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Tekst en foto's Patrick HesseHMMM MET HESSE...
De Veensteker  

Vijf jaar later, en nog steeds heerlijk 
eten en klantvriendelijk
Afgelopen september bestond De Groene Venen-nieuwe stijl vijf jaar, onze eerste lustrum dus. Tijdens de af-
gelopen jaren heb ik enorm veel restaurants bezocht voor deze rubriek. Het allereerste restaurant dat ik toen 
bezocht was de Veensteker. Voor een ieder die opgegroeid is in De Ronde Venen een legendarische locatie 
voor feesten en partijen, maar de laatste tien jaar toch vooral bekend als restaurant. 

Vijf jaar geleden bezocht ik de broers 
Patrick en William van der Meer, de 
trotse eigenaren van de Veensteker. 
In dat jaar hadden ze een enorme 
verbouwing achter de rug en waren 
ze bezig alles naar een hoger pijl te 
brengen. Het leek beiden leuk om in 
het kader van ons vijfjarig bestaan 
de Veensteker wederom te bezoe-
ken. Ik dacht natuurlijk gelijk aan 
het geweldige TV-programma van 
Jeroen Pauw, ‘5 jaar later’ waarin hij 
spraakmakende bekende Nederlan-
ders confronteert met uitspraken van 
vijf jaar daarvoor. 

Ik sta weer voor de deur bij de Veen-
steker en het terras, waar de man-
nen indertijd mee bezig waren, is 
een prachtig geheel geworden. Bin-
nen worden we ontvangen door Thijs 
en Sanne, die ons vanavond culinair 
vertroetelen. Ik zeg ons, want van-
avond heb ik een zeer dierbare vriend 
meegenomen met wie ik al ruim 30 
jaar een bijzondere vriendschap on-
derhoud en die me zeer nauw aan 
het hart ligt: mijn gabber Pim. Een 
levensgenieter pur sang en ook een 
‘carnivriend’. Dan zit je bij de Veen-

steker goed. 
Pim heeft beloofd vanavond kritisch 
te zijn. Met een verrassend lekkere 
amuse in de vorm van een spinazie-
soepje starten we de avond. Terwijl 
mijn vriend honderduit praat over 
zijn juist afgesloten New York trip, 
is daar Thijs met ons voorgerecht: 
voor Pim de carpaccio en ik ben we-
derom voor de chef's palet gegaan, 
met onder meer een heerlijk toma-
tensoepje, zalm met toast, champig-
nons met old Amsterdam-kaas uit 
de oven, carpaccio, en een heerlijk 
lauwwarm geitenkaasje. Kortom, 
een feestje op mijn bord. Nu weet 
ik dat Pim altijd wanneer het op de 
kaart staat carpaccio bestelt, dus de 
grote glimlach op zijn gezicht ver-
raadt zijn goedkeuring! Dat is al 1-0 
voor de Veensteker. 

Ik vertel Pim dat in deze heerlijke 
sfeervolle ruimte in een heel ver 
verleden bijzonder wilde feesten 
werden gegeven. Hij kan het moei-
lijk visualiseren, omdat de ruimte 
nu een totaal andere uitstraling 
heeft. Ondertussen heeft Thijs de 
witte huiswijn gebracht om even te 

proeven. Gelukkig kan ik ook hier-
bij leunen op mijn vriend. Het is een 
Sauvignon Blanc van het huis Tarani, 
een frisse en heldere wijn met een 
uitstekende smaak. Deze wijn heeft 
in 2012 nota bene de Medaille d'Or 
gewonnen. 

Het is tijd voor het hoofdgerecht. Ik 
moet bekennen dat ik al stiekem op 
de website van de Veensteker (www.
veensteker.nl) had gekeken en mijn 
zinnen had gezet op de Mixed Grill. 
Na lang wikken en wegen gaat Pim 
voor de Saté van Amerikaans rund, 
hij zit duidelijk nog in zijn New York-
modus.

Een bord vol met heerlijkheden 
wordt geserveerd door de goed-
lachse en zeer charmante Sanne en 
is het prachtig om te zien dat deze 
jonge mensen uitstekend weten hoe 
het hoort en je een welkom gevoel 
geven, Chapeau! Mijn bord is prach-
tig opgemaakt met: de rundersaté, 
een biefstukje, spare ribs en een 
overheerlijk varkenshaasje, onder-
steund door een paar koude sauzen, 
verse groentesalade en lekkere dik-
ke frieten. Ook deze gerechten zijn 
top. Nu drinken we een rode huis-
wijn, wederom van het huis Tarani 
De Malbec, het Franse antwoord op 
de Malbec wijnen uit Argentinië  Hij 
heeft een mooi volle en rijpe smaak, 
zeker niet verkeerd bij dit vleesge-
recht.

We hebben ons door Sanne toch maar 
laten ompraten een dessert te nemen 
(het kostte haar weinig moeite). Mijn 
work-out van deze ochtend heeft dus 
niet echt zin gehad. Als het grandi-
oze chef's dessert onze tafel bereikt 
is het toch even slikken: het ziet er 
niet alleen heerlijk uit, maar ook on-
weerstaanbaar! Met goede moed be-
ginnen we aan een proeverij van wat 
de keuken op dessertgebied te bieden 
heeft : Bastogneparfait - parfait van 
het bekende koekje, chocoladesouf-
fl é, huisgemaakte chocoladetaart van 
Oreo koekjes met toffeesaus en crème 
brûlée, geserveerd met een toefje 
slagroom en vanille-ijs. Het feest is 
compleet! 

Even denk ik na over wat er in die 
vijf jaar veranderd is bij de Veenste-
ker. Ik kan alleen maar concluderen 
dat ze de lat nog hoger hebben ge-
legd en dat het uitstekend toeven 
is, of dat nu hartje zomer op het 
prachtige terras is of in de winter 
binnen in de buitengewoon gezel-
lige ambiance.  Ik ben benieuwd hoe 
het zal zijn wanneer we ons 10-jarig 
bestaan vieren, maar ik denk dat ik 
voor die tijd ook wel poolshoogte 
ben gaan nemen en dan neem ik ge-
woon weer mijn gabber Pim mee...

Oproep: Ben jij de Pechvogel van de Maand?
 
Soms zit het 
mee, en soms 
zit het tegen. 
We kennen 
het allemaal. Maar soms heb je 
wel erge pech: bijvoorbeeld als je 
gezakt bent met een 5,45 terwijl je 
minimaal 5,5 moet halen. Of als het 
de hele dag stortregent op je brui-
loft. Of je enkel breekt tijdens het 
trainen voor de beklimming van de 
Alpe d'Huez, je met je gloednieu-
we auto onderweg van de dealer 
naar huis een aanrijding krijgt... 
voor deze èn andere gevallen 
hebben Pannenkoekenrestaurant 
De Strooppot en weekendkrant 

De Groene 
Venen nu 
de Pechvo-
gel van de 

Maand-verkiezing ontwikkeld. 
Stuur ons jouw pechverhaal voor 
in de krant. Maandelijks selecteert 
de redactie het meest originele 
pechgeval. Die mag een compleet 
diner voor 2 personen incl. drank-
jes gaan eten bij De Strooppot. 
Stuur je inzending naar info@de-
groenevenen.nl, onder vermelding 
van Pechvogel van de Maand

Naschoolse 
activiteiten van start

Na de herfstvakantie starten op de 
deelnemende scholen in Mijdrecht, 
Wilnis en De Hoef weer leuke na-
schoolse activiteiten. Een mooie 
kans voor kinderen om hun talenten 
te ontdekken en andere kinderen te 
leren  kennen. Er is op dit moment 
nog plek bij de volgende cursussen: 
Dance Style (gr 1-4), Just dance for 
kids (gr. 5-8), creatief met taart (gr, 
1-4), beweegdiploma (lekker bewe-
gen voor gr.1-3), website bouwen 
(gr.7-8) en Speel eens wat anders 
(belevenistoneel voor gr. 5-7).
Meer informatie via de basisschool 
van uw kind. Aanmelden via de web-
site www.ssvk.nl.

Reanimatie- AED opleiding
Reanimeren en defi brilleren met de AED is eenvoudig te leren. Tijdens 
een reanimatiecursus leert u op een oefenpop wat u bij een hartstilstand 
moet doen. De reanimatiecursus wordt gevolgd door een AED-cursus. 
Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na 
een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. 

Meld u nu aan voor een reanimatie-
cursus en of een AED cursus. En volg 
elk jaar een herhalingsles. Dan gaan 
de handelingen als vanzelf in geval 
van nood. Bij een reanimatiecursus 
leert u hoe u: een hartstilstand her-
kent; het bewustzijn en de ademha-
ling van het slachtoffer controleert; 
moet reanimeren. 
Bij een AED-cursus leert u hoe de 
AED er uitziet, hoe deze werkt en 

hoe u dit apparaat moet gebruiken 
in combinatie met het reanimeren.
Wilt u meer informatie over een Re-
animatie – AED opleiding? U kunt 
hiervoor terecht bij de EHBO-ver-
eniging Lucas Vinkeveen. 

Reanimatiepartner van de Neder-
landse Hartstichting. Tel. 0297- 
-262199 
email: ehbolucas@casema.nl 


