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HMMM... MET HESSE
Hesse haalt af: ‘Vandaag Surinaams’ - Mijdrecht

Als de maag vol is,
is het hart gelukkig
De feestdagen zijn voorbij, het is afgelopen met luieren want er moet
weer een krant gemaakt worden.
Eerlijk gezegd blij toe; dat bankhangen is leuk, maar elke week een krant
maken vinden we nog steeds leuker.
Zelf heb ik de eerste week van het
jaar altijd wat logistieke uitdagingen.
Er is ineens geen tijd meer om op je
gemak boodschappen te gaan doen en
uitgebreid te koken, want na een paar
weken vakantie ligt er heel wat werk
en e-mails om te verstouwen. Ik was
dan ook aangenaam verrast toen ik
een telefoontje kreeg van Marcel van
den Heuvel, eigenaar van ‘Vandaag
Surinaams’, gevestigd aan het Burg.
Haitsmaplein 25 Mijdrecht, met de
vraag of ik een keer hun gerechten

wilde proberen. Voorheen waren ze
gevestigd op het bedrijventerrein,
maar in het centrum zit men aanmerkelijk beter 'in de loop'.
Dat komt mooi uit, dacht ik gelijk,
want Vandaag Surinaams maakt
mooie, verse Surinaamse gerechten
die afgehaald kunnen worden of thuisbezorgd. Alles is telefonisch, maar ook
supermakkelijk online te bestellen via
www.vandaag-surinaams.nl, maar ook
via bestelsites als justeat.nl en thuisbezorgd.nl. Benieuwd geraakt kijk ik
snel op de website en ik moet zeggen;
het water loopt me in de mond, wat
een uitgebreide kaart en als ik naar
de beoordelingen kijk belooft dat veel
goeds.

Tekst en foto's Patrick Hesse

De Surinaamse keuken
De Surinaamse keuken is zeer uitgebreid, aangezien de bevolking afkomstig is uit een groot aantal landen; de
Surinaamse keuken is daardoor een
harmonieuze combinatie van een
groot aantal internationale keukens
o.a. Hindoestaans (India), Creools
(Afrika), Javaans (Indonesië), Chinees (China), Hollands, Joods, Portugees, Indiaans; dit heeft mede een
bijdrage geleverd aan de vorming van
de succesvolle multiculturele samenleving in Suriname.
Afhalen
Ik besluit mijn gerechten zelf op te
halen op het Burgemeester Haitsemaplein 25 in Mijdrecht. In dit
pandje was voorheen onder andere
het cateringbedrijf Puur gevestigd.
Het is prachtig opgeknapt en ziet er
buitengewoon netjes en schoon uit en
de spiksplinternieuwe keuken glimt
me tegemoet. Ik word op deze koude
dag met warme Surinaamse hartelijkheid welkom geheten door de vrolijke
en enthousiaste partner van Marcel,
Silvia. Wanneer ik het overzichtelijke
menu bekijk, is het moeilijk kiezen
want de mogelijkheden zijn enorm van
Nasi/Rijstgerechten, Rotigerechten
tot belegde broodjes. Echte liefhebbers van de Surinaamse keuken kunnen hun hart ophalen. Ook kunt u een
frisje bestellen of exotische drankjes.
Het loopt tegen de eind van de dag
en de heerlijk geur zet mijn smaakpapillen op scherp. Silvia helpt me met
de keuze; ze stelt voor wat diverse
hapjes mee te nemen om van alles te
proeven. Gelukkig maar, want het ziet
er allemáál zo lekker uit! We beginnen met wat kleine snacks in de vorm

Collectief Rijn, Vecht en Venen opgericht
Eind december 2014 is de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A.
officieel opgericht. De gebiedscoöperatie is een collectief van agrariers die vanaf 2016 verantwoordelijk
is voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. De gebiedscoöperatie is opgericht door de Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s)
De Utrechtse Venen en Vechtvallei
in de provincie Utrecht en de drie
afdelingen van LTO Noord in de regio.
Het werkgebied van het collectief
omvat grofweg de gemeenten De
Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en het westelijk buitengebied
van de gemeente Utrecht.
Effectief agrarisch natuurbeheer
Het collectief gaat zich vanaf 2016
met de aangesloten agrariërs richten op weidevogelbeheer, bloeiende

slootkanten, broedgebieden voor
de zwarte stern, foerageergebied
voor de purperreiger en leefgebied
voor de libellensoort groene glazenmaker, landschapselementen en
verbetering van de waterkwaliteit
in boerensloten. De te realiseren natuurdoelstellingen worden in overleg
met de provincie en waterschappen
bepaald. Ook wordt samenwerking
gezocht met andere gebiedspartijen
zoals de natuurorganisaties.
De inzet van het collectief is effectief en efficiënt natuurbeheer. Boeren en grondgebruikers die hier aan
willen meewerken ontvangen voor
hun inzet een vergoeding. Het collectief bundelt alle individuele beheercontracten tot één collectieve
gebiedsaanvraag en dient die in bij
de provincie. Die zorgt samen met
de EU en met de waterschappen
voor de benodigde vergoedingen.
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van Bara (een vegetarische snack)
en voor bij de koffie de overheerlijke
spekkoek en maizenakoekjes (Gommakoekjes) heerlijk zoet. Als hoofdgerecht zoek ik twee gerechten uit die me enorm
aanspreken: Moksi
Metie met rijst
(Moksi Metie
betekent letterlijk
‘gemengd vlees’)
en natuurlijk
Roti (je kunt
niet Surinaams
gaan eten zonder
de Roti te proberen.
Ik ga voor de combinatie
met kip, aardappelen, boontjes en ei.
Als extra geeft Silvia mij nog twee
belegde broodjes mee (alsof ik zou
verhongeren). Een broodje Kerrie
Kipfilet, en een broodje overheerlijke
garnalen. Alles keurig verpakt. Bij
thuiskomst wacht ik op mijn vrouw,
die ook blij verrast is van de geur die
uit de keuken komt. En binnen de
kortste keren staat de tafel vol met
al die verrukkelijke gerechten en laten we alles ons prima smaken. Mijn
vrouw zit ook te genieten. Dit is zeker

voor herhaling vatbaar. Alleen de bijgeleverde piccalilly-sambal was iets
te heet voor mijn Nederlandse keel...
‘Vandaag Surinaams’ voor heerlijke
authentieke Surinaamse gerechten is een geweldige aanvulling voor De Ronde Venen
en een echte aanrader
om eens te proberen
En met de grootte van
de porties zit het ook
wel goed. Er wordt altijd ruimschoots gekookt
voor eventuele onverwachte gasten; Surinamers
zijn namelijk zeer gastvrij. En
zoals een oud Surinaams gezegde
luidt: “Als de maag vol is, is het hart
gelukkig.”

Aanbied
op maan ing:
bami/ro dag
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gerecht/nasie
3 halen,n:
2 betale
n.

Vandaag Surinaams
Burg. Haitsmaplein 25
3641EW Mijdrecht
0297-269281
www.vandaag-surinaams.nl
Zondag en maandag: 16:00 - 20:00
Dinsdag t/m zaterdag: 12:00 - 20.00

Winnares EU-literatuurprijs naar Vinkeveen
Marente de Moor, een van de winnaars van de literatuurprijs van de
Europese Unie 2014, komt op uitnodiging van Venen Literair op vrijdag
23 januari naar de eerste literaire
avond in het nieuwe jaar. Zij geeft
voordracht uit en over eigen werk
en zal vragen beantwoorden en signeren. Toegangskaarten kosten €
7,50 en zijn vanaf vrijdag 9 januari
alleen in voorverkoop te verkrijgen
bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Readshop in Vinkeveen. Aanvang 20 uur in De Boei, Kerklaan 32
in Vinkeveen.
Marente de Moor (1972) is slaviste, woonde en studeerde in St.
Petersburg waar ze in totaal 8 jaar
woonde. Na terugkeer in Nederland
werkte ze een paar jaar als redac-

teur voor HP/De Tijd. Over haar
Petersburgse jaren schreef ze ‘Petersburgse vertellingen’. Als romanschrijfster debuteerde ze in 2007
met ‘De Overtreder’. Deze overtreder is een vluchteling uit het leger.
Een korporaal was getuige van deze
vlucht naar Finland. Acht jaar later,
na het ineenstorten van de Sovjet-

Unie, besluit deze de vluchteling in
het Westen op te zoeken.
De Europese Prijs van de EU kreeg
de Moor voor het in 2011 al met de
AKO-literatuurprijs bekroonde boek
‘De Nederlandse Maagd’. Deze roman handelt over een jonge Nederlandse schermster, die in de leer gaat
bij een oudere Duitse schermleraar
op een verlaten landgoed bij Aken.
Zij wordt verliefd op hem en gaandeweg komen er allerlei feiten uit
het verleden naar boven die maken
dat de buitenwereld het leven op het
landgoed binnendringt. Een dramatische ontknoping is het gevolg.
Wilt u meer weten over Venen Literair, dan kunt u bellen met Anneke van Gessel, tel. 0297-261382,
Margriet Dekker, tel. 0297-261849
of met Erwin Horwitz, tel. 0297263195

