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Poelier de Haan in Vinkeveen in het nieuw
Het is inmiddels al weer een aantal jaren geleden dat Patrick en
ik een stukje hebben geschreven
over een boerderij of winkel in De
Ronde Venen. Toen ik destijds begon met het schrijven van deze artikelen, besteedde ik veel tijd aan
het bezoeken van zoveel mogelijk
lokale bedrijven; bedrijven die in
ieder geval in een bepaalde mate
werken met lokale en biologische
producten. Degenen onder jullie
die deze artikelen hebben gevolgd,
weten ook dat ik een kaart heb
gemaakt waarin verwijzingen naar
deze plekken staan (te downloaden op de homepagina van mijn
website). Daarom is het heel leuk
om weer op weg te gaan om een
nieuwe ontwikkeling in Vinkeveen
te gaan ontdekken!
Het zonnetje scheen zoals altijd in
Vinkeveen, toen Pat en ik op weg
gingen naar de poelier. Als we daar
aankomen, worden we gelijk verwelkomd door de imposante nieuwe
uitbreiding, die smaakvol aan het
originele gebouw is toegevoegd. Vorig jaar werd de parkeerplaats met
vier nieuwe plekken uitgebreid en

het afgelopen halfjaar hebben de
bouwers hard gewerkt om Nico Jan
en Deborah’s droom werkelijkheid
te laten worden. Ik denk dat het op
zijn plaats is om te zeggen dat Nico
Jan en Deborah een prachtig voorbeeld zijn van hardwerkende, eerlijke mensen en het succes van hun
onderneming laat dit ook zien. Als
cateraar en kok is het voor mij fijn
om met hen beiden zaken te doen,
aangezien ik altijd het gevoel heb
dat ik een eerlijke prijs betaal en er
altijd grote keus is in zowel kwaliteit
als assortiment.
Het is niet de eerste keer dat ik
schrijf over De Haan. De eerste
keer was denk ik in 2009, toen ik
schreef over de biologische aard van
gevleugeld wild en wilde zwijnen.
In de herfst wordt er bij De Haan
altijd een flinke selectie van wild
aangeboden. Nu kunnen we u laten
weten dat de extra ruimte die binnen het bedrijf gecreëerd is, er voor
zorgt dat er een groter aantal kazen
op voorraad kan worden gehouden,
inclusief een aantal heerlijke Franse
kazen (die ik zeker zal gaan uitproberen. Daarnaast heeft De Haan nu

ook een breder scala aan diverse
worstsoorten en kant en klare salades. De extra ruimte in de keuken
zorgt er voor dat het keukenteam
efficiënter kan werken en ik verwacht dat wij cateraars nog meer
concurrentie van de ‘chicken master’
kunnen verwachten, als ze het volledige potentieel van deze enorme
nieuwe faciliteit ontwikkelen.
Als we in groter perspectief naar
deze ontwikkeling kijken, zien we
iets ongewoons. De laatste dertig
jaar hebben we gezien hoe de kleine
winkeleigenaar uitgeknepen wordt
door de supermarktketens. In het
voorbeeld van De Haan zien we ondanks deze druk tekenen van succes.
Hierbij moeten we wel zeggen dat
het succes van De Haan gedeeltelijk
ook te danken is aan De Groentehal,
de prachtige groentewinkel, die pal
naast de poelier staat. Samen zijn
ze bijna net zo groot als een kleine
supermarkt, waarbij één van de
belangrijkste verschillen is dat in
plaats van een anonieme eigenaar
die buiten de gemeenschap woont,
we hier te maken hebben met diverse families die binnen de gemeenschap wonen en wiens productaanbod weerspiegelt wat er binnen de
gemeenschap nodig is. Samen bieden ze een gevoel van duurzaamheid
aan en een plek voor sociaal contact.
Zij herinvesteren ook in lokale ondernemingen, zoals in het voorbeeld
van de bouwers die met De Haan
werken.

uitbreiding van een lokale kleine
onderneming hebben gevoeld en
hebben gezien wat de voordelen zijn
van het boodschappen doen in je eigen buurt. En dit is een succes voor
de familie De Haan, die trots mag
zijn op wat ze bereikt hebben tijdens
de crisisjaren. Jullie optimisme en
vertrouwen in de toekomst zijn een
goed voorbeeld voor ons allemaal.
En… felicitaties aan Deborah, die

haar zesde kind verwacht. Een half
dozijn, zoals je mag verwachten van
een poelier!
Poelier de Haan is te vinden aan de
Demmerik 110, in Vinkeveen.

Zie ook www.davidhague.nl
Vertaling: Esther van de Poll
www.demobielesecretaresse.com

Dit is een succesverhaal. Het is een
verhaal waarin velen van ons een
echte rol hebben gespeeld. Degenen onder ons die de noodzaak voor

Verrassingsbezoek aan Efteling oppepper voor Mijdrechts gezin

Burgemeester ’in complot’ van wensdag voor vader René
Vorige week dinsdag keek groep 3 van juf Anita op de Hoflandschool uit Mijdrecht vreemd op toen burgemeester Maarten Divendal onverwachts de klas binnenstapte. Daar was dan ook een goede reden voor:
burgemeester Divendal en schooldirecteur Hanneke Vrensen kwamen de tweeling Jesse en Milan de Jong
uitnodigen voor de wensdag van hun vader René. Zijn hartenwens om met het hele gezin naar de Efteling te
gaan, was nooit uitvoerbaar vanwege zijn ernstige handicap. Gelukkig kon Wensstichting Oppepper4all uit
Abcoude dankzij extra donaties dit jaar het gezin helpen om deze droomwens toch uit te voeren.
Wat een verrassing voor de jongens
om in de Oppepperbus te stappen
richting Kaatsheuvel! Het weer
werkte mee en het gezin genoot
zichtbaar van het Sprookjesbos en
de vele andere attracties. Vader
René, die chronisch ziek is en in een
rolstoel zit, probeerde zo goed als
het ging ook deel te nemen aan de
vele avonturen in dit pretpark.

ring aan deze mooie wensdag!”

Toen het gezin ’s avonds weer terugkeerde in Mijdrecht werd deze
feestdag afgesloten met pizza’s 4 all
en was de dag voor moeder Mariska
óók een verwendag. Dochter Sanne
die deze wens voor haar vader had
aangevraagd, was enorm blij en tevreden met deze geslaagde oppepper voor het hele gezin. “We kijken
uit naar de video die van deze dag
gemaakt is: een prachtige herinne-

Wensstichting Oppepper4all vervult
ultieme wensen van kinderen en
volwassenen met een chronische
ziekte. Zie ook www.oppepper4all.nl
of bel met tel. 0294-281549 van 11
tot 16 uur.

Dankzij de medewerking van de
burgemeester van De Ronde Venen,
de Hoflandschool, Jumbo Wilnis en
New York Pizza en de extra donaties uit Eilandgolf, kon wensstichting
Oppepper4all deze wens van vader
René uit Mijdrecht in vervulling laten gaan.

Realiseert uw woonwensen
van A tot Z!
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HuisGenoten; voor het selecteren van de juiste
partners, het aanvragen van offertes tot en met
de coördinatie van het project, advies en nazorg.
HuisGenoten ontzorgt en levert resultaat.

Maak vrijblijvend
een afspraak.

