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Wilnis

Brasserie De Waard 
in andere handen
Brasserie De Waard in Wilnis gaat 
over in andere handen. Eigenaar Eric 
Jansen heeft zijn Brasserie de Waard 
in Wilnis verkocht. Het bekende 
restaurant zal gerund worden door 
Sandra en Tibor van Nie, die momen-
teel eigenaar zijn van snackbar De 
Corner in Mijdrecht.
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Waverveen… Ongetwijfeld het kleinste en stilste dorp van De 
Ronde Venen is eigenlijk een hele fruitige plaats. Als u dit dorp 
bezoekt of er doorheen rijdt, zorg dan dat u een grote boodschap-
pentas bij u hebt en genoeg ruimte in uw koelkast, rijd de Clif-
fordweg door en stop op de Poelsdijk 2a. Daar is namelijk het 
bedrijf gevestigd van fa. Ruizendaal & Zonen. U wordt er enthou-
siast ontvangen door twee bijzonder vriendelijke honden. 

De familie Ruizendaal 
heeft al meer dan 50 
jaar een fruitteeltbedrijf 
in combinatie met een 
hoveniersbedrijf. Door de 
jaren heen heeft dit zich 
ontwikkeld tot een uniek 
bedrijf met winkel. Met 
alles wat een gezonde 
tuinier zich maar kan 
wensen. Een gedeelte van de winkel staat vol met huisplanten, boompjes 
en coniferen. Ook is er een hoveniersservice voor mensen die een profes-
sionele hulp kunnen gebruiken en een winkel vol met lokale producten, 
zelfgemaakte lekkernijen, groeten en Schulp fruitsappen. De boerderij 
heeft 4 1/2 hectare met fruitbomen waaronder een aantal soorten appels 
pruimen en peren. In totaal produceren ze de ongelofelijke hoeveelheid 
van 60 ton fruit per jaar! Dit heerlijke verse fruit is onder andere te koop 

in de winkel, voor zeer scherpe 
prijzen en een gedeelte wordt 
gebruikt voor fruitsappen die 
ook in de winkel te vinden zijn. 
De fruitsappen zijn zo heerlijk, 
dat ze als alternatief van wijn 
geserveerd kunnen worden. 
De goede balans van zoet en 
smaak is uitstekend te combi-
neren met romige vis of als ba-
sis voor energierijke (ontbijt-) 
smoothies. Wanneer Patrick en 
ik de winkel verlaten, zien we 
ook nog een enorme hoeveel-
heid kruidenplanten staan.

Organisch 
Ambachtelijk 
Duurzaamheid 
Voedingswaarde 

Fruit is een essentieel onderdeel van gezonde voeding, rijk aan vita-
mines die ons beschermen voor ziektes.
Verse kruiden stimuleren het verteringsproces en brengen smaak 
en kleur aan alle gerechten. Gebruik altijd verse kruiden en geen 
gedroogde. En probeer de wijn eens te vervangen voor fruitsap. Je 
zult zien, het maakt van de 'BOB' zijn een feestje.

Recept: Fruit Granita
Dit is een makkelijk maar stijlvol nagerecht voor de zomer en een die 
vooral de dames erg lekker vinden (dus heren let op)

Benodigdheden:
1 kilo zwarte bessen
250 gram poedersuiker.
Voeg de bessen samen met 250 ml water in een sauspan en breng het 
heel langzaam voor 10 minuutjes tegen de kook aan. Doe de puree in een 
zeef en druk het met de achterkant van een lepel door de zeef. Ontdoe 
het van velletjes en pitten. Voeg de 
poedersuiker toe en roer het geheel 
tot dat de poedersuiker helemaal is 
opgelost. Zet nu het sap in de vriezer 
en laat het een paar uur vriezen. Net 
voor dat ze thuiskomt haal je het 
weer uit de vriezer en laat het een 
klein beetje ontdooien. Schraap met 
een vork de bovenkant van het semi 
bevroren sap om sneeuw te maken.

Lepel dit in een glas en top het af 
met wat dikke room. Wanneer ze 
zich op de bank laat vallen en haar 
schoenen uittrekt, presenteer je haar 
dit heerlijke verfrissende en vitami-
nerijke Granita. Bingo!

Familie F.A. Ruizendaal en 
zonen
Openingstijden
- maandag tot vrijdag van 
09.00uur tot 17.30uur
- zaterdag van 09.00uur tot 
17.00uur

Poeldijk 2a 3646 AW Waver-
veen
Telefoon: 0297-281122
Telefax: 0297-272035
E-mail: info@fi rmaruizendaal.nl 

GEZOND LEVEN EN ETEN 
IN HET GROENE HART

MET HART EN ZIEL

MET JE NEUS IN DE BOTER

David’s tip

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
DOOR DAVID HAGUE EN PATRICK HESSEWWW.DAVIDHAGUE.NL

Waar te koop?

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 4 september 2010
• Braderie, centrum Mijdrecht
• Modeshow bij Kringkoop, Mijdrecht
• Open Dag Van Steen tot Beeld, Mijdrecht
• Klaverjassen, De Springbok, De Hoef
• Nacht van Neptunus, Vinkeveen

Zondag 5 september  2010
• Martin Brand in De Meijert, Mijdrecht
• Startzondag Protestantse Gemeente, 
 Janskerk en De Rank, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en 
activiteiten leest u in dit nummer!

Agenda Kort

Zaterdag
11 september
13.00 uur tot 23.00 uur

Kom proeven


