire Venen, die op zaterdag 10 september a.s. voor de zesde achtereenvolgende keer op het Raadhuisplein in Mijdrecht wordt gehouden. In totaal tien deelnemende restaurant- en
horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving bieden bezoekers een gastronomische proeverij in de
vorm van kleine hapjes, gerechtjes, wijnen en champagnes.
Inmiddels zijn de voorbereidingen
alweer in volle gang en zijn de
deelnemers bekend; een gevarieerde
mix van deelnemers van 'het eerste
uur' en nieuwkomers, die allemaal
maar één ding willen: hun culinaire
visitekaartje afgeven. Dit jaar kunt
u paviljoens verwachten van B&D
Catering Hospitality Support, Boven
Water, Brasserie De Waard, Corfu,
II Gusto, Le Virage, Lust!, Prinselijk
Proeven, Rendez-Vous en s'Anders.
Prinselijk Proeven neemt het stokje
over van Maison Vinocerf. Boven
Water deed vorig jaar niet mee,
maar is nu wel weer van de partij en
Brasserie De Waard gaat om het jaar
wisselen met Restaurant Meesters.
Uiteraard is er ook weer passend

entertainment. We kunnen nog niet
alle artiesten verklappen, maar in elk
geval staan o.a. Heavy Hoempa (verrassende uitvoeringen van bekende
rocknummers) en zangeres/actrice
Sandy Kandau geprogrammeerd. Ook
wordt er een spetterende modeshow
verzorgd door acht plaatselijke modegelieerde bedrijven, waarvan een
aantal verantwoordelijk was voor de
succesvolle Fashion on Ice-modeshow
in december jl. op de ijsbaan.
TV-kok Leon Mazirac in jury
Ook dit jaar wordt voor het bedrijf
dat zich het best presenteert de ‘Culinaire Nol’ uitgereikt, een eerbetoon
aan de overleden Mijdrechtse restauranthouder Nol Vermeulen. Vorig

jaar ging de onderscheiding naar
Eet- en drinkgelegenheid Rendez
Vous uit Mijdrecht. Welk restaurant
op 10 september a.s. de wisseltrofee
mee naar huis neemt, wordt dit jaar
extra spannend. De jury krijgt dit jaar
namelijk hulp van de bekende TV-kok
Leon Mazairac, onder andere bekend
van het TV-programma ‘Eet Smakelijk’ van oproep Llink.
Ondersteuning
De Culinaire Venen vormt een perfect
platform voor bedrijven om hun naamsbekendheid te verhogen en om medewerkers of relaties te fêteren. Een
aantal sponsors heeft al toegezegd
het evenement te steunen, maar een
aantal moet de knoop nog doorhak-

Kleine gerechtjes, heerlijke drankjes, gevarieerd entertainment en een lekker
zonnetje, dat zijn de ingrediënten voor de Culinaire Venen! foto otto boELENs
ken. Op www.culinairevenen.nl kan
men informatie aanvragen over de
verschillende manieren om dit jaarlijkse evenement te ondersteunen.
Goede doel: A Sister’s Hope
Net als andere jaren is van elk
verkocht hapje en drankje een deel

bestemd voor het goede doel. Dit
jaar is gekozen voor A Sister’s Hope,
dat geld inzamelt voor onderzoek
naar borstkanker en dat in oktober
een tweedaagse wandeling van 60
kilometer organiseert.

