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HMMM MET HESSE...

Tekst en foto's Patrick Hesse

Bar & Bistro De Haven Vinkeveen

It's all in the Family...
In 2012 was ik er al een keer op bezoek voor de krant. Toen was de horecagelegenheid op Watersportcentrum de Proosdij aan de Herenweg in
Vinkeveen net overgenomen door Guy Bracke, die zich echter eind 2013
om persoonlijke reden moest terugtrekken als eigenaar. Valentijn Koole
zwaaide inmiddels de scepter in de keuken en het toeval wil dat Valentijn's moeder Yvonne wel eens had geopperd dat wanneer de Haven ooit
te koop zou komen, het een stille wens van haar was de locatie dan over
te nemen. De mogelijkheid om nu daadwerkelijk eigenaar te worden van
dit gezellige restaurant lieten Yvonne en haar man Teun niet lopen en de
zaak was snel rond. Samen met hun zoon Valentijn runnen ze restaurant
De Haven nu als een heus familiebedrijf. Na diverse stijlaanpassingen
met een female touch van Yvonne kwam de gezelligheid nog meer terug
en werd als enige rigoureuze verandering een verwarmde rokersruimte
achter in de zaak gemaakt
Vandaag ben ik met mijn ‘roomie’
Timo de Zwart van Chemical Frog
Media Labs op pad. Timo is een geweldig creatieve vormgever/ontwerper met wie ik samen een kantoor
deel in Dock 15 te Mijdrecht. We
gaan vanavond gewoon verder zoals we de dag doorgebracht hebben,
zittend tegenover elkaar –al kletsend– met het verschil dat we geen
breedbeeld computerscherm voor
onze neus hebben, maar een heerlijk
bord eten.
We beginnen uiteraard met een
voorgerecht:
Timo
gaat
voor de carpaccio
en
ik heb mijn
oog
laten
vallen op de
vitello tonnato
(letterlijk 'getonijnd‘ kalfsvlees,
ofwel kalfsvlees in
tonijnsaus) met verse gemengde sla. Met beide gerechten is echt niets mis en
het smaakt ons
prima.

we ook deze klanten optimaal kunnen bedienen. Hier hebben we al
veel positieve reacties op gehad. Op
de dinsdagavond is het hier prijsklaverjassen, ook een oude traditie die
we omarmd hebben. We hebben ook
al wat partijen mogen verzorgen,
waarvan de laatste voor ruim 200
man, een geweldig succes. Daarom
geven we op 28 februari een Groot
Feest als een soort introductie van
onszelf. De entree is uiteraard gratis
en ied e rWat ook leuk is om te vermelden,
is dat Yvonne de patisserie zelf verzorgt. Yvonne: “Het is zoals zo vaak
begonnen met een uit de hand gelopen hobby, tegenwoordig maak ik
allerlei zelfontworpen taarten op
verzoek, dus als er bij ons bijvoorbeeld een verjaardag wordt
gevierd, kan ik hiervoor zelf de taart
maken. Nu we
het toch over
taarten hebben, hebben
jullie al een
dessert uitgezocht?”
Ook hierin zijn
we eensgezind
en hebben we beiden ons oog laten vallen
op de
zelfgemaakte

Met
de diepe
en
warme
zoetgevooisde stem
van Barry White op de achtergrond hebben we het heerlijk
naar ons zin. In deze leuke locatie,
die gek genoeg ooit dienst deed
als fietsenstalling, dragen de vele
kaarsen en het warme licht bij aan
de juiste sfeer. Dit vind altijd zo belangrijk, het gebeurt helaas ook wel
eens dat ik zit te eten onder spierwit
TL-licht. Ik weet niet hoe u dit ervaart, maar dan ben ik snel weg.
Tussen de gerechten door praten we
nog even wat met Yvonne, die een
duidelijk visie heeft over de locatie:
“We hebben onmiddellijk het snackbargedeelte vooraan en de eigen
ingang weer in ere hersteld, zodat

gen en heerlijk toeven op het ruime
terras of lekker op de fiets even een
frietje halen. Ik kan niet wachten...
Voor wie niet wil wachten op de zomer en gewoon een lekker hapje wil
eten voor een aantrekkelijke prijs
is Bar & Bistro De Haven geopend
op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag vanaf 15.00 uur (keuken
open tot 21.00 uur). Op vrijdag, za-

terdag en zondag vanaf 12.00 uur
(keuken open tot 21.00 uur).
U bent nogmaals van harte welkom
op 28 februari voor het grote De
Haven Feest in Bar & Bistro De Haven, Herenweg 276, Vinkeveen, tel.
0297- 265 308. Ook voor feesten
en partijen. Voor meer informatie:
info@bistrodehaven.nl.

70’s 80’s & 90’s Disco

Groot feest in ‘De Haven’
Vrijdag 28 februari

een is vanaf 20
uur van harte welkom.”
Inmiddels is Nick, die vanavond de
bediening verzorgt, is weer aan onze
dis verschenen met zijn armen vol
borden. Als rechtgeaarde carnivoren hebben Timo en ik beiden voor
de spareribs gekozen. Met wat lekkere sausjes en frietjes en gebakken
aardappeltjes staat de tafel vol. Het
wordt even stil aan tafel als Timo en
ik erop los kluiven.

chocolademousse met gemberslagroom. En weer is het stil, wanneer
Timo zijn vork neerlegt, maakt een
enorme grijns zich meester van zijn
gezicht en spreekt hij de profetische
woorden: “Misschien wel de allerbeste chocolademousse die ik ooit
heb gegeten!” Zo Valentijn, die heb
je in de pocket!
Ondanks dat de regen tegen de ramen klettert, zwijmel ik even weg
richting zomer, want dan zal deze
locatie helemaal top zijn, je kunt er
met de boot aan twee kanten aanleg-

De nieuwe eigenaren, Teun, Yvonne en Valentijn,
heten u van harte welkom
vanaf 20.00 uur

Herenweg 276 - 3645 DX Vinkeveen
tel. 0297- 265 308

Ook voor feesten en partijen. Voor meer informatie: Info@bistrodehaven.nl
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maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
vanaf 15.00 uur, keuken open tot 21.00 uur
vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 12.00 uur, keuken open tot 21.00 uur
17-01-14 11:05

