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Tekst en foto's Patrick Hesse

Ici Paré Mijdrecht
Het pand heeft de laatste jaren een heuse metamorfose ondergaan, met
een prachtige uitstraling tot gevolg: zowel het interieur als het exterieur
waren rigoureus aangepakt. Toch stond het plotsklaps leeg en was er
onduidelijkheid over dit toch wel legendarische restaurant ‘in de bocht
van de N201 bij Mijdrecht’ met zijn rijke historie. Doodzonde...
Maar gelukkig was daar horecaman Marcel Löhr, eigenaar van een
aantal horecazaken in Zeeland en
Zandvoort. Marcel heeft 25 jaar in
Mijdrecht gewoond en was begin dit
jaar even terug op familiebezoek.
Toen hij hoorde dat dit gerenommeerde kippenrestaurant te koop
stond, bedacht hij zich geen moment
en nam het over. Sinds 2 april zijn
de deuren weer geopend. General
Manager Dimitri en Event Manager
Nicky zijn druk bezig om de zaak
weer de elan te geven die het verdient. Ik was enorm benieuwd of de
gegrilde kippetjes, waar Ici Paré
fameus mee is geworden er nog
zouden zijn. Op deze mooie dinsdagavond neem ik mijn eigen tropisch
zonnetje mee, in de persoon van de
charmante Ann Robles, die ook in
Dock 15 werkt. Als ik haar zie moet
ik al glimlachen; sommige mensen
hebben nu eenmaal zo’n uitstraling
en geven je energie. Daar komt nog
bij dat zowel Ann als ik een enorme
passie voor honden hebben, en lekker kunnen kletsen, het zal beslist
geen saaie avond worden.
We worden opgewacht door Nicky,
die voor zowel Ann als mij geen onbekende is. Er heerst meteen een

Uitslag van de toets....
en nu werk aan de
winkel!
Veel kinderen die in mijn remedial
teaching praktijk komen, hebben enkele weken geleden –vlak voor de
meivakantie– belangrijke toetsen gemaakt. Aan de ene kant de kinderen
die met de eindtoets hun basisschool
loopbaan hebben afgerond, en aan de
andere kant de kinderen die een entreetoets hebben gemaakt, sommigen
al in groep 6, de meesten in groep 7.
Eerder schreef ik al over het veranderde gewicht van de entreetoets
resultaten. Deze toets is nu meer een
indicatie voor het uiteindelijke schooladvies, dat halverwege groep 8 door
de basisschool gegeven wordt. Als een
kind zich wil verbeteren, dan is er nog

hoge mate van thuisgevoel; iets
waar de historie van Ici Paré natuurlijk ook aan bijdraagt. Welke
Rondevener is er nou niet geweest?
De oude zwart wit foto's van het
restaurant benadrukken de enorme
historie. Weg gaan in de hoek zitten,
waar we mooi op de serre kijken,
toch wel het pronkstuk van Ici Paré.
In deze bocht van de N201 zou je
verwachten het langsrazende verkeer te horen, maar niets is minder
waar; de boel is prima geïsoleerd en
er heerst een heerlijke rustige sfeer
en gelukkig zie ik de kippetjes ronddraaien in de grill.
We praten even met Nicky. “Natuurlijk moesten de kippetjes blijven.
Dat hoort gewoon bij dit restaurant
en het zou ook niet verstandig zijn
dit ‘unique selling point’ van de kaart
te halen. Maar ook hebben we juist
wat andere gerechten op de kaart
gezet om zo breed mogelijk aan te
bieden. We gaan nog het een en ander veranderen in de komende tijd,
maar de gegrilde kippetjes blijven
natuurlijk!”
We gaan meteen van start met een
entree voor twee: Tom Ka Kai soep
met gegrilde kippendij, gember, kokos, rode peper en koriander, salade,

zo’n half jaar te gaan voor het definitieve schooladvies wordt gegeven.
Napraten over zo’n periode hoort er
ook bij, vlak voor we weer aan de slag
gaan met de materie. Heerlijk als de
kinderen met zelfvertrouwen terug
kunnen kijken op die periode. Of zoals
een meisje zei: “Bij die vraag moest
ik zo aan onze lessen denken, ik herkende de strikvraag meteen!”
Bij mij in de RT-‐praktijk komen kinderen in alle rust werken aan dat wat
zij moeilijk vinden. Of het nu over de
grondbeginselen van breuken, aanpak
van CITO vragen of de werkwoord
spelling gaat. Ik bespreek met de
kinderen wat ze willen leren, geef
instructie en gerichte oefeningen. Zo
meander ik een tijdje met ze mee
door het leerproces. Soms totdat ze
weer aansluiting hebben bij de groep,

gamba’s, jonge bladsla, sesam, sojadressing, knoflook en lente ui. En
een overheerlijk garnalenkroketje.
Het smaakt ons prima!
Na het voorgerecht praten we nog
even met Nicky over alle plannen
die er zijn, het hele terras zal worden aangepakt met veel groen en
ook binnen zal het een en ander met
groen worden opgeleukt. Ik moet
van Nicky even melden dat het restaurant af te huren is voor feesten,
recepties en partijen. Een prima
locatie.
Dan het hoofdgerecht. Even kijken
Ann en ik elkaar aan. “Ben je bang
dat we verhongeren?” grapt Ann
naar Nicky. We krijgen namelijk
twee enorme schalen. Eén met vlees:
een halve kip, kogelbiefstuk en spareribs, en op de tweede schaal treffen

en anders totdat ze zelfstandig en met
vertrouwen in zichzelf verder kunnen.
Voor de scholen breekt er een drukke
tijd aan: rapporten-‐ en formatiebesprekingen voeren, handelingsplannen schrijven en aanpassen, de uitslag
van de entreetoets signaleert immers
precies de probleempunten in de leerstof. Er moet tijd ingeruimd worden,
om die problemen aan te pakken. De
echt productieve weken met voldoende tijd voor adequate instructie zijn
op één hand te tellen. Een leerachterstand wordt in deze periode op school
moeilijk ingehaald.
In de tijd dat ik voor de klas stond, zag
ik dat sommige kinderen in de lange
zomervakantie kennis en vaardigheden kwijtraakten. Een voor de hand
liggende terugval, voor kinderen die

we Schotse zalmfilet, zeetong en ravioli met spinazie, ricotta, citroen en
olijfolie en ook nog een schaal gebakken aardappeltjes. Met andere woorden: voor niets zo hard getraind in de
sportschool vanmiddag...

en wat zijn we weer zwak, natuurlijk
gaan we door de knieën: Tarte Tatin,
crème brûlé, Dame Blanche en verse
aardbeien, vergezeld met heerlijk
kopje koffie, een waardig afsluiting
van een prachtige avond.

En dan zijn zelfs Ann en ik stil en
genieten we van al dit lekkers, een
selectie van hoofdgerechten die Ici
Paré op de kaart heeft. Het is goed
dat Ici Paré in handen van Marcel is
gekomen en als een feniks herrezen
is. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen, want dit restaurant heeft
bestaansrecht en een geweldige historie, vele generaties moeten hier
nog kunnen komen voor die verrukkelijke kip.

Ici Paré
Mijdrechtse Zuwe 2, Mijdrecht
0297-281277
www.icipare.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 16 uur
Zaterdag en zondag vanaf 11 uur

Maar het is nòg niet genoeg... Nicky
heeft nog een Grand Dessert in gedachten. Ann en ik kijken elkaar aan

niet één-twee-drie is gerepareerd bij
aanvang van het schooljaar. Hieruit
ontstond het idee voor de Summerschool.
Voor het vierde jaar organiseer ik aan
het eind van de vakantie Summerschool-weken voor kinderen uit de
midden- en bovenbouw én aanstaande
brugklassers. Vijf dagen achter elkaar
wordt in kleine groepen gewerkt aan
de hiaten in de basiskennis. Voor ieder kind een lesprogramma op maat.
Denk hierbij bijvoorbeeld niet alleen
aan taal en rekenen, maar ook aan
het lezen van tabellen en grafieken,
stappenplannen om begrijpend lezen
aan te pakken, en het oefenen met
Cito vraagstelling. Rekening houdend
met de specifieke vragen van kind en
ouders. Uiteindelijk is het streven dat
ieder kind met meer zelfvertrouwen

Summerschool 2015
Week 1: 10 t/m 14 augustus
Week 2 : 17 t/m 21 augustus
het nieuwe schooljaar in gaat. Is dát
even een prettige startpositie! De
boog kan natuurlijk niet altijd gespannen staan, dus hebben we een gevarieerd aanbod van activiteiten. Kortom:
samen koken, zwemmen, gamen en je
krijgt er zomaar nieuwe vrienden bij!
Dát is wat de Summer school zo leerzaam én leuk maakt!

Informatie en inschrijven:
www.anneliesveerhuis.nl

