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Docks wint niet alleen Terrassentest,				
WEEKBLADWIJDEMEREN
er is meer….
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In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Natuurlijk was Jeroen
van Beers, eigenaar van
Docks Fish& Grill aan het
Moleneind-2, ‘supertrots’
dat zijn restaurant overtuigend winnaar was van de
Terrassentest 2021 van de
Gooi- en Eemlander. Maar
er is meer….Samen met
de gebroeders Hans en Arjan van der Laan de Vries
wil hij graag benadrukken
dat de samenwerking met
Jachthaven Kortenhoef en
Haven Lake Village een totaalplaatje vormt wat recreëren en lekker eten betreft.
Het is een eer om uit vele
terrassen uit Gooi- en Vechtstreek uitverkoren worden
tot de beste met een 8,5 als
eindcijfer. De mystery guest
gaf zelfs negens voor sfeer,
bediening en hygiëne. Bij de
uitreiking door de redactiechef
Wim Wegman van de Gooi- en
Eemlander zei Jeroen dat hij
werd omringd door ‘een fantastisch team van medewerkers’.

Drie-eenheid
Maar is dus meer. Als je een
blik werpt aan de waterkant
zie je een geheel van jachthaven, terrassen en watervilla’s
dat een geweldige uitstraling
heeft. De steigers, vlonders,
boten, bruggetjes en meubilair
zien er piekfijn onderhouden
uit, met een prachtig uitzicht
op de natuur van de Wijde
Blik. Zelfs de kleurstelling in
restaurant Docks vertoont
overeenkomsten met de watervilla’s van Hans en Arjan.
“Wij horen bij elkaar”, zegt Arjan. “Voor onze bedrijven staat
kwaliteit nummer één, dat betekent dat we bij onze gasten
een speciaal gevoel willen
creëren. Dus de catering voor
de boten wordt tot in de puntjes verzorgd door Docks, met
dagverse producten, maar ook
met hoogstaande verpakking,
eetgerei, borden en ijs bij de
dranken. Alles is doordacht.”
Daarnaast verzorgt Docks de
roomservice voor de 4 watervilla’s. De ontbijtpakketten
worden voorbereid door de
keukenstaf van Docks, waarna

Arjan alleen nog maar met z’n
golfkarretje de eitjes, broodjes,
koffie, frisdrank en fruit hoeft
aan te leveren. De gasten kunnen à la carte dineren in de villa’s. Het personeel van Docks
zal dit vervolgens per gang uit
komen serveren.
Live at Haven Village
Het toppunt van samenwerking was Live at Haven Village, De avonden met toparties-

Ooievaar terug in hart van Ankeveen
ANKEVEEN
Het kunstwerk ‘Zwarte
Ooievaar’ van kunstenaar
Joost Zwagerman is terug
in het hart van Ankeveen.
Jarenlang stond het metalen beeld aan de rand van
het dorp, een beetje verloren aan de Herenweg.
Nu staat het midden in het
dorp, tegenover de Martinuskerk, op het terrein van
de Ankeveense IJsbaan.
Het kunstwerk symboliseert
het wapen van het Ankeveen,
dat het dorp vanaf 1910 mocht
gebruiken, eerder was het eigendom van de adellijke familie De Wael, dat Ankeveen
als bezit had. Dit is de officiële
omschrijving: ‘Van zilver een
ooievaar van azuur staande op
eenen rietgrond van sinopel’.
Dit houdt in dat het schild zilverkleurig was met daarop een
blauwe ooievaar. De ooievaar
staat op een groene rietgrond,

de stengels zijn daarmee dus
lang. Toen Ankeveen opgenomen werd in de gemeente
’s-Graveland in 1966 werd de
ooievaar ook meegenomen in
het nieuwe wapen. Bij een volgende fusie tot Wijdemeren in
2002 werden de oude wapens
niet meer gebruikt.
Tijdens een digitale dorpsavond konden Ankeveners
een top-10 samenstellen vanuit het dorpsbudget. Het beeld
van Zwagerman kreeg een
verdiende 4e plaats om aan
te kopen. Dat is nu dus gelukt. Centraal, met uitzicht op
de plassen en op een mooie
schaatsbaan als het vriest.
Ook vanaf het nieuwe zitbankje voor de kerk kun je het beeld
bewonderen.
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ten waren een megasucces,
vier avonden met 300 gasten
uitverkocht. Artiesten als Tino
Martin en Ruth Jacott noemden het een ‘On Hollandse show’, ook weer door de
nadruk op de kwaliteit. “Het
was intiem, afwisselend voor
jong en oud, met geplaceerde
plaatsen en QR- code, opvang
door hostessen”, zegt Jeroen.
“We waren op alles voorbereid, met heaters, paraplu’s,

maar niets was nodig”, vult Arjan aan. Een filmpje toont de
fijne sfeer aan de waterkant.
Het is duidelijk dat Docks,
Jachthaven Kortenhoef en Haven Lake Village erin geslaagd
zijn om van waterrecreatie en
ontspannen dineren en lunchen een perfecte combinatie
te maken. Voor Docks is reserveren noodzakelijk, want het
restaurant is zeven dag per
week bijna vol.

