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Het ondernemersduo in de kraam.
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Muziek voor koeien
DOOR MIRJAM VAN SPELDE

ZOETERMEER - Iedere donderdag is er een boeremarkt aan de
Pilatusdam. Elke week stellen
deelnemers zich voor.
Rene Pals en Bert van de Zande
vormen sinds oktober een zelfstandig ondernemersduo in
biologisch vlees. Pals slacht de
dieren en Van de Zande verwerkt de dieren tot vleeswaren.
Alleen de kip wordt ingekocht.
De dieren komen van biologische boeren uit Eerbeek. “We
hebben een deel gehuurd van
een slachthuis”, aldus Pals. “Hier
slacht ik ook dieren voor andere
slagers. Het voordeel van de eigen inkoop, slacht en verwer-

king is dat je weet van wat voor
kwaliteit het vlees is. Het rundvlees dat wij verkopen bijvoorbeeld, is van koeien van maximaal drieënhalf jaar oud en de
koe heeft ook maar maximaal

Natuurslagerij
Bart vd Zande
en Rene Pals
één keer gekalfd. Bovendien
hebben de dieren veel ruimte,
kunnen zij naar buiten wanneer
zij dit willen, liggen ze op hooi
en voor sommigen is er zelfs

muziek!” Bovendien is er voor
de koeien geen fokprogramma
om ze zo snel mogelijk vet te
mesten maar een voedingsprogramma, waarbij er wordt
gekeken naar wat het dier nodig heeft. Pals werkte vroeger in
een niet-biologisch veebedrijf.
“Door de ellende die ik daar zag
sta ik voor meer dan driehonderd procent achter wat we nu
doen! Bovendien heeft het vlees
ook meer smaak en is het puur
vlees zonder toevoegingen, dit
in tegenstelling tot veel van het
supermarktvlees.”Wild is ook
verkrijgbaar, maar in verband
met de versheid van de producten alleen op bestelling.
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Indisch feestje
ZOETERMEER - Gezellig elkaar
ontmoeten, kletsen, een dansje
maken en natuurlijk smullen
van Indische hapjes. Sindseen
aantal maanden heeft de Indische gemeenschap in Zoetermeer weer een plek om samen
te komen. In activiteitencentrum Highway 51b wordt iedere
laatste zondag van de maand
een kumpulan georganiseerd
door Gerard Aartsen en Anneke
Vink. Het stel kwam evenals veel
andere Indische mensen vaak
in de Graanschuur. “Dat ging
een jaar geleden dicht”, vertelt
Anneke Vink. “We hoorden veel
mensen dat ze het enorm missen. ”

Voor dit van start kon gaan moest
er enorm veel werk worden verricht. “Het pand was helemaal
uitgewoond maar we hebben
het helemaal opgeknapt”, vertelt Gerard Aartsen. Inmiddels

Dansen
kletsen en
lekker eten
weten veel mensen de weg naar
de Edisonstraat 51B te vinden.
“Het is enorm gezellig”, vertelt
Anneke enthousiast. “We hebben elke keer een bandje, men-
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sen kletsen, doen een dansje
en catering Toko Toetie verzorgt
Indische hapjes. Na afloop kunnen mensen zelfs een Indische
maaltijd kopen om mee naar
huis te nemen.” De bands die
optreden spelen Indo Rock.
“We hebben geen groot budget
maar gelukkig vinden ze het zo
leuk om hier te komen, dat ze
voor een laag bedragje wel bij
ons willen spelen”, aldus Vink.
Zondag 25 juli is er van 14.00 tot
18.00 uur een kumpulan. Dan
treden The Eastern Aces op. De
entree is €5,-. Voor reserveringen: Gerard 06-51247381 of Anneke 06-14147468. Meer informatie: www.highway51b.

Denver 1600
7 kg inhoud,
timer.
Van 499.-
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Gerard en Anneke zien dat hun kumpulans in een behoefte voorzien.
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