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Tekst en foto's Patrick Hesse

Hesse goes sushi bij het nieuwe
SushiStop in Vinkeveen
Hoe leuk is het dat jonge mensen tegenwoordig sneller snappen dat winst veel leuker is dan salaris en hun
eigen onderneming starten op het moment dat onze economie aan het opkrabbelen is. Zelf durfde ik de stap
pas na mijn dertigste te nemen, maar ik zie nu al op social media dat “kids’ van 16 de stap wagen. Ik kan alleen
maar zeggen chapeau! En ga ervoor!
Dus was ik blij verrast toen ik in contact kwam met Bart van Geldorp.
Deze jonge ondernemer heeft het lef
gehad om naast zijn fulltime baan
een bedrijf te starten. Elke dag van
de baas vandaan meteen door naar je
eigen bedrijf en knállen. Bart is een
afhaalrestaurant voor sushi begonnen
waar het woord VERS met hoofdletters geschreven wordt. Iedereen die
wel eens thuis sushi heeft gemaakt,
weet dat het nog helemaal niet zo gemakkelijk is om dat goed te doen. Dus
is Bart met drie andere ondernemers
het avontuur aangegaan. Als sushichefs zijn Jaimy Renes en diens vriendin Jalien Geul aangenomen. Laat
u niet van de wijs brengen: dit jonge
stel is zeer ervaren in het bereiden van
deze heerlijke gerechten. Waar Jaimy
al 8 jaar ervaring heeft, kan zijn charmante vriendin Jalien terugvallen op

4 jaar ervaring. Die weten dus serieus
wat ze aan het doen zijn. En wanneer
ik een bezoekje breng aan SushiStop
– nota bene in mijn eigen dorpje aan
de Herenweg 167 in Vinkeveen (naast
Forddealer Stoof) – zie ik hoe schoon
alles is en hoe ambachtelijk en snel de
sushi wordt bereid.
Wanneer ik in gesprek ben met Bart
praten we nog even over ‘all you can
eat’ sushirestaurants die vorige week
landelijk in het nieuws waren met
kwaliteitsproblemen. Bart antwoordt
lachend: “Kijk, dat probleem kennen
wij niet. Als iemand bij ons bestelt,
hetzij in de zaak, via de telefoon of
op internet en hij wil de sushi bijvoorbeeld rond 18 uur ophalen of bezorgd
hebben, dan wordt het net even ervoor
vers gemaakt. We werken dus niet
vooruit, waardoor onze sushi altijd ui-

Pannenkoekenrestaurant in Careyn Mariaoord
In het kader van de Hollandse weken werden de bewoners en bezoekers van Careyn-Mariaoord getrakteerd op heerlijke pannenkoeken
met hartige toppings zoals spekjes,
kaas, shoarma-, gehakt- of kipvaria-

ties. Er werd door de vijftig ouderen
goed gegeten. Er was gekozen om
Vinkeveen Haven te vragen om met
hun mobiele keuken pannenkoeken
te komen bakken. Pannenkoeken
eten, zo gewoon maar op deze ma-

terst vers is. We doen ook alleen puur
sushi en het gaat ons absoluut om de
kwaliteit. Met zo’n 100 verschillende
soorten is de keuze bijzonder groot.”

V.l.n.r.: Jaimy Renes, Bart van Geldorp en Jalien Geul.

Bart vertelt dat zijn bedrijfje op 16 juli
zonder veel tamtam is geopend. “Zo
konden we rustig opbouwen. We zijn
zes dagen in de week geopend vanaf
16 uur. We zijn nu al erg tevreden. Op
donderdag 1 oktober is onze officiële
opening. Dit willen we gepaard laten
gaan met een leuke aanbieding voor
lezers van De Groene Venen (zie de
bon onderaan dit artikel).”
Bart zit vol toekomstplannen: “Momenteel bezorgen we uitsluitend binnen De Ronde Venen, maar dit willen
we in de toekomst uitbreiden. En niet
te vergeten: we verzorgen ook catering.”

nier heel feestelijk en zeer geslaagd.
De Riki-Stichting was enthousiast
over deze, door hen gefinancierde,
hartenwens die zij ouderen tijdens
de zomerperiode aanbieden. De
welzijnsmedewerkers hebben dit
jaar gekozen om hun bewoners en
bezoekers op vakantie te laten gaan
in eigen huis. De activiteiten worden
deze weken groots aangeboden in
de sfeer van het land. Zo heeft men
van elk land 2 weken kunnen genieten; de reis ging via Frankrijk, Italie,
Spanje en nu weer terug in Nederland. Dat ook in eigen land genoeg
te genieten valt, kon men op deze
middag ervaren
Met nog één Hollandse week voor
de boeg, kunnen we nu al zeggen dat
er in Careyn-Mariaoord deze zomer
heel veel te beleven viel.

Ik ben eigenlijk wel erg benieuwd om
de kwaliteit van SushiStop! te ervaren. Bart en ik spreken af dat hij een
schaal voor twee personen zal bereiden en die zaterdag rond de klok van 6
bij mij thuis zal bezorgen. En ja hoor:
nog geen 5 minuten over zes stopt er
een auto, waar Bart met een grote
glimlach uitstapt. Nu had ik al zin in
sushi, maar de houding van de jonge
ondernemer spreekt mij bijzonder
aan. Een glimlach kost ten slotte niets
en werkt zo veel leuker. Met gepaste
trots reikt hij mij de prachtig opgemaakte schaal aan. Van mij krijgen ze
al een 10 voor de presentatie. Deze
schaal is ruim voldoende voor twee
personen en mijn vrouw en ik beginnen vol goede moed aan dit heerlijke
spektakel. Beiden zijn we even stil. Je
proeft dat deze Sushi absoluut vers is.
Ik ben een enorme fan van deze van
huis uit Japanse lekkernij en eet deze
gerechten dan ook met grote regelmaat. Dat maakt mij een doorgewinterde ervaringsdeskundige. Bart heeft
niets te veel gezegd. We mogen blij
zijn met zo’n aanwinst in ons dorp; wát
een culinair feestje! Of het nu gaat om

de Maki, Uramaki Crispy of de Nigiri,
het is allemaal even lekker en erg vers.
SushiStop zit aan de Herenweg 167
in Vinkeveen. Als u van Sushi houdt,
raad ik u aan daar absoluut een keer
te bestellen, deze jonge mensen zullen u niet teleurstellen. Ik wens ze
veel succes en mij zien ze zeker terug.
Chapeau!

SushiStop
Herenweg 167, Vinkeveen
tel. 0297 - 776900
www.sushi-stop.nl
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
16:00 - 21:30 uur
16:00 - 21:30 uur
16:00 - 21:30 uur
16:00 - 21:30 uur
16:00 - 21:30 uur
16:00 - 21:30 uur

Bij inlevering van deze coupon krijgt u
deze sushibox nu voor 10 euro.
(Deze coupon is geldig t/m 31 december 2015)

