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Wings Schiphol

Wings geeft je vleugels

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

WINGS food & drinks
Oude Verkeerstoren
Stationsplein ZW 602
1117 CN Schiphol-Oost
T: 020-820 20 02
F: 020-820 20 01
E: wings@schiphol-oost.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: vanaf
9.00 uur zaterdag en zondag: op
aanvraag
www.wings-schiphol.nl

Met een wereldwijd vliegtuigspotter als beste vriend en een vader die niet
alleen 40 jaar dienst, maar ook zijn hart heeft verpand aan de KLM, kun je
rustig stellen, dat vliegtuigen als een rode draad door mijn leven lopen. Tel
daarbij op dat ik erg graag met het vliegtuig de grote oceaan oversteek,
en het moge duidelijk zijn dat ik direct te porren was voor de uitnodiging
van een van de eigenaren, Martin de Zwart, om eens te komen eten in het
leuke trendy eetcafé, dat is gesetteld in een van de belangrijkste monumenten die onze nationale luchthaven rijk is: de oude verkeerstoren.
tekst en foto’s patrick hesse

Martin, is samen met mede-eigenaar
Lloyd Vandenberg geen onbekende
op Schiphol. WINGS is namelijk
een onderdeel van dezelfde groep
waartoe ook de Jungle Juice Bar,
Jungle Sandwich Bar, Café Rembrandt en Per Tutti! op Schiphol
Plaza toe behoren. Lloyd is oprichter
en eigenaar van deze organisatie en
Martin heeft gedurende veertien jaar
binnen deze onderneming gewerkt
als Manager Operations. Vorig jaar
waren de heren toe aan een nieuwe
uitdaging en hadden de mogelijkheid
om op een unieke locatie een zeer
gezellig eetcafé te starten: WINGS
food & drinks, opende begin juli 2009
haar deuren in de Oude Verkeerstoren
te Schiphol-Oost.
Ik was er direct na de opening al
een keer gaan eten en dit was me
buitengewoon goed bevallen. Geen
ingewikkelde kaart, maar gewoon
rechttoe-rechtaan uitstekend eten
voor een even zo aantrekkelijke prijs.

Lenteactiviteiten
bij ZZP De Ronde
Venen

Toen de uitnodiging binnenkwam,
wist ik meteen wie ik hiermee naar
toe moest nemen: mijn collega Peter
Bakker, als medecarnivoor en piloot
(Peter heeft net zijn eerste solovluchten erop zitten) wist ik dat deze
locatie ook voor hem een schot in de
roos zou zijn.
We worden ontvangen door onze
gastvrouw van vanavond Maaike
Spee. Een buitengewoon charmante,
goedlachse jongedame die precies
begrijpt hoe het moet en ons als een
frisse voorjaarswind voorgaat naar de
tafel. Je zou iedere ondernemer zo’n
visitekaartje voor zijn zaak wensen.
Ook de andere personeelsleden lijken
het prima naar de zin te hebben, want
de hele avond zien we alleen maar
lachende gezichten en is er vriendelijkheid alom. Chapeau!
Peter en ik zijn er snel uit, ik ga voor
het trio van vis als voorgerecht en
Peter gaat voor de carpaccio. Binnen
mum van tijd brengt Maaike onze
gerechten en dit ziet er smakelijk
uit. Peter glundert: kijk, tenminste
niet van die lullige porties. Inderdaad
buiten de uitstekende smaak zijn
de porties van behoorlijk formaat.
Langzaam wordt het donker buiten
en met de grote raampartijen levert
dat samen met de sfeervolle verlichting een zeer aangenaam plaatje op.
Mede door de grote schermen met
daarop leuke muziekvideo’s is de
ambiance in Wings voortreffelijk en
kan je hier net zo makkelijk met de
kindertjes komen eten, als met een
zakenrelatie. Laagdrempelig en toch
zeer sfeervol. Tussen het voor- en het
hoofdgerecht vraagt Maaike of we
misschien een kijkje willen nemen
in de verkeerstoren, die is namelijk
in originele staat hersteld. Blij als

twee kwajongens volgen we Maaike
met de lift naar boven en kunnen we
uitgebreid sfeer proeven van nostalgie. Mede door de grote hoeveelheid
schitterde foto’s van weleer, komen de
vele anekdotes van mijn vader weer
boven en kan ik niet wachten hem op
korte termijn mee te nemen om hier
te gaan lunchen. Ik weet zeker dat ik
dan nog meer te horen krijg over de
historie van dit gebouw.
Op een van de foto’s herken ik een
Constellation herken, zowel volgens
mij en mijn vader het mooiste vliegtuig ooit gebouwd.
Na deze bijzondere ervaring is het
tijd voor het hoofdgerecht. We nemen
meestal verschillende gerechten om
het een en ander te kunnen proeven
en te vergelijken, maar vanavond zijn
we eensgezind: we gaan beiden voor
de overheerlijke spareribs met friet
en salade. Het malse vlees valt bijna
van het bot en smaakt ons dan ook
uitstekend. Na dit lekkers laten Peter
en ik ons volledig gaan en nemen nog
een ijssorbet (we willen tenslotte de
mensen van Wings niet teleurstellen). Na de koffie maak ik nog een
praatje met Martin die mij nog het
een en ander vertelt over de zaalverhuur. Naast het eetcafé op de begane
grond heeft de oude toren namelijk
een viertal zalen met uitkijk op het
platform met (privé)vliegtuigen.
Deze verdiepingen zijn besloten en
worden verhuurd voor vergaderingen,
bijeenkomsten, trainingen, workshops,
private diners, jubilea, recepties of
andere feesten en partijen.
Peter en ik nemen hartelijk afscheid
van de mensen van Wings en danken
hen voor de gastvrijheid. Peter oppert
dat het een uitstekende locatie is om

De lente wordt voor ondernemers
weer een boeiende en leerzame
periode. Voordat de zomer begint,
organiseert de vereniging ZZP De
Ronde Venen nog drie activiteiten
voor ZZP-ers
Dinsdagavond 27 april:
Grote themabijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst worden
meerdere zeer relevante thema’s
voor ZZP-ers bondig doch grondig
gepresenteerd. Er wordt een keuze
gemaakt uit onderwerpen als time
management, financieel, fiscaaljuridisch, online marketing, acquisitie,
etc. Kortom, onderwerpen die de
hedendaagse ZZP-er bezighouden.
Deze bijeenkomst is gratis voor leden.
Niet-leden betalen € 15,- incl. BTW.
Definitieve onderwerpen en locatie
volgen z.s.m. Zet deze datum dus
alvast in de agenda!

Donderdagavond 20 mei:
LinkedIn voor beginners
Wederom zal Jan Posdijk de training
LinkedIn voor beginners verzorgen
in de Willisstee te Wilnis. Leer nu de
basisprincipes van online netwerken
en optimaal rendement van je Linkedin Profiel. ZZP-ers die de vorige
training niet konden meemaken,
krijgen nu de herkansing. Leden
betalen € 17,50 incl. BTW, niet-leden
€ 35,- incl. BTW. Aanmelden kan via
evenementen@zzpdrv.nl

Maandagavond 7 juni: ZZP Café
Op 7 juni wordt weer een ZZP Café
georganiseerd. In een informele sfeer
kennismaken, netwerken en nieuwe
business ontdekken. Toegang is gratis.
Locatie: Café Stee-Inn (Wilnis).Meer
informatie over deze activiteiten
volgt via direct e-mail, op de Linkedin
groep van ZZP De Ronde Venen.
Lid worden? secretariaat@zzpdrv.nl
en profiteer gelijk van de voordelen
(zoals gratis deelname aan themabijeenkomsten en 50% korting op de
workshops)!

eens met de krant te gaan eten en ik
knik instemmend. In gedachten kan
ik zo al vier gelegenheden opnoemen
waarbij ik deze gezellige locatie ga
inzetten. Ze zijn bij Wings voorlopig
niet van me af.

