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Op zaterdag 8 november vindt in de 
Dorpskerk van Abcoude van 15 tot 18 
uur een grote wijnproeverij plaats van 
Wijnhandel de Wakende Haan. Op de 
proeftafels treft u veel bekende hui-
zen zoals Salentein, Montes, Rocca 
delle Macie, Simonsig en andere, 
maar ook de in de wijnpers gelauwer-
de wijnen van Terra d’Alter uit Alente-
jano, Portugal. Speciale aandacht is er 
voor gastronomische wijnen uit Duits-
land en Oostenrijk. Een vergelijkende 
Rieslingproeverij uit verschillende 
Duitse wijngebieden met 
tophuizen zoals Molitor, 
Künstler, Dengler-Seyler 
en Wegeler. Benieuwd of 
Zuid-Afrikaanse wijnen 
kunnen ‘ouderen’? Ont-
dek het bij de verticale 
proeverij van 5 oudere 
jaargangen Morgenster 
Laurens River.
In Vino Vrolijkheid, het 
nieuwe boek van Hub-
recht Duijker. Gesig-

neerd door de Abcoudse wijnschrijver 
zelf. Alles over wijnklimaatkasten. De 
restaurants, ambachtelijke bakker en 
slager gevestigd rond de Dorpskerk 
laten hun heerlijkheden proeven in 
combinatie met de wijnen.
Wereldwinkel Abcoude, Fairtrade 
wijnen, veel koken en tafelen en 
presentatie kerst- en geschenkpak-
ketten. Muzikale omlijsting van de 
Jazz Cats.
Wijnhandel De Wakende Haan. 
Kerkplein 9 Abcoude, tel. 0294 281 783

Tekst en foto's Patrick HesseHMMM MET HESSE...

Grote proeverij Wijnhandel de Wakende Haan Hoe kunt u uw mooie wijnen het beste bewaren?
Wijnbewaarkasten zijn ideaal voor 
het langdurig bewaren van grote 
wijnvoorraden. Maar ook voor het 
bewaren van grotere hoeveelheden 
op drinktemperatuur. In de wijnbe-
waarkasten wordt de gekozen tem-
peratuur in de gehele binnenruimte 
gelijkmatig en constant gehouden.
In het bovenste deel kunnen bijvoor-
beeld bij 18º C rode wijnen bewaard 
worden, terwijl het onderste deel 
met een temperatuur van 5º C bij-
zonder geschikt is voor het bewaren 
van champagne. Ook kunt u in het 
midden tientallen fl essen op de ide-
ale keldertemperatuur van rond de 
11ºC langdurig bewaren. 
Alle Liebherrkasten zijn af te stellen 
op een ideale temperatuur, zorgen 
voor een optimale luchtkwaliteit en 
voorkomen trillingen, die een nega-
tief effect op de smaak van uw wijn 
hebben. Zo gebiet u altijd van een 
goed glas wijn op de juiste tempera-
tuur. En wist u dat  het ook mogelijk 
is om wijnkasten in te bouwen?

Kom op 8 november naar de wijn-
proeverij in de Dorpskerk in Ab-
coude en maak kennis met de wijn-
bewaarkasten en wijnklimaatkasten 
van het topmerk Liebherr. Zij wor-
den gepresenteerd door Electro 
World Bunschoten.

Restaurant Het Voordek in Vinkeveen

Pannenkoeken aan de 
Plas

Eén van de mooiste locaties in Vinkeveen vind ik de zeilschool. Als ik 
op een prachtige zomerdag vanaf de steiger richting "De Kombuis" kijk 
met dat strandje, waan ik me in het buitenland. Menig trouwfeest ein-
digde hier in een onvergetelijke BBQ. Ik was dan ook blij verrast toen 
eigenaar Koen Bolt een heus pannenkoekenrestaurant opende naast De 
Kombuis. Daarmee is onze gemeente een prachtig horecabedrijf rijker 
op een geweldige locatie.
 
Lange tijd is er gesteggeld met de 
gemeente over het aanvankelijke 
idee van een pannenkoekenboot. 
Maar toen bleek dat dit plan niet 
binnen een redelijke termijn op 
gemeentelijke goedkeuring kon re-
kenen, is het een gezellig houten 
restaurant geworden: Het Voordek. 
’s Zomers in het zonnetje op een 
terras aan het water is het hier na-
tuurlijk puur genieten, maar zelfs op 
deze onstuimige herfstdag is het uit-
stekend toeven achter het glas. Mijn 
tafelgenoot is niemand minder dan 
mijn fi jne collega en hoofdredacteur 
van De Groene Venen Rob Isaacs.
 
Het is behaaglijk warm in het Voor-

dek, we worden enthousiast ontvan-
gen door gastvrouw Cindy, die met 
haar meer dan tien jaar horeca-
ervaring het klappen van de zweep 
kent. We krijgen een tafeltje met 
uitzicht op de plas en hoewel het 
volgens Rob eigenlijk weer is voor 
warme chocomel, gaan we voor een 
frisje. Het is lunchtijd en we beslui-
ten beiden voor een pannenkoek te 
gaan, hoewel er ook heerlijke al-
ternatieven op de kaart staan voor 
lunch en diner.
 
Het doet ons deugd te zien dat de 
pannenkoeken oftewel crêpes wor-
den gemaakt van een biologisch 
beslag. 

Ze zijn zowel in vele zoete als har-
tige varianten verkrijgbaar. Rob en 
ik tellen ruim 80 verschillende ver-
sies, die je dan bovendien nog zelf 
geheel kunt aanvullen met extra's. 
Ik kan maar niet kiezen en het dui-
zelt voor mijn ogen. Wanneer Cindy 
onze bestelling opneemt kijk ik in 
blinde paniek mijn collega aan, die 
zeer stoïcijns antwoordt “doe mij 
maar de appel met spek en de kaas 
erover meegebakken”. Dit klinkt 
mij als muziek in de oren en ik kijk 
alsof ik het allang wist Cindy aan en 
roep zelfverzekerd: doe mij maar 
het zelfde.
 
Ik ga even kijken bij de Chef Robin 
Meyer, die gedreven aan het bakken 
is; lekker old-school met een pan en 
los uit de pols, zoals het hoort. On-
dertussen genieten Rob en ik van 
deze kleine werkonderbreking en 
turen we over de Vinkeveense Plas-
sen, waar het inmiddels met bakken 
uit de hemel komt. Ons deert het 
niet, wij zitten oké hier.
 
Binnen een mum van tijd is daar 
Cindy weer met een paar goed ge-
vulde borden. De geur doet ons al 
watertanden, en dan is het even stil. 
Wat een verrukkelijke pannenkoe-
ken, zeg. En het is maar goed dat ik 
mij qua "topping" aan mijn hoofdre-
dacteur heb vastgehouden, want de 
combinatie is bijzonder smakelijk. 
Het is er nu natuurlijk geen weer 
voor, maar leuk om te melden is, dat 
wanneer je gedurende deze nazo-

mer (tot eind oktober) komt eten bij 
Het Voordek, je gratis gebruik mag 
maken van de kano's en de water-
fi etsen. Zo wordt een gewoon res-
taurantbezoek een compleet uitje! 
 
Inmiddels zijn de winteropeningstij-
den ingegaan, wat inhoudt dat het 
restaurant op woensdag, zaterdag en 
zondag geopend is voor de lunch en 
dat u van woensdag t/m zondag van 
harte welkom bent voor het diner. 
Overigens serveren ze bij Het Voor-
dek naast pannenkoeken ook een 
lekkere saté en wisselende weekge-
rechten.

Bij een kopje koffi e praten we nog 
even na met eigenaar Koen Bolt, die 
zijn toch al prachtige bedrijf zeer 
geslaagd heeft uitgebreid met dit 
enorm leuke restaurant. Het is goed 
om te zien dat Vinkeveen Haven 
inmiddels ook het zilveren Green 
Key-certifi caat heeft uitgereikt ge-
kregen, het internationale keurmerk 
voor bedrijven in de toerisme- en 
recreatiebran-
che die hiermee 
te kennen geven 
zijn serieus en 
controleerbaar 
bezig te zijn met 
duurzaamheid, 
maatschappelijk 
verantwoord on-
dernemen en de 
zorg voor het mi-
lieu en de natuur 
in hun omgeving. 

Wat ik ook geweldig vind is dat Koen 
en zijn mensen met steeds meer bio-
logische en lokale ingrediënten wer-
ken. Dat vind ik persoonlijk een be-
langrijk pluspunt. Het geeft ook aan 
hoe hier gewerkt wordt, chapeau!
 
Helaas moeten Rob en ik weer aan 
de slag, er wacht ons tenslotte een 
deadline. Het Voordek? Een uitste-
kend pannenkoekenrestaurant, waar 
je uitstekend kunt eten: glutenvrij, 
lactosevrij of veganistisch. Het is al-
lemaal geen probleem bij Het Voor-
dek, iedereen is welkom......
 
Pannenkoekenrestaurant Het Voordek 
is te vinden aan de Herenweg 144 te 
Vinkeveen.
Vanaf 1 oktober kan men op de 
woensdag, zaterdag en zondag vanaf 
12 uur genieten van een heerlijke lunch 
of in de avond een heerlijk diner. Op 
donderdag en vrijdag bent u vanaf 17 
uur welkom voor borrel en / of diner.

Politienieuws
Aanhoudingen in 
Mijdrecht
Twee mannen van 52 en 42 jaar 
uit Mijdrecht en een 37-jarige 
man uit Wilnis zijn zondag 19 ok-
tober aangehouden op verdenking 
van bezit en handel in verdovende 
middelen. In een woning in de wijk 
Proostdijland waar de politie bin-
nenviel, werden diverse handels-
hoeveelheden softdrugs en hard-
drugs aangetroffen. De politie had 
informatie over mogelijke handel 
in verdovende middelen vanuit de 
woning. Na voorbereidend onder-
zoek werd besloten tot een politie-
actie. De aangetroffen goederen 
zijn in beslag genomen. De ver-
dachten zijn overgebracht naar het 
politiebureau. Na de voorgeleiding 
bij de hulpoffi cier van justitie is 
het drietal in verzekering gesteld. 
Het onderzoek tegen hen wordt 
voortgezet.


