
DE GROENE VENEN                 17 MAART 2023  13

Hmmm
met Hesse

tekst en foto's patrick hesse

De interieurterm "hotel chique”, wat staat voor passende kleuren en hoogwaardige materialen 
is het eerste dat in mij opkomt. U hoort het al, ook ik kijk regelmatig de woonprogramma’s. 
Ik ben dan ook behoorlijk onder de indruk van het nieuwe interieur van De Veensteker: lek-
ker ruim opgezet en prachtige ronde dinerbooths van groen velours. “Een aantal ronde tafels 
wilde ik al heel lang” bekent Patrick, één van de twee Vinkeveense horecabroers Van der Meer, 
die naast De Veensteker ook De Viersprong en De Haven bezitten. Broer William is dan vaak 
in de keuken te vinden en Patrick in het restaurant. De Veensteker is het eerste Rondeveense 
restaurant dat ik ooit voor De Groene Venen mocht bezoeken en ik ben hier in de laatste 14 
jaar regelmatig teruggekomen. Ik weet dus dat het goed eten is bij De Veensteker, en ben 
benieuwd wat William deze keer uit zijn keuken gaat toveren. 

De Veensteker: 
Waanzinnige restyling en oude vrienden

Deze avond neem ik ook een bijzondere tafelge-
noot mee. Mijn ‘best man’ Dre. André (of Lange, 
zoals ik hem altijd noem) is al sinds mijn prille pu-
bertijd een vriend en toen ik op 23-jarige leeftijd 
mijn allereerste woninkje voor het eerst wilde bin-
nenlopen, hoorde ik van twee huizen verderop: 
“Hé Bolle, wat doe jij hier?” Tot mijn verbazing 
zag ik die lange in deuropening staan. “Ik heb 
net de sleutel gekregen, ik ga hier wonen.” ant-
woordde ik. Met een enthousiaste bulderlach 
riep hij: “Ik woon hier ook net!” Sindsdien spre-
ken wel elkaar dagelijks. Ondertussen zijn wij 
allebei al lang verhuisd en getrouwd, maar nog 
steeds de allerbeste maatjes. Ik hoop dat ieder-
een zo’n iemand in zijn leven heeft, die je ge-
woon kan bellen en die actie onderneemt zonder 
een vraag te stellen. En ik weet dat mijn vriend 
ook ontzettende liefhebber is van uit eten gaan 
en genieten van het leven. Ik ben ook niet bang 
dat we zonder gespreksstof zullen zitten, dus ik 
maak me op voor een topavond.
 
Het leuke van deze rubriek is dat ik af en toe op 
straat word aangehouden door een mij wel of 
niet bekende die een tip heeft voor een restau-
rant. In dit geval was het een bekende: Marcel 
van Genderen stak zijn enthousiasme over het 
nieuwe interieur van De Veensteker niet onder 
‘stoelen of banken’. Ik moet dan ook toegeven 
dat hij gelijk had!
 
We nemen plaats achter in de zaal waar in de 
muur een paar geweldige antieke louvredeuren 
zijn ontstaan, echt gaaf. Uiteraard nemen we 
plaats op een van de banken. Na hartelijk wel-
kom te zijn geheten door Patrick komt ook broer 
William ons de hand schudden en informeert wat 
we graag lusten. We bekijken de kaart, maar uit 
zoveel lekkers kunnen we eigenlijk niet kiezen. 
William stelt voor een proeverij voor 2 samen te 
stellen voor zowel het voorgerecht, hoofdgerecht 

als het dessert, om zo te kunnen proeven wat De 
Veensteker zoal te bieden heeft. Dre en ik kijken 
elkaar aan en zonder in discussie te gaan ant-
woorden we: top idee!
 
Het voorgerecht is een mooie combinatie van 
vlees en vis: gerookte zalm, dun gesneden een-
denborst, tempuragarnaal, een tomatensoepje, 
loempia met vulling van eend, beef teriyaki, ge-
rookte paling en een overheerlijke kreeftenbitter-
bal, prachtig geserveerd en bijzonder smakelijk.
 
Ondertussen word het langzaam drukker in de 
zaak. De veelal amicale begroetingen duiden 
op vaste gasten en jawel, daar is ook 'tipgever' 
Marcel met zijn gezin! Toeval bestaat niet. Ach-
ter in de zaak zit je wat hoger en kun je het ruim 
opgezette restaurant uitstekend overzien en con-
cludeer ik dat de metamorfose echt geslaagd is.
 
Daar is onze charmante bedienster Miriam met 
het hoofdgerecht: Een plankje vol vleesgerech-
ten, met huisgemaakte hamburgers, varkens-
haas, ossenhaas met stoofvlees en een ongelo-
felijk lekkere Rib-eye. Nu is die laatste zo’n beetje 
mijn meest favoriete vleesgerecht dat helaas niet 
overal lekker smaakt, maar deze krijgt van mij 
een dikke 10. Ook op het tevreden gezicht van 
mijn maatje lees ik de goedkeuring af. Wat een 
feestmaal!
 
Ik weet van Dre dat hij nooit een toetje overslaat 
en dus worden we ook blij van het dessert. Met 
warme brownie, diverse ijssoorten, cakejes, slag-
room, vers fruit en cheesecake is de chef’s des-
sert een zeer welkome afsluiter.
 
Proevend van al dit lekkers komen er uiteraard 
weer een paar prachtige avonturen boven drijven 
die we beleefd hebben. Nagenietend met een 
bakje koffie horen we op de achtergrond de Little 

River Band met het nummer Reminiscing (Herin-
neringen ophalen)

Older times we're missing spending the hours 
reminiscing...
Hoe mooi kan een fantastische avond eindigen?
 
Voor ons vertrek maak ik nog een groepsfoto van 
het voltallige personeel, met in het midden de bei-
de broers Van der Meer. Er breekt onder de gasten 
een spontaan applaus uit voor dit team. Dit heb ik 
nooit eerder meegemaakt maar het zegt genoeg…

Ook nieuwsgierig naar het nieuwe interieur van 
De Veensteker? Reserveer dan een tafel. Let op, 
op zaterdag en zondag geopend vanaf 12 uur, 
waarbij de lunchplank een absolute aanrader is!
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