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‘t Kruytvat Vinkeveen

Zeer aangenaam verrast!

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.

't Kruytvat
Herenweg 2 en 4,
3645 DP Vinkeveen
Telefoon 0297 - 263295
www.kruytvat1.hyves.nl
(aan de nieuwe website van ‘t
Kruytvat wordt momenteel hard
gewerkt en is binnenkort in de
lucht)
kruytvat@hotmail.com
• Maandag Gesloten
• Dinsdag
Gesloten
• Woensdag 15:00 - 02:00 uur
• Donderdag 15:00 - 02:00 uur
• Vrijdag
15:00 - 04:00 uur
deur sluit om 02:00 uur
• Zaterdag 15:00 - 04:00 uur
deur sluit om 02:00 uur
• Zondag
15:00 - 02:00 uur
De keuken is alle dagen geopend
tot 24:00 uur

Kun je daar eten dan?, vragen hoofdredacteur Rob Isaacs en ik in koor
op de uitnodiging om bij ‘t Kruytvat in Vinkeveen te komen eten. Duuh, en lekker ook, antwoordt collega Peter Bakker op onze domme
vraag. Dus je wilt me vertellen dat er een locatie is, binnen mijn eigen
dorpje, waar je lekker kunt eten en ik weet daar het bestaan niet van?
Mijn nieuwsgierigheid is onmiddellijk gewekt. Begrijp me goed, zelfs
als import-Vinkevener ken ik uiteraard ‘t Kruytvat; de kroeg aan de
Herenweg is al bijna 40 jaar een begrip in De Ronde Venen, maar dat er
daar ook een restaurant is? Ik spreek af met Ronald Kruyt die een paar
jaar geleden het bedrijf van zijn ouders overnam. Hij besloot samen
met zijn vriendin Angela het roer om te gooien, door de partykroeg van
De Ronde Venen voor een groot gedeelte om te bouwen tot restaurant.
Een formule die in mijn ogen een gouden zet bleek te zijn.
tekst en foto’s patrick hesse

Het is nog volop zomer, ondanks de
stapelwolken en dreigende regenbui
is de temperatuur buiten bijzonder
aangenaam, dus besluit ik plaats te nemen op het kleine, maar erg gezellige
terras dat in een punt loopt. Aan de
ene kant het water en het prachtige
uitzicht over de landerijen en aan de
andere kant de brug met de Demmerik, waar het door het aangename
weer gezellig druk is met fietsers. Ik
voel me meteen thuis. Ik maak kennis
met de eigenaren Ronald en zijn
vriendin Angela. Deze jonge, maar ervaren horecatijgers kennen de klappen
van de zweep. Ronald is zo'n beetje
opgegroeid in ‘t Kruytvat en Angela
heeft jaren gewerkt in de 3 Turven.
Dus weten zij precies wat ze willen en
dat is vooral het hun gasten naar de
zin maken. Dit houdt in de praktijk in
dat Angela gastvrouw is en Ronald zijn
kunsten in de keuken vertoont. Geen
culinaire hoogstandjes of ingewikkelde
gerechten. Gewoon lekker eten voor
een aantrekkelijke prijs.
“Ik heb twee verschillende voorgerechten en twee hoofdgerecht om te
proeven,” aldus Ronald. Hij heeft er
net als ik duidelijk zin in. Maar eerst
krijg ik binnen een kleine rondleiding
en laat Angela met trots het nieuwe
restaurantgedeelte zien dat een jaar
geleden is gerealiseerd. Het ziet
er smaakvol en gezellig uit. Ook de
aparte rookruimte is riant. Door deze
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prima oplossing hebben Ronald en
Angela geen enkel gevolg ondervonden van het ingestelde rookverbod,
gewoon goed op ingespeeld en klaar.
Wanneer ik Angela vertel dat hun
locatie volgens mij een familiegelegenheid is bij uitstek beaamt ze dat
volmondig: “Dat is ook wat we graag
willen uitstralen. Op zondag ziet is het
lekker vol met gezinnen en is de sfeer
precies zoals we het willen: lekker
ongedwongen.”
Inmiddels zit ik weer op het terras en
blijken diverse gasten vaste klant te
zijn. De sfeer is inderdaad heerlijk ongedwongen. Ronald arriveert met de
voorgerechten: carpaccio en een garnalencocktail. Klassieke voorgerechten, die je vaker ziet in restaurants,
maar die niet altijd even goed smaken.
Daar hoef ik me bij ‘t Kruytvat geen
zorgen over te maken: beide gerechten smaken gewoonweg uitstekend!
Echt heerlijk. Ondertussen kabbelen
de bootjes rustig voorbij en het lijkt
er op dat aan deze watertoeristen het
martieme hoogtepunt Sail volledig
voorbij gaat. Regelmatig gaat de open
en weet ik weer waarom ik me in dit
schitterende dorp heb gesetteld: veel
Hollandser dan dit wordt het niet.
Daar is Ronald met de hoofdgerechten. Wederom twee klassiekers kipsaté
en spareribs met lekkere dikke frieten.
Ook met deze gerechten stelt Ronald

me niet teleur. De kipsaté kan niet
malser en de spareribs vallen bijna
van het bot, zo zacht. Ik prijs mezelf
gelukkig zo'n culinair goudmijntje
gevonden te hebben op loopafstand
van huis. Ik werp nog even een blik
op de menukaart en geloof mijn ogen
bijna niet: beide voorgerechten kosten
slechts € 7,50 en hoofdgerechten zijn
er vanaf € 8,50 tot € 16,50. Niet te
geloven, zoveel kwaliteit voor zo'n
aantrekkelijke prijs. Ik mis alleen de
dessertkaart? “Klopt!” antwoordt
de goedlachse Angela vrolijk. “We
zitten recht tegenover De IJsbeer, die
verrukkelijk ijs heeft en dus kunnen
mensen na afloop een heerlijk dessert
bij de buren halen en het hier uiteraard opeten, zo zit je elkaar niet in het
vaarwater!” Leuke opmerking gezien
de locatie. Leuke meid, niet alleen

Pijlstaart got talent 2010
Klaar-overs op de weg. Kinderen op de fiets. Het geluid van het schoolplein doet vele schoolzones uit de
vakantierust ontwaken. Het is ook u waarschijnlijk niet ontgaan dat de scholen weer zijn begonnen. En
natuurlijk heeft bijna elke basisschool in De Ronde Venen een feestelijke jaaropening. Zo ook de openbare
basisschool De Pijlstaart in Vinkeveen.
door renee broggel

Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674
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Dit jaar is er weer een groot feest
bedacht om het nieuw schooljaar
in te luiden. De ouderraad heeft
de koppen bij elkaar gestoken en
wilde de jaaropening nog leuker
maken dan vorig jaar. Oudhollandse
spelletjes, stokbroden maken zijn
inmiddels verleden tijd. De Pijlstaartschool brengt nu een eigentijdse en hippe talentenshow onder
de naam: Pijlstart ‘got talent’ 2010
op de bühne. Op 3 september begint
het hele feest.
Sociaal cultureel centrum De Boei
uit Vinkeveen stelt haar podium ter

beschikking aan de school. Vorig
jaar heeft de Pijlstaart al kunnen
proeven van het fenomeen talentenshow, maar dit keer gaat de
ouderraad voor extra leuk en extra
groot. Het hele evenement draagt
de Caribische sfeer. En iedereen
draagt daar wat in bij, want het is
de bedoeling dat de Hawaïshirts,
rieten rokjes, zonnebrillen, en
bloemenslingers uit de kast worden
gehaald. Kortom de versieringen,
muziek en het eten ademen de
Caribische sfeer.
De Jaaropening begint om 17.00
uur en wordt feestelijk geopend

door Ró Deira. Deze artiest behoort
tot de absolute top van de Caribische- en Latin Entertainers van
Nederland. Daarna zal de talentenshow beginnen met een echte jury.
Misschien wordt er wel een Nieuwe
André Hazes of Ria Valk ontdekt.
Een groot deel van de bijdrages
aan het feest gaat naar een goed
doel. En ook dit goede doel staat in
de Caribische sfeer, want het gaat
naar het Wereld Natuur Fonds voor
het behoud en bescherming van
de unieke onderwaterwereld van
Bonaire.

DEZE KRANT IS OOK ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

servicegericht en vriendelijk, maar
ook sociaal. Wanneer ik afscheid neem
van dit vriendelijk, enthousiaste en
gastvrije stel, hoop ik dat veel mensen
de weg zullen vinden naar ‘t Kruytvat, Natuurlijk om als vanouds in het
bargedeelte een drankje te drinken,
maar ook eens lekker plaats nemen
in het restaurantgedeelte want wie
gewoon even lekker ongedwongen na
het werk een hapje wil eten, of met
vrienden gezellig wil tafelen, dan kan
dit allemaal bij ‘t Kruytvat. Ronald
en Angela zien u graag komen. Bij
thuiskomst bel ik mijn ouders even en
steek mijn enthousiasme niet onder
stoelen of banken en nodig ze spontaan uit om snel weer naar Vinkeveen
te komen. Dan gaan we lekker eten bij
‘t Kruytvat.

